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1. a) Tájékoztató a felvételi lehetőségekről.  http://altalanos.pseg.hu/hu/beiskolazas/bemutatkozo-

fuzet-2/  

 

 

1. b) Beiratkozás 2022. április 21‒22-én. A fenntartó által engedélyezett osztályok száma: három 

jövő tanévben indítandó első évfolyamos osztály (2021/2022. tanévben összesen 23 osztály).  

 

 

1. c) A menza díja: ebéd 440,- Ft/fő/nap; teljes ellátás (tízórai: 100,- Ft/fő/nap, ebéd: 440,- Ft/fő/nap, 

uzsonna: 110,- Ft/fő/nap) 650,- Ft/fő/nap; tízórai + ebéd (tízórai: 100,- Ft/fő/nap, ebéd: 440,- 

Ft/fő/nap) 540,- Ft/fő/nap.  http://altalanos.pseg.hu/wp-content/uploads/pdf/fizetesi_tajekoztato.pdf    

További térítési díj, tandíj és egyéb díjfizetési kötelezettségek a tanulókat nem terhelik. 

 

 

1. d) A fenntartó nevelési-oktatási intézmény munkájával összefüggő értékelésének nyilvános 

megállapításai és ideje. 

A köznevelési alapfeladattal kapcsolatos ‒ nyilvános megállapításokat tartalmazó ‒ vizsgálatok, 

ellenőrzések felsorolása, ideje. 

Az Állami Számvevőszék ellenőrzéseinek nyilvános megállapításai, egyéb ellenőrzések, 

vizsgálatok nyilvános megállapításai. 

 

1. Magyarországi Evangélikus Egyház részéről helyszíni tanügy igazgatási átvilágítási ellenőrzés 

(általános iskola, középiskola, kollégium) 

Az ellenőrzés célja, a szabályzatok, dokumentumok és tanügy-igazgatási nyilvántartások naprakész 

vezetésének, törvényességi megfelelőségének ellenőrzése. A törvényességi ellenőrzés vizsgálati 

területei: Szabályzatok, dokumentumok; Tanügy-igazgatási nyilvántartások. A törvényességi 

ellenőrzés módszere: Dokumentumelemzés. 

Valamennyi vizsgálandó dokumentum rendelkezésre áll, a kormányhivatali ellenőrzéseknek megfelelő 

rendben készítették ki a vizsgálatra. 

A nyilvántartásba vételi és a működési engedély jogerős, rendelkezésre áll. 

http://altalanos.pseg.hu/hu/beiskolazas/bemutatkozo-fuzet-2/
http://altalanos.pseg.hu/hu/beiskolazas/bemutatkozo-fuzet-2/
http://altalanos.pseg.hu/wp-content/uploads/pdf/fizetesi_tajekoztato.pdf


Az intézményi szervezeti és működési szabályzata rendelkezésre áll, a jogszabályban előírt 

tartalmaknak megfelel. 

A pedagógiai program az intézményben folyó pedagógiai munka megalapozását teljes mértékben 

elősegíti, a jogszabályban előírt tartalmaknak megfelel. 

Az intézmény házirendje rendelkezésre áll, a jogszabályi előírásoknak megfelel. 

Az intézmény belső szabályzatai (vezetői ellenőrzések, stb.) az előírásoknak megfelelnek. 

Elektronikus naplót használnak, év végén a szabályoknak megfelelően kinyomtatva, aláírva, 

pecsételve megtalálható. Október 1-jén, félévkor és év végén nyomtatnak. 

A személyi anyagok rendelkezésre állnak. Munkaszerződés, munkaköri leírás, erkölcsi bizonyítvány, 

végzettséget és képzettséget igazoló dokumentumok megfelelnek az előírásoknak. 

Vizsgálat ideje: Bonyhád, 2019. december 5. 

2. NÉBIH ellenőrzés: 2019. január 21-én 

Az 5200/587-1/2019. számon nyilvántartott Élelmiszer-higiéniai, élelmiszer-biztonsági és élelmiszer-

minőségi ellenőrzés eredménye: 83%, azaz jó (4) 

3. Magyarországi Evangélikus Egyház Országos Számvevőszék ellenőrzése 2019. augusztus 01-jén 

1. Helyzetfelmérés: E-mailen történt egyeztetésünk után, nagyon alapos munkát kaptam az ellenőrzési 

szempontokra. A táblázatok, illetve a szóbeli magyarázat teljes választ adnak. A gazdasági vezetővel 

folytatott beszélgetésünk is, azt bizonyítja, hogy jó vezető vagy vezetők kezében van az intézmény. 

Nagy hasznukra válik, hogy gazdasági vezetőjük hosszú évek óta dolgozik az iskolában, melyből sok 

tapasztalatot tud meríteni. 

2019.január 1-i nyitó pénzeszközhöz képest a vizsgált időpontban nagyobb összeggel rendelkezik 

/június 30-i állapot szerint/. Látogatásomkor is folyt a felújítás. A gimnáziumban a női vizesblokk és a 

szaktantermek felújítását láttam. Látszik, hogy épületeiket nagyon gondosan ápolják, lehetőségeikhez 

képest renoválják. Nagyon tiszta környezetet biztosítanak tanulóik számára, és természetesen a 

dolgozóiknak is. A létszámok alakulása táblázat is ezt tükrözi, hogy szeretnek ide járni a gyerekek, 

mivel 2018-hoz képest is 20 fővel nőt a számuk. A kihasználtságuk nagyon jó iskolákra nézve és a 

kollégiumra is. 

2. Költségvetési előirányzatok: Jelentős mértékű változás nem állapítható meg, a gazdasági vezető 

által kiadott melléklet szerint. a gazdálkodásukból ténylegesen kitűnik, hogy kiadásaikat a 

bevételeikhez igazítják. Kiadásaik részletezésében látható, hogy 2018-hoz képest anyagjellegű és 

személy jellegű ráfordításban terveznek nagyobb összeget. a vizsgálat időpontjában arányosan 

mutatkoznak a kiadások, megközelíti az egész évre tervezetnek a felét, mely 6 hónapra arányos. 

4. A Magyarországi Evangélikus Egyház Nevelési-Oktatási Bizottságának értékelése a Bonyhádi 

Petőfi Sándor Evangélikus Gimnázium, Kollégium, Általános Iskola és AMI 2020/2021. 

tanévi/nevelési év munkájáról.  http://www.pseg.hu/wp-

content/uploads/pdf/ertekelesek/Bonyhad_Petofi_tanev_ertekelese_2021.pdf  

 

http://pseg.hu/wp-content/uploads/pdf/szmsz.pdf
http://pseg.hu/wp-content/uploads/pdf/pseg_pedprogram.pdf
http://pseg.hu/wp-content/uploads/pdf/h%C3%A1zirend.pdf
http://www.pseg.hu/wp-content/uploads/pdf/ertekelesek/Bonyhad_Petofi_tanev_ertekelese_2021.pdf
http://www.pseg.hu/wp-content/uploads/pdf/ertekelesek/Bonyhad_Petofi_tanev_ertekelese_2021.pdf


1. e) Az intézmény nyitva tartása: hétköznapokon 7.00 – 17.00 között. Az intézmény hétvégén – 

kivételes esetektől (pl. munkanap áthelyezés, iskolai rendezvény) eltekintve zárva van.  

Éves munkaterv alapján a nevelési évben, tanévben tervezett jelentősebb rendezvények, 

események időpontjai az Ütemtervben található.  http://altalanos.pseg.hu/hu/utemterv2021-2022/   

 

 

1. f) A pedagógiai-szakmai ellenőrzések megállapításai a személyes adatok védelmére vonatkozó 

jogszabályok megtartásával. 

 

Pedagógus I. 

 

A tanmenet és az éves tervezés egyéb dokumentumai 

  

Hogyan jelenik meg a tanmenetben a tanulói kompetenciák fejlesztése? 

 Tartalmazza órára lebontva a tananyagot, az ajánlott tevékenységi formákat, a fejlesztendő 

készségeket, képességeket, javasolt taneszközöket, játékokat, projekteket, gyűjtőmunkát. 

Részletesen feltünteti az egyes órákhoz kapcsolódó tanulói kompetenciákat. 

A tananyaghoz kapcsolódóan megnevezi a kulcsfogalmakat (belső kapcsolódás), a más tantárgyakhoz 

való kapcsolódási pontokat és azokon belül a fejlesztési területeket.  

Órára lebontva megnevezi az ajánlott tevékenységi formákat, módszertani javaslatokat tesz. 

Mennyiben biztosítja a tanmenet a helyi tantervben meghatározott célok megvalósulását? 

 A helyi tantervben meghatározott célok a tanmenetben megvalósulnak. A tanmenet fejlécei a helyi 

tantervben megadott témakörök, az óraszám, az óra anyaga, a felhasználni kívánt taneszköz és a 

fejlesztendő kompetenciák.  

Hogyan kapcsolódik a tanórán kívüli tevékenységek, napközis és egyéb foglalkozások tervezése a 

tanmenethez és a tantervi követelményekhez? 

Teljes összhangban vannak egymással, az egyéb foglalkozások tervezésekor figyelembe veszi a 

tanmeneti kapcsolódásokat, a helyi tanterv követelményeit.  

Hogy kapcsolódik a tanórán kívüli tevékenységek, napközis és egyéb foglalkozások tervezése a 

személyiség- és közösségfejlesztési feladatokhoz? 

 A tanórán kívüli foglalkozások (önálló tanulás, szabadidős tevékenységek) tervezésekor elsődleges 

szempontja a tanulókat nem tanórai helyzetekben is minél jobban megismerni, személyiségüket 

fejleszteni, építeni a közösségi szellemet, az összetartozást. Közös tanórán kívüli tevékenységeken 

keresztül fejleszteni a szociális kompetenciákat.  

5. Hogyan jelennek meg a pedagógus éves tervezésében a kiemelt figyelmet érdemlő tanulókkal 

kapcsolatos feladatok? 

 Tanítványai között szerepelnek BTMN-s gyermekek is. Fontosnak tartja a velük történő foglalkozást, 

külön figyelmet és időt fordít rájuk.  

Hogyan jelennek meg a pedagógus éves tervezésében a tantárgyi belső és külső kapcsolódások? 

http://altalanos.pseg.hu/hu/utemterv2021-2022/


 A tanmenetekben előre jelzi azokat, de a napi tervezés során is újabb tantárgyi kapcsolódásokat visz 

bele a tanóráiba.  

 

Hogyan épít a pedagógus a tervező munka során a tanulók előzetes ismereteire? 

 A tanítványai 1. évfolyamosok, így azok egyéni, valamint a közös munka során szerzett élményeikre 

támaszkodik 

Hogyan jelenik meg a fogalmak egymásra épülése az éves tervezés dokumentumaiban? 

 A tanmenetben, valamint az adott téma feldolgozásának tervezésekor 

Hogyan jelennek meg a tanmenetben az egyéni tanulói igényeknek megfelelő folyamatok? 

 Differenciálás, egyéni előrehaladás, plusz feladatok a tanórákon, egyéni segítségnyújtás  

Mennyiben felelnek meg a tervek célkitűzéseinek a tervezett értékelési eszközök? 

 Teljesen megfelelőek 

Tartalmazza-e a tanmenet a céloknak megfelelő tanulási eszközöket (tankönyv, munkafüzet, e-

eszközök)? 

 Igen  

Milyen elemeket tartalmaz az osztályfőnöki munka éves tervezése? Azok hogyan kapcsolódnak 

az intézmény nevelési céljaihoz? 

 Alsó tagozatban nincs osztályfőnöki óra, de osztályfőnökként az osztályközösség formálása, 

egységessé kovácsolása a célja, figyelembe véve az egyéni sajátosságokat is.  

 

Óraterv és egyéb foglalkozások tervezése 

  

A tervben szereplő tartalmi elemek megfelelnek-e a szaktárgyhoz kapcsolódó korszerű 

szaktudományos ismereteknek? 

 Igen  

Hogyan jelennek meg a tervezésben a tantárgyi belső és külső kapcsolódások? 

Jelölésre kerültek a tanmenetben és az óratervben is.  

A feladatok, célkitűzések teljesülését hogyan segítik a tervezett módszerek, tanulásszervezési 

eljárások és az óra/foglalkozás felépítése? 

 Teljes mértékben megfelelőek voltak  

Az óra célkitűzése és az óraterv mennyiben támogatja a megszerzett tudás alkalmazását? 

1. osztályos magyar órán az írás és olvasás tanulása volt a cél, ez e későbbiekben nagyon fontos   

Az órák/foglalkozások tervezésénél, hogy érvényesül a cél–tananyag–eszköz koherenciája? 

 Teljes egységben voltak 

Milyen módon jelennek meg az egyéni tanulói igények az órák/foglalkozások tervezésében? 

 Minden tanuló lehetőséget kapott, önálló felszólalásra, saját tempóban való haladásra.  



Mennyire támogatja a terv a tanulói együttműködést, szociális tanulást? 

Megfelelő mértékben.  

Milyen módon jelennek meg a tervben a közösségfejlesztés, személyiségfejlesztés feladatai? 

 Alapoz a közösen átélt élményekre, közös éneklés, mondókák, páros munka 

Mennyiben felelnek meg a tervek célkitűzéseinek a tervezett értékelési eszközök? 

 Teljesen megfelelőek voltak, első osztályban sok dicséret, biztatás. 

A tanórán kívüli tervezés tartalma mennyire áll összhangban az adott tanulócsoport életkori 

sajátosságaival? 

 Megfelel a tanulók életkori sajátosságainak.  

A tanórán kívüli foglalkozástervek hogyan kapcsolódnak az intézmény éves munkatervéhez, 

célkitűzéseihez (intézményi és nevelési célokhoz, nevelési területhez, tudásterületekhez, 

intézményi innovációhoz)? 

 Követik a munkatervben leírtakat, a pedagógiai program elvárásait. 

Óraterveibe épít-e alternatív módszertani és/vagy tartalmi megoldásokat? 

Igen, „Sakkpalota” program egyes elemeit  

Hogyan követi a beírt érdemjegyek száma a pedagógiai program értékelési elveit? 

 A beírt érdemjegyek, szöveges értékelés rendszerességet, folyamatosságot mutatnak. 

A beírt jegyek százaléka és indoklása megfelel az iskola Pedagógiai Programjában leírtakkal.  

Hogyan követi a napló szerinti haladás a tanmenet éves tervezését? 

 A napló szerinti tananyag beírás egyezőséget mutat a tanmenettel és a helyi tantervvel. 

Mennyire fegyelmezett a napló adminisztrációja (naprakész naplóvezetés, bejegyzések, 

feljegyzések)? 

 A naplóvezetés megfelelő. Jól követhető az osztálynál a pedagógiai folyamat.  

Megjelennek-e a naplóban az egyéni bánásmódot igénylő gyermekekre vonatkozó szakértői 

javaslatok? 

 Igen 

Megjelennek-e a naplóban az egyéni tanulói igényeknek megfelelő, a gyermek szorgalmára, 

viselkedésére vonatkozó bejegyzések? 

 Igen, a pedagógiai programnak megfelelően.  

Hogyan követhető a tanulók munkájából a tananyagban való haladás (rendszeresség)? 

 Szépen látható, ahogyan a tananyaghoz kapcsolódó feladatok egymásra épülnek, a füzetekből 

egyértelműen kitűnik, hogy a tananyagnak megfelelően haladnak. 

Hogyan követhető a tanulói egyéni munka (órai vagy otthoni) hibáinak javítása? 

 A pedagógus eltérő színnel javítja a hibákat. Az ellenőrzés rendszeres, minden feladat javítva van.  

A tanulói füzetek tartalma összhangban van-e az éves tervezés dokumentumaival és a helyi 

tanterv követelményeivel? 



 A füzetekben jól nyomon követhető, hogy hogyan következnek a témakörök. Ez alapján elmondható, 

hogy a füzetek tartalma összhangban van az éves tervezés és a helyi tanterv követelményeivel. 

A tanulói füzetekben a szakszerű fogalomhasználat nyomon követhető-e? 

 1. évfolyamos tanulók esetében ez nem releváns  

A tanulói produktumokban megjelennek-e más tantárgyak kapcsolódó elemei is? 

Megjelenik az írás és a rajz, a környezetismeret, valamint az írás és az olvasás tantárgy kapcsolata  

Nyomon követhető-e az egyéni tanulói igényeknek megfelelő pedagógiai munka, a személyre 

szóló differenciálás a tanulói produktumokban? 

A pedagógus alkalmazza a differenciálás elvét. A gyorsabban haladó tanulóknak több feladatuk van. A 

lassabban haladóknál speciális feladattípusok is előfordulnak. 

Hogyan jelenik meg a tanulói füzetekben a tanórán kívüli ismeret és tapasztalatszerzés 

lehetősége? 

Rajzok, saját élmények lerajzolása.  

 

  



A pedagógusinterjú kérdései a pedagógus munkájának önértékeléséhez 

  

Hogyan követi a szakmában megjelenő újdonságokat, a végbemenő változásokat? 

 Interneten keresztül, továbbképzéseken szakmai napokon való részvétellel.  

Milyen módszerekkel, milyen szempontok figyelembevételével végzi a hosszú és rövid távú 

tervezést? Hogyan, milyen esetekben korrigálja a terveket? 

 Követi a helyi tantervben, pedagógiai programban előírt szabályzást. Új módszereket, 

tanulásszervezési eljárásokat szívesen alkalmaz a tervezéskor, pl. sakkpalota program.  Alkalmazkodik 

az adott szituációkhoz 

Hogyan méri fel a tanulók értelmi, érzelmi és szociális állapotát, a közösség belső struktúráját? 

Sokat beszélget a gyermekekkel (beszélgetőkör, közös reggeli játék) konzultál a másik osztálytanítóval, 

a szülők jelzéseiből.   

Pedagógiai munkája során a pedagógiai feladatok megoldásában kikkel működik együtt? 

 Osztálytanító párjával, közvetlen munkatársaival, munkaközösségvezetővel, iskolai vezetéssel.  

Milyen a kapcsolata szakmai munkaközösségével, milyen közösségi feladatokat végez, vállal? 

Jó a kapcsolata, Segít a programok szervezésében.   

Milyen ellenőrzési, értékelési, számonkérési formákat alkalmaz? Hogy használja a korábbi 

eredményeket, tapasztalatokat az értékelés tervezésekor? 

 Szóbeli és írásbeli, diagnosztikus és összegző.   

A tanórákon látottakon kívül milyen módszereket, tanulásszervezési eljárásokat és milyen céllal 

alkalmaz szívesen? 

 Előszeretettel alkalmazza a „Sakkpalota” program elemeit bármely tanóráján. Koncentráció, 

szókincsbővítés, figyelem, szociális kompetenciák fejlesztése céljából  

Hogy használja ki a tantárgyköziség lehetőségeit? 

 Igyekszik az egyes tantárgyakat egy nagy egységben kezelni.  

Milyen módszerekkel segíti a tanultak alkalmazását? 

 Nagyon sokféle játékos módszerrel.  

Hogy alakítja a tanulási teret, tanulási környezetet a tanulási folyamatnak megfelelően? 

 Gyerekközpontúan, barátságos tanulási környezet van az osztályban. Páros és csoportmunkára is 

megfelelő az elrendezés.   

A motivációnak mely eszközeit használja leggyakrabban? Milyen alapon választja meg a 

motivációs eszközöket? 

 Téma felvetése, közös vagy saját élmény felidézése, megosztása a tanulókkal  

Milyen módon segítik munkáját az IKT-eszközök? 

 Feladatok megoldása, ellenőrzése során. Képek, hívóképek vetítése, Használja az internetes oldalak 

tanulás segítő játékait.  

Milyen módszerekkel támogatja a diákok önálló tanulását? 



 Saját, önálló gondolkodásra, ismeretszerzésre, kutatásra ösztönzi őket.  

Mit jelent Ön számára az inkluzív nevelés? 

 Az eltérő képességekkel és készségekkel rendelkező tanulók oktatása és nevelése.  

Hogyan differenciál, alkalmazza-e az adaptív oktatás gyakorlatát? 

 Igen, figyelembe veszi a tanulók eltérő haladási ütemét. Figyelemmel kíséri az egyéni fejlődésüket.  

Hogyan vesz részt a tehetséggondozásban, felzárkóztatásban? 

 Külön foglalkozik BTMN-s tanulókkal, valamint segíti a lassabban haladókat.  

Hogyan jelenik meg a személyiség- és a közösségfejlesztés a pedagógiai munkájában? 

 A gyerekekkel történő bánásmód során. Csoportos és páros munkák során, közös emlékek 

felelevenítése és bevonása a tanórai munkába.  

Hogyan képes befogadó környezetet kialakítani? 

 Nyugodt, kiegyensúlyozott, szeretetteljes, következetes értékrend szerinti környezetet alakított ki az 

osztályban.  

Hogy használja ki a közösség tagjainak különbözőségében rejlő értékeket a munkája során? 

 Ismeretgyűjtéskor, differenciáláskor, feladatkiosztáskor. 

A tanítási-tanulási folyamatban hol, mikor, hogyan szokta a tanulók önértékelését ösztönözni? 

 Minden órán, valamint az otthoni tanulás során is 

Hogyan győződik meg róla, hogy a tanulók értékelése reális? 

 Folyamatos kontrollal (most tanulják az önálló értékelést is) 

Milyen módon működik együtt a pedagógusokkal és a pedagógiai munkát segítő 

munkatársakkal? Hogy működik együtt más intézmények pedagógusaival? 

 Megbeszéléseken, munkaközösségi értekezleteken.  Szakmai konferenciákon, továbbképzéseken más 

iskolák pedagógusaival is tartja a kapcsolatot.  

Tananyagok megosztása, tananyagbank létrehozása 

Milyen kommunikációs eszközöket használ szívesen a munkája során? Hogy tartja a kapcsolatot 

a tanulók szüleivel? 

 Szóbeli érintkezés, email. A szülőkkel napi szinten találkozik, valamint üzenetek, Facebook 

osztálycsoporton keresztül is kommunikálhatnak. 

Saját magára vonatkozóan hogyan érvényesíti a folyamatos értékelés, fejlődés, továbblépés 

igényét? 

 Továbbképzéseken, szakmai konferenciákon való részvétel 

Milyen kiemelkedő vagy fejleszthető területet emelne ki a munkájával kapcsolatban? 

 Szakmaiság, felkészültség, gyerekközpontúság, elhivatottságát  

Van-e olyan területe pedagógiai munkájának, amiben változni, fejlődni szeretne? 

 Programok szervezésében aktívabban részt vállalni  



 

 

 

2. A vezetői interjú kérdései a pedagógus munkájának önértékeléséhez 

  

Milyennek tartja a pedagógus szaktárgyi, módszertani, pedagógiai felkészültségét? 

Szaktárgyi, módszertani és pedagógiai felkészültsége nagyon jó.  

Mennyire felel meg a pedagógus tervezőmunkája az intézmény elvárásainak és a 

tanulócsoportoknak? 

 Igen  

Milyen módszerekkel és milyen hatékonysággal segíti a pedagógus a tanulók önálló tanulását? 

 Személyisége ösztönzőleg hat a diákokra, megtanítja nekik az önálló ismeretszerzés lehetőségeit.  

Hogy vesz részt a pedagógus a kiemelt figyelmet igénylő tanulók nevelésében, oktatásában? 

 Segítő, támogató szándékkal.  

Mennyire tud megfelelni a pedagógus a tanulók és a szülők egyéni elvárásainak? 

 Megfelelő mértékben 

Hogy jelenik meg a közösségfejlesztés a pedagógus munkájában? 

 Rengeteg közös játék, játékos tanulás van az óráin.  

Mennyire felel meg a pedagógus értékelőmunkája az intézmény elvárásainak és a 

tanulócsoportoknak? 

 Mindkettőnek megfelel  

Milyen a pedagógus kapcsolata a tanulókkal, szülőkkel? 

A tanulókra pozitívan hat a személyisége. Jó kapcsolatot tart fenn a szülőkkel, folyamatosan 

kommunikál velük az őket és gyermekeiket érintő dolgokról  

Milyennek tartja a pedagógus kapcsolatát a kollégákkal? 

 Ettől a tanévtől dolgozik iskolánkban, nagyon jó kapcsolatot alakított ki a kollégákkal. 

Milyen a pedagógus intézményen belüli és kívüli szakmai aktivitása? 

 Megfelelő  

Milyen innovációs, vagy pályázati feladatokban vesz, vagy vett részt a pedagógus? 

 Sakkpalota  program, Lego Wedo program  

Miben nyilvánul meg a pedagógus kezdeményezőkészsége, felelősségvállalása? 

 A tanulókkal való foglalkozás során, közös programok szervezése.  

Reális önismerettel rendelkezik-e a pedagógus? Hogy fogadja a visszajelzéseket? 

 Igen, elfogadja a segítő szándékú kritikákat is.  

Mennyire jellemző a pedagógusra az önfejlesztés igénye? 



 Szívesen vesz részt szakmai továbbképzéseken.  

Mennyire elégedett a pedagógus munkájának eredményességével? 

 Elégedett vagyok. 

Mi(ke)t értékel leginkább a pedagógus szakmai munkájában? 

 Gyermekközpontúságát, szakmai tudását, módszertani felkészültségét.  

Mi az, amiben szeretné, hogy változzon, fejlődjön? 

 Aktívabban vegyen részt az iskolai programok szervezésében.  

Van-e tudomása arról, hogy a pedagógus online közösségeket, kapcsolatot létesít és tart fenn a 

tanulók és/vagy a szülők körében? 

 Osztály facebook csoportja , classroom  

Hogyan értékeli a pedagógus konfliktusmegelőző és kezelő módszereit, képességét? 

 Jónak tartom  

Az óra-/foglalkozáslátogatás megfigyelési szempontjai 

  

Milyen volt a pedagógus stílusa? 

 Higgadt, nyugodt,  

Mennyire volt érthető a pedagógus kommunikációja? 

 Teljes mértékben.  

A pedagógus mennyire vette figyelembe az egyéni képességek közötti különbözőségeket? 

 Nagy részben figyelmet fordított rá.  

A vezető, irányító, segítő szerep mennyire volt indokolt az egyes munkafolyamatokban? 

 Megfelelő volt e három szerep egyensúlya a tanórán  

Mennyire szakszerű a pedagógus órai fogalomhasználata, mennyire támogatja a tanulókban az 

új fogalmak kialakítását és a korábbiak elmélyítését? 

 Teljes mértékben 

Kihasználta-e a pedagógus a tantárgyi kapcsolatok lehetőségét? 

Igen   

Hogyan határozta meg a pedagógus az óra/foglalkozás célját és hogy sikerült azt a tanulókkal 

tudatosítani? 

 Utalt az előző tanórán megismert betűre. Látható volt a közös gondolkodás a tanulók és közötte.  

Mennyiben támogatták az elvégzett feladatok és az alkalmazott módszerek az óra céljának 

elérését? 

Teljes mértékben.   

A választott módszerek, tanulásszervezési eljárások mennyire illeszkedtek az óra/foglalkozás 

tartalmához, az elvégzett feladatokhoz? 



 Teljes mértékben, nagyon sokféle, változatos módszereket alkalmazott a tanórán.  

Mennyiben feleltek meg a használt módszerek, tanulásszervezési eljárások a szaktárgyhoz 

kapcsolódó korszerű tudományos ismereteknek? (Amennyiben van ilyen, például IKT- 

módszerek, projektmódszer, kooperatív technikák.) 

 Teljes mértékben  

Milyen motivációs eszközöket alkalmazott a pedagógus az órán/foglalkozáson? 

 Dicséret - dicséret és dicséret, valamint piros pont az önálló hibátlan feladatért.  

Milyen mértékben sikerült a tanulókat bevonni a foglalkozás menetébe, aktivitásukat fokozni? 

 A tanulók az egész tanórán nagyon aktívan vettek részt, a beiktatott játékos feladatok, mondókák, 

éneklés csak fokozták az munkakedvüket.  

Hogyan jelent meg a személyiségfejlesztés az órán/foglalkozáson? Milyen eszközök segítették 

ezt? 

 A korábbi ismereteik összegyűjtése, megosztása a többiekkel 

Hogy jelent meg a közösségfejlesztés az órán? Milyen eszközök segítették? 

 Páros munka során. Közös mondókák, énekek.  

Hogy jelent meg a kiemelt figyelmet igénylő tanulókkal való foglalkozás az órán/foglalkozáson? 

 Külön segítséget kaptak a tanítótól  

Mennyire tükröződött a szokásrend a tanórán/foglalkozáson a tanulók magatartásában? 

 Jó látható volt a pár hónap alatt kialakított szokásrend.  

Milyen módon valósult meg az órán a tanulók együttműködése, egymástól való tanulása? 

 Páros munka, közös olvasás  

Hogy jelent meg a tanulók önértékelése? 

 Önállóan ellenőrizték le a saját munkafüzetükben a kivetített feladatok megoldásait. Óra végén 

értékelték a saját munkájukat. 

Hogyan történt a tanulók, tanulói produktumok (szóbeli és írásbeli) értékelése? 

 Tanári ellenőrzés, közösen a táblánál, dicséret,  

Mennyire volt előkészített a házi feladat? 

 Az óra tanagyagára épült 

Elérte-e az óra a célját, koherens volt-e az óratervvel? 

 Teljes mértékben 

Mennyire feleltek meg a pedagógus reakciói az egyes pedagógiai szituációknak? 

 Megfelelőek voltak, látszott, hogy már elég jól ismeri a tanulókat, szoros kapcsolat fűzi hozzájuk.  

Reálisan értékelte-e a pedagógus az egyes pedagógiai szituációkban mutatott reakcióit az 

óramegbeszélésen? 

 Igen 



Mennyire volt reflektív a pedagógus? Visszatekintés a tervezésre, megvalósulásra; a lényeges 

mozzanatok tudatosítása; alternatív cselekvésmódok kialakítása. 

 Elegendő mértékben, reálisan és tudatosan értékelte az órai munkát, valamint az órai feladatait.   

 

  



Pedagógus II. 

 

A tanmenet és az éves tervezés egyéb dokumentumai 

  

Hogyan jelenik meg a tanmenetben a tanulói kompetenciák fejlesztése? 

 A korszerű és hatékony idegennyelv-oktatás tevékenységközpontú. Feltétele, hogy a különböző 

készségek és képességek fejlesztése mindig integráltan történjen, fontos a nyelvi kompetenciák komplex 

fejlesztése. A tanmenet minden óránál feltünteti a legfontosabb fejlesztendő képességet. A 

legfontosabbak a receptív képességek ( a hallott és olvasott szöveg értése és értelmezése), a produktív 

képesség ( szóbeli és írásbeli szövegek alkotása) és a szóbeli interakció fejlesztése mellett a nyelvtani 

és nyelvhelyességi kompetenciák fejlesztése.  

Mennyiben biztosítja a tanmenet a helyi tantervben meghatározott célok megvalósulását? 

 A helyi tantervben meghatározott kommunikációs célok a tanmenetben megvalósulnak. A tanmenet 

fejlécei a helyi tantervben megadott témakörök, az óraszám, az óra anyaga, a felhasználni kívánt 

taneszköz és a fejlesztendő kompetenciák. A nevelő témakörökre, azon belül órára tervez. 

Hogyan kapcsolódik a tanórán kívüli tevékenységek, napközis és egyéb foglalkozások tervezése a 

tanmenethez és a tantervi követelményekhez? 

A helyi tantervben meghatározott céloknak megfelelően, a DSD 1 nyelvvizsga követelményeit 

figyelembe véve a tanmenetben meghatározott céloknak megfelelően tervezi a szakköreit 

Hogy kapcsolódik a tanórán kívüli tevékenységek, napközis és egyéb foglalkozások tervezése a 

személyiség- és közösségfejlesztési feladatokhoz? 

 Egyéni képességeket és készségeket, valamint a tanulónk egyéni érdeklődési körét figyelembe véve 

tervezi meg.  

Hogyan jelennek meg a pedagógus éves tervezésében a kiemelt figyelmet érdemlő tanulókkal 

kapcsolatos feladatok? 

 Külön foglalkozás önállóan vagy kiscsoportban, tanórai és tanórán kivüli tevékenységek során 

Hogyan jelennek meg a pedagógus éves tervezésében a tantárgyi belső és külső kapcsolódások? 

Az ismétléseket a tanmenet mindig jelzi, vagyis a tantárgyi belső kapcsolódások megvannak, a külső 

tantárgyi kapcsolatokat a tanmenetben feltünteti.   

Hogyan épít a pedagógus a tervező munka során a tanulók előzetes ismereteire? 

A tanulók több témakörben rendelkeznek már nyelvi ismeretekkel, aminek átismétlése után a korábbi 

témakörök új szempontból kerülnek feldolgozásra, így tovább bővül és mélyül a tanulók szókincse.  

Hogyan jelenik meg a fogalmak egymásra épülése az éves tervezés dokumentumaiban? 

 Az egyes témakörökhöz kapcsolódó nyelvtani fogalmak, anyagok mindig az elmúlt évben illetve 

években tanultak ismétlésével kezdődnek, amit a tanmenet szintén jelez. Az új fogalom, nyelvtani 

ismeret a tanulók előzetes ismeretein alapszik.  

Hogyan jelennek meg a tanmenetben az egyéni tanulói igényeknek megfelelő folyamatok? 

 A tanmenet nem, helyette az óratervek tartalmaznak a tanulónk egyéni igényeihez történő 

alkalmazkodást 



Mennyiben felelnek meg a tervek célkitűzéseinek a tervezett értékelési eszközök? 

Megfelelőek  

Tartalmazza-e a tanmenet a céloknak megfelelő tanulási eszközöket (tankönyv, munkafüzet, e-

eszközök)? 

 Igen  

Óraterv és egyéb foglalkozások tervezése 

  

A tervben szereplő tartalmi elemek megfelelnek-e a szaktárgyhoz kapcsolódó korszerű 

szaktudományos ismereteknek? 

 Igen 

Hogyan jelennek meg a tervezésben a tantárgyi belső és külső kapcsolódások? 

 A témák feldolgozását a meglévő ismeretek felelevenítésére, a tanulónk egyéb tantárgyi és más 

helyekről szerzett ismereteinek összegyűjtésére alapozza 

A feladatok, célkitűzések teljesülését hogyan segítik a tervezett módszerek, tanulásszervezési 

eljárások és az óra/foglalkozás felépítése? 

 Megfelelően, kissé nagyobb tanulói aktivitás, erőteljesebb motiváció jobban elősegítette volna a 

tananyag mélyebb elsajátítását.  

Az óra célkitűzése és az óraterv mennyiben támogatja a megszerzett tudás alkalmazását? 

 Közepes mértékben 

Az órák/foglalkozások tervezésénél hogy érvényesül a cél–tananyag–eszköz koherenciája? 

 egyensúlyban vannak  

Milyen módon jelennek meg az egyéni tanulói igények az órák/foglalkozások tervezésében? 

 Külön jelöli az egyéni foglalkozás idejét  

Mennyire támogatja a terv a tanulói együttműködést, szociális tanulást? 

Megfelelő mértékben  

Milyen módon jelennek meg a tervben a közösségfejlesztés, személyiségfejlesztés feladatai? 

 A csoportos feladatok, páros munkára épülő problémamegoldások segítik a közösség fejlődését 

Mennyiben felelnek meg a tervek célkitűzéseinek a tervezett értékelési eszközök? 

 Elegendő mértékben, változatos formákban értékeli a tanulókat 

A tanórán kívüli tervezés tartalma mennyire áll összhangban az adott tanulócsoport életkori 

sajátosságaival? 

 Megfelelően alkalmazkodik a tanulónk életkorához. 

A tanórán kívüli foglalkozástervek hogyan kapcsolódnak az intézmény éves munkatervéhez, 

célkitűzéseihez (intézményi és nevelési célokhoz, nevelési területhez, tudásterületekhez, 

intézményi innovációhoz)? 

 Megfelelően, a Pedagógiai programmal összhangban.  



Óraterveibe épít-e alternatív módszertani és/vagy tartalmi megoldásokat? 

 Igen  

Hogyan követi a beírt érdemjegyek száma a pedagógiai program értékelési elveit? 

 Megfelelt a pedagógiai programban előírtaknak  

Hogyan követi a napló szerinti haladás a tanmenet éves tervezését? 

A napló szerinti tananyag beírás egyezőséget mutat a tanmenettel és a helyi tantervvel. A tanmenetnek 

megfelelő  

Mennyire fegyelmezett a napló adminisztrációja (naprakész naplóvezetés, bejegyzések, 

feljegyzések)? 

A naplóvezetés megfelelő, jól követhető a csoportoknál a pedagógiai folyamat. A beírt érdemjegyek 

rendszerességet, folyamatosságot mutatnak. 

Megjelennek-e a naplóban az egyéni bánásmódot igénylő gyermekekre vonatkozó szakértői 

javaslatok? 

 Igen, ezt központilag jelenik meg az e- naplóban.  

Megjelennek-e a naplóban az egyéni tanulói igényeknek megfelelő, a gyermek szorgalmára, 

viselkedésére vonatkozó bejegyzések? 

 Igen 

Hogyan követhető a tanulók munkájából a tananyagban való haladás (rendszeresség)? 

 Az új téma bevezetése a füzetben jól látható módon jelölve van (címszavak). Ezután általában az új 

anyag elméleti része következik, vázlatok formájában. Ezután jönnek a gyakorló feladatok. Tehát a 

tanulók munkájából a tananyagban való haladás jól követhető. 

Hogyan követhető a tanulói egyéni munka (órai vagy otthoni) hibáinak javítása? 

 A pedagógus eltérő színnel javítja a hibákat. Az ellenőrzés rendszeres, minden feladat javítva van, 

gyakori az önellenőrzés. 

A tanulói füzetek tartalma összhangban van-e az éves tervezés dokumentumaival és a helyi 

tanterv követelményeivel? 

 A füzetekben jól nyomon követhető, hogy hogyan következnek a témakörök. Ez alapján elmondható, 

hogy a füzetek tartalma összhangban van az éves tervezés és a helyi tanterv követelményeivel. 

A tanulói füzetekben a szakszerű fogalomhasználat nyomon követhető-e? 

 Szakszerű fogalomhasználat jellemzi, a műveltségtartalmak közvetítése során a fogalomhasználat 

pontos, a gyermekek számára is érthető. 

A tanulói produktumokban megjelennek-e más tantárgyak kapcsolódó elemei is? 

 A tanár figyelembe veszi, mire tud építeni a tanulók meglévő tudásából, s ezt mely tantárgy keretében 

tanulták (pl.: természetismeret órán mit tanultak az állatokról, nyelvtanból a szófajokról) 

Nyomon követhető-e az egyéni tanulói igényeknek megfelelő pedagógiai munka, a személyre 

szóló differenciálás a tanulói produktumokban? 

A pedagógus alkalmazza a differenciálás elvét, mely a füzetekben is követhető 



Hogyan jelenik meg a tanulói füzetekben a tanórán kívüli ismeret és tapasztalatszerzés 

lehetősége? 

 Otthoni munka, házi feladat során az önálló tapasztalatokon alapuló ismeretek összegyűjtése, 

rögzítése  

 

 

A pedagógusinterjú kérdései a pedagógus munkájának önértékeléséhez 

  

Hogyan követi a szakmában megjelenő újdonságokat, a végbemenő változásokat? 

 Szaklapok, internet, továbbképzéseken való részvétel.  

Milyen módszerekkel, milyen szempontok figyelembevételével végzi a hosszú és rövid távú 

tervezést? Hogyan, milyen esetekben korrigálja a terveket? 

 Figyelembe veszi a pedagógiai programban szereplő irányelveket, ez alapján készíti el a tanmenetet. 

Fontos szempontnak tartja a tanulónk életkori sajátosságainak figyelembevételét, szociális hátterét.  

Hogyan méri fel a tanulók értelmi, érzelmi és szociális állapotát, a közösség belső struktúráját? 

 Érdeklődik az osztályfőnöktől, elolvassa és figyelembe veszi az esetleges szakértői véleményeket,  

Pedagógiai munkája során a pedagógiai feladatok megoldásában kikkel működik együtt? 

 Osztályfőnökökkel, vezetőséggel, szakos kollégáival  

Milyen a kapcsolata szakmai munkaközösségével, milyen közösségi feladatokat végez, vállal? 

 Jó a kapcsolata a munkacsoport tagjaival. A tanév elején a munkatervben szereplő programok 

szervezésében részt vállal. (Farsang)  

Milyen ellenőrzési, értékelési, számonkérési formákat alkalmaz? Hogy használja a korábbi 

eredményeket, tapasztalatokat az értékelés tervezésekor? 

 Szódolgozat, szóbeli és írásbeli számonkérés, csoportmunka értékelése.  

A tanórákon látottakon kívül milyen módszereket, tanulásszervezési eljárásokat és milyen céllal 

alkalmaz szívesen? 

 Csoportmunka – közösségépítő, szociális kompetenciák fejlesztése.  

Hogy használja ki a tantárgyköziség lehetőségeit? 

 Amennyiben a téma engedi, kihasználja a tantárgyak közötti kapcsolatokat.  

Milyen módszerekkel segíti a tanultak alkalmazását? 

 Igyekszik rávenni a tanulókat az önálló mondatok és rövid szövegek alkotására. (német nyelv) 

Hogy alakítja a tanulási teret, tanulási környezetet a tanulási folyamatnak megfelelően? 

 Saját ülésrendet alakított ki, jól láthatók a tanóráján a kialakított szokások, melyeket a diákok 

követnek.  

A motivációnak mely eszközeit használja leggyakrabban? Milyen alapon választja meg a 

motivációs eszközöket? 

 Játékos rávezetés, problémafelvetés, önálló adatgyűjtés   



Milyen módon segítik munkáját az IKT-eszközök? 

 Feladatok megoldása, ellenőrzése során. Német nyelvű programok és tananyagok alkalmazása.  

Milyen módszerekkel támogatja a diákok önálló tanulását? 

Pontos, tömör utasítások, előre kidolgozott feladatlapok.  

Mit jelent Ön számára az inkluzív nevelés? 

 Tanítványai között vannak SNI-s tanulónk is, figyelembe veszi az eltérő képességeket és készségeket.  

15. Hogyan differenciál, alkalmazza-e az adaptív oktatás gyakorlatát? 

 A nevelés oktatás folyamán fontos a gyermek személyiségének, képességeinek fejlesztése, figyelembe 

véve a gyermek sajátosságait.  

Hogyan vesz részt a tehetséggondozásban, felzárkóztatásban? 

 Szakkör keretében nyelvvizsgára felkészítés, szépkiejtési és egyéb nyelvi versenyekre történő 

felkészítés.  

Hogyan jelenik meg a személyiség- és a közösségfejlesztés a pedagógiai munkájában? 

Önálló, páros és csoportmunka.   

Hogyan képes befogadó környezetet kialakítani? 

 Folyamatosan segíti, figyelemmel kíséri a tanulónk munkáját.  

Milyen esetekben, milyen módszerrel készít egyéni fejlesztési tervet? 

 Új diákok esetében, valamint, ha szakvéleménnyel rendelkezik a tanuló  

Hogy használja ki a közösség tagjainak különbözőségében rejlő értékeket a munkája során? 

 Ismeretgyűjtéskor, differenciáláskor, feladatkiosztáskor.  

A tanítási-tanulási folyamatban hol, mikor, hogyan szokta a tanulók önértékelését ösztönözni? 

 Minden órán, az otthoni tanulás során  

Hogyan győződik meg róla, hogy a tanulók értékelése reális? 

 Időnként ellenőrzi a tanulók saját önértékelését, megbeszélik közösen a pozitív értékeket, mire kell 

figyelni 

Milyen módon működik együtt a pedagógusokkal és a pedagógiai munkát segítő 

munkatársakkal? Hogy működik együtt más intézmények pedagógusaival? 

Megbeszéléseken, értekezleteken aktív módon.  Szakmai konferenciákon, továbbképzéseken  

Milyen kommunikációs eszközöket használ szívesen a munkája során? Hogy tartja a kapcsolatot 

a tanulók szüleivel? 

 Elektronikus naplón keresztül, fogadóórákon, személyesen egyeztetett időpontokban  

Saját magára vonatkozóan hogyan érvényesíti a folyamatos értékelés, fejlődés, továbblépés 

igényét? 

 Továbbképzési lehetőségek kihasználása 

Milyen kiemelkedő vagy fejleszthető területet emelne ki a munkájával kapcsolatban? 



Szakmai felkészültség, szaktudás – kiemelkedő, szakmai önállóság, új, modern tanulásszervezési 

eljárások – fejleszthető  

Van-e olyan területe pedagógiai munkájának, amiben változni, fejlődni szeretne? 

 Szakmai önállóság, osztályfőnöki munka  

 

A vezetői interjú kérdései a pedagógus munkájának önértékeléséhez 

  

Milyennek tartja a pedagógus szaktárgyi, módszertani, pedagógiai felkészültségét? 

 Megfelelőnek  

Mennyire felel meg a pedagógus tervezőmunkája az intézmény elvárásainak és a 

tanulócsoportoknak? 

Teljes mértékben  

Milyen módszerekkel és milyen hatékonysággal segíti a pedagógus a tanulók önálló tanulását? 

 Személyre szabott feladatokat is kapnak, előre elkészített feladatlapok, hívóképek segítik az ismeretek 

előhívását,  

Hogy vesz részt a pedagógus a kiemelt figyelmet igénylő tanulók nevelésében, oktatásában? 

 Csoportjaiban vannak ilyen tanulók, segítő, támogató szándékkal foglalkozik velük.  

Mennyire tud megfelelni a pedagógus a tanulók és a szülők egyéni elvárásainak? 

 Megfelelően,  

Hogy jelenik meg a közösségfejlesztés a pedagógus munkájában? 

 A megfelelő módszerek, tanulásszervezési módok alkalmazásával  

Mennyire felel meg a pedagógus értékelőmunkája az intézmény elvárásainak és a 

tanulócsoportoknak? 

 Értékelőmunkája a pedagógiai programban és a házirendben leírtaknak megfelelő.  

Milyen a pedagógus kapcsolata a tanulókkal, szülőkkel? 

 Megfelelő 

Milyennek tartja a pedagógus kapcsolatát a kollégákkal? 

 Jó kapcsolatot alakított ki kollégáival  

Milyen a pedagógus intézményen belüli és kívüli szakmai aktivitása? 

 Megfelelő, aktívan vesz részt egyéb, iskolán kívüli szakmai programokon, hagyományőrző városi 

rendezvényeken.  

Milyen innovációs, vagy pályázati feladatokban vesz, vagy vett részt a pedagógus? 

DSD 1 nyelvvizsga program 

12. Miben nyilvánul meg a pedagógus kezdeményezőkészsége, felelősségvállalása? 

 Iskolai programok szervezése,   



Reális önismerettel rendelkezik-e a pedagógus? Hogy fogadja a visszajelzéseket? 

 Pozitívan, reális önképpel rendelkezik. Saját önbizalmát kellene fejlesztenie.  

Mennyire jellemző a pedagógusra az önfejlesztés igénye? 

 Nagyon, szívesen vesz részt szakmai továbbképzéseken 

Mennyire elégedett a pedagógus munkájának eredményességével? 

 Rendelkezik a megfelelő pedagóguskompetenciákkal, melyek folyamatos fejlődése megfigyelhető a 

szakmai munkája során – elégedett  

Mi(ke)t értékel leginkább a pedagógus szakmai munkájában? 

 Felkészültségét, segítőkészségét.  

Mi az, amiben szeretné, hogy változzon, fejlődjön? 

 Önbizalom, kezdeményezőképesség  

18. Van-e tudomása arról, hogy a pedagógus online közösségeket, kapcsolatot létesít és tart fenn 

a tanulók és/vagy a szülők körében? 

 Nincs 

Hogyan értékeli a pedagógus konfliktusmegelőző és kezelő módszereit, képességét? 

 Megfelelő, ugyanakkor ez a terület az, ami folyamatos fejlesztést igényel 

 

 

Az óra-/foglalkozáslátogatás megfigyelési szempontjai 

  

Milyen volt a pedagógus stílusa? 

 Megfelelő, higgadt, nyugodt 

Mennyire volt érthető a pedagógus kommunikációja? 

 Megfelelt a tanulónk életkori sajátosságainak, előzetes ismereteiknek. 

A pedagógus mennyire vette figyelembe az egyéni képességek közötti különbözőségeket? 

 Differenciált, segítséget nyújtott a lassabban haladóknak.  

A vezető, irányító, segítő szerep mennyire volt indokolt az egyes munkafolyamatokban? 

 Megfelelően alkalmazta a tanórái során e három szerep mindegyikét, nagyobb hangsúlyban volt az 

irányító és segítő szerepkör 

Mennyire szakszerű a pedagógus órai fogalomhasználata, mennyire támogatja a tanulókban az 

új fogalmak kialakítását és a korábbiak elmélyítését? 

 Megfelelő volt 

Kihasználta-e a pedagógus a tantárgyi kapcsolatok lehetőségét? 

 Igen 



Hogyan határozta meg a pedagógus az óra/foglalkozás célját és hogy sikerült azt a tanulókkal 

tudatosítani? 

 Téma felvetéssel – megfelelően felkeltette a tanulók figyelmét  

Mennyiben támogatták az elvégzett feladatok és az alkalmazott módszerek az óra céljának 

elérését? 

 Megfelelő mértékben, talán több páros munka még nagyobb tanulói aktivitást eredményezett volna 

A választott módszerek, tanulásszervezési eljárások mennyire illeszkedtek az óra/foglalkozás 

tartalmához, az elvégzett feladatokhoz? 

 A tananyag felelevenítéséhez és az új ismeretek rögzüléséhez megfelelők voltak.  

Mennyiben feleltek meg a használt módszerek, tanulásszervezési eljárások a szaktárgyhoz 

kapcsolódó korszerű tudományos ismereteknek? (Amennyiben van ilyen, például IKT- 

módszerek, projektmódszer, kooperatív technikák.) 

Változatos módszereket használt a tanórán, a gyerekek ismerték ezeket. Megfelelően használta a 

munkaformákat, kicsit több páros kommunikáció lehetett volna a tanórán.  

Milyen motivációs eszközöket alkalmazott a pedagógus az órán/foglalkozáson? 

 Alapozott a tanulónk korábbi ismereteire, saját tapasztalataikra. Dicséret  

Milyen mértékben sikerült a tanulókat bevonni a foglalkozás menetébe, aktivitásukat fokozni? 

 Teljes mértékben 

Hogyan jelent meg a személyiségfejlesztés az órán/foglalkozáson? Milyen eszközök segítették 

ezt? 

 Önálló mondatalkotás németül, saját élmények bemutatása 

Hogy jelent meg a közösségfejlesztés az órán? Milyen eszközök segítették? 

Csoportmunka, páros munka segítették a megfelelő közösségi szellem kialakítását 

Hogy jelent meg a kiemelt figyelmet igénylő tanulókkal való foglalkozás az órán/foglalkozáson? 

 Külön segítség az önálló munka során  

Mennyire tükröződött a szokásrend a tanórán/foglalkozáson a tanulók magatartásában? 

 Jól látszottak a kialakított szokások és eljárások a tanóra menete során.  

Milyen módon valósult meg az órán a tanulók együttműködése, egymástól való tanulása? 

 Párbeszéd, közös munka, csoportmunka 

Hogy jelent meg a tanulók önértékelése? 

 Páros munka során korrigálhatták saját maguk és a párjuk által elhangzottakat. A feladatok 

ellenőrzését saját maguk végezték.  

Hogyan történt a tanulók, tanulói produktumok (szóbeli és írásbeli) értékelése? 

 Dicséret, óra végén a tanulói aktivitás értékelése kisjegyekkel  

Mennyire volt előkészített a házi feladat? 

 Megfelelően 



Elérte-e az óra a célját, koherens volt-e az óratervvel? 

 Igen  

Mennyire feleltek meg a pedagógus reakciói az egyes pedagógiai szituációknak? 

megfelelőek voltak  

Reálisan értékelte-e a pedagógus az egyes pedagógiai szituációkban mutatott reakcióit az 

óramegbeszélésen? 

 igen 

Mennyire volt reflektív a pedagógus? Visszatekintés a tervezésre, megvalósulásra; a lényeges 

mozzanatok tudatosítása; alternatív cselekvésmódok kialakítása. 

elegendő mértékben, reálisan értékelte az órai munkát, valamint az órai feladatait.   

 

 

  



Vezető I. 

 

2. Vezetői pályázat/ vezetési program 

Nem releváns 

3. Pedagógiai program 

  

Mi az intézményvezető által megfogalmazott jövőkép? Ez hogyan függ össze a pedagógiai 

program céljaival 

Az értéktartó tudás, az „egész életen át tartó tanulás” megalapozása. 

a német és/vagy az angol nyelv használatának megalapozása, 

 hagyományápolás, hagyományőrzés belső igénnyé válásának segítése 

Összhangban állnak a vezetési programban megfogalmazott célok és a pedagógiai program 

céljai? 

 Igen 

A pedagógiai program alapelvei, céljai, feladatai hogyan támogatják a tanulói eredmények 

javulását? 

 Az egyenlő hozzáférés és esélyegyenlőség biztosításán keresztül  

A pedagógiai program alapelvei, céljai, feladatai hogyan támogatják a fejlesztő szemlélet 

érvényesülését? 

 Változatos nevelési és oktatásszervezési munkaformák által A pedagógiai program alapelvei, céljai, 

feladatai hogyan támogatják az egyéni bánásmód érvényesülését? 

 A differenciált fejlesztés és esélyegyenlőség biztosításán keresztül  

 

 

Egymást követő 2 tanév munkaterve és az éves beszámolók 

  

Hogyan valósul meg a mérési, értékelési eredmények beépítése a tanulási-tanítási folyamatba? 

 Kompetencia és idegennyelvi mérés, illetve a helyi mérések eredményeit munkaértekezleteken 

kielemezve fejlesztési tervet készítünk.  

Hogyan irányítja a pedagógiai tervező munkát, a tanmenetek, foglalkozási tervek kidolgozását 

és összehangolását annak érdekében, hogy azok lehetővé tegyék a helyi tanterv 

követelményeinek teljesítését valamennyi tanuló számára? 

 A tervező munkát munkaközösségek és munkacsoportok szervezik.  

Mi történik azokkal a területekkel, amelyek stratégiai vagy operatív szempontból fejlesztésre 

szorulnak? 

 Fejlesztési terv készül  



Milyen dominanciával jelenik meg a dokumentumokban az intézményben működő szakmai 

csoportok munkája? 

 Az alapját képezik a dokumentumoknak.  

Mire irányul a dokumentumokban az intézményi erőforrások vezetői elemzése? 

 A legjobb munkafeltételek megteremtésére a pedagógus számára. 

Milyen, a célok elérését támogató együttműködési formák jelennek meg az operatív 

tervezésben? 

 Vezetői értekezletek, nevelőtestületi értekezletek, munkaközösségi megbeszélések, munkacsoportok 

megbeszélései.  

Az éves munkatervek hogyan közvetítik az érintettek számára az aktuális feladatokat? 

 Láthatóan, egyértelműen  

Az éves beszámolók visszacsatolást adnak-e az érintetteknek az elvégzett feladatokról? 

 Igen, a nevelőtestületi megbeszéléseken, értekezleteken folyamatosan történik visszacsatolás az 

elvégzett feladatokkal kapcsolatban.  

A vezető az SZMSZ-ben leírtaknak megfelelően osztja-e meg a vezetési feladatokat? 

 Igen  

Megvalósul-e az SZMSZ-ben előírt eljárásrend szerint a pedagógiai munka belső ellenőrzése? 

 Igen  

Milyen, a célok elérését támogató kapcsolatrendszert rögzít az SZMSZ? 

 Az intézmény szervezeti egységei szoros kapcsolatban vannak. Az együttműködés formáit és 

eseményeit az éves munkaterv tartalmazza. 

Milyen a döntéshozatali rendszer szabályozása? 

Megfelelő 

A szabályozás hogyan támogatja az intézményen belüli együttműködéseket? 

 Segítő, támogató szándékkal   



A vezetővel készített interjú javasolt kérdései 

  

Hogyan történik az intézményben a jövőkép kialakítása? 

 Egyeztetés által 

Hogyan alakítja ki vezetői jövőképét, és hogyan kommunikálja azt? 

 Mind vezetői, mind nevelőtestületi értekezleteken alakítja ki. Kommunikációja emberközpontú.  

Hogyan képes reagálni az intézményt érintő kihívásokra? 

 Higgadtan, nyugodtan, a feladatok megosztásával  

Mit tesz az intézmény deklarált céljainak elérése érdekében? 

 A visszacsatolásokra épít. 

A vezető a stratégiai célokat hogyan bontja le operatív célokra? 

 A munka delegálásával.  

Hogyan tudja kifejteni és munkatársaival elfogadtatni a változások szükségességét, értelmét? 

 Az összefüggések megvilágításával.  

Hogyan vonja be a döntés-előkészítő munkába a vezetőtársait és a pedagógusokat? 

 Az értekezleteken kikéri a véleményüket, majd konszenzust keresve készíti a koncepciót.  

Milyen szerepe van a kollégák együttműködésének kezdeményezésében, koordinálásában? 

 Segítő  

Milyen módszerekkel inspirálja, ösztönzi munkatársait? Ezek közül melyek különösen 

eredményesek? 

 Dicsérettel, biztatással  

Mennyire tartja fontosnak a vezetői munkában a tanulás-tanítás eredményességének 

biztosítását? 

 Nagyon nagy fontosságúnak tartja  

Mit tesz az eredményesség biztosítása, a tanulói eredmények javítása érdekében? 

 Egyeztetés diákkal, szaktanárokkal, osztályfőnökökkel. Szülők behívása, probléma feltárása, 

orvoslása, ha lehetséges.  

Milyen szerepet kap a fejlesztő célú értékelés, a reflektivitás a vezetői tevékenységben, a 

működésben? 

 Fontosnak tartja a kritikák megfogalmazását, ugyanakkor elvárja a kreativ előremutatást a probléma 

megoldására.  

Hogyan gondoskodik arról, hogy a helyi tanterv, a tanmenetek, az alkalmazott módszerek a 

tanulói igényekhez igazodjanak? 

 Rendszeresen átdolgozzuk őket. 

Hogyan jelenik meg az adaptivitás, differenciálás a saját tanítási gyakorlatában, valamint az 

intézményi működésben? 



 Kooperatív módszerek alkalmazásán keresztül. 

Mit tesz az inkluzív tanulási környezet megteremtése érdekében? 

 Az inkluzivitásunk alappillére az evangélikus értékek közvetítése és a gyermekcentrikusság  

Mit tesz a pozitív intézményi arculat kialakítása és fenntartása érdekében? 

 Nyugodt légkört biztosít a munkavégzéshez. Megjelenés a médiában, (honlap, facebook, írott sajtó) 

Hogyan működnek az intézményi célok elérését segítő kapcsolatai, hogyan fejleszti azokat? 

 Kapcsolati tőke fejlesztése, megújítása, megbeszéléseken, szakmai konferenciákon való részvétel. 

Milyen a kapcsolata a középfokú oktatással? Hogyan történik a tanulói életutak követése, mit 

tesz a korai iskolaelhagyás elkerülése érdekében? 

Mint többcélú intézmény a kapcsolat kiváló, a tanulói életutak követhetőek.  A korai iskolaelhagyás 

elkerülése érdekében intézkedési tervek készülnek.  

Milyen információk segítik vezetői munkáját, hogyan használja fel ezeket saját munkájának 

fejlesztésében? 

 Állami fenntartású iskolákkal való kapcsolattartás nagy segítség.  

Hogyan, milyen területeken fejleszti folyamatosan önmagát? 

 Modern pedagógiai módszerek tanulmányozása. 

Hogyan, milyen témákban történik meg az önreflexiója, az erősségeinek, fejleszthető 

területeinek meghatározása? 

 Önértékelési jegyzőkönyv kitöltésén keresztül.  

Az elmúlt időszakban milyen innovációs törekvéseket sikerült megvalósítania és ezeket hogyan 

hajtotta végre? 

 Modern pedagógiai módszerek megismertetése a pedagógus kollégákkal. 

 

 

A vezető munkájáról a munkáltatójával készített interjú kérdései 

  

Hogyan kommunikálja a vezető az intézmény jövőképét, céljait? 

 A munkáltató elvárásainak megfelelően.  

Hogyan biztosítja a vezető a tanulás-tanítás eredményességét, a középfokú intézményekben való 

továbbtanulást célzó sikeres felkészítést? 

 Tehetséggondozó szakkörök indítása, korrepetálások, felzárkóztató foglalkozások támogatása, 

felvételire előkészítő órák biztosítása  

Mennyire sikerül a nevelőtestülettel a változások megértetése, kezelése? 

 Várakozáson felül. 

Mennyire hatékonyan irányítja a megvalósítást? 

Megfelelő mértékben  



Képviseli-e a vezető az intézmény érdekeit? Ha igen, hogyan teszi ezt? 

 Teljes mértékben. A fenntartó elvárásainak megfelelően.  

Képviseli-e a pedagógusok érdekeit, intézi-e ügyeiket a fenntartónál? Ha igen, hogyan teszi ezt? 

 Igen, az EPSZTI-n keresztül.  

Elkötelezett-e a vezető az intézménye iránt? Ennek milyen jeleit tapasztalják? 

 Igen. Pozitív kommunikáció, sok fejlesztés, épületet felújítása, kollégák támogatása 

Milyen a vezető fenntartóval való együttműködése a változások kezelésében? 

 Megfelelő 

Nyitott-e a vezető saját maga fejlesztésére? Milyen tények jelzik szakmai aktivitását? 

 Igen, továbbképzéseken, szakmai fórumokon való részvétel   

Rendszeres-e az intézményben a pedagógusok munkájának ellenőrzése, értékelése? 

 Igen, a munkaterv egyik eleme az óralátogatási terv.  

Elkötelezett-e a vezető a nevelőtestület fejlesztésében, működik-e a belső tudásmegosztás? 

 Igen, vannak belső szakmai napok, óralátogatások.  

Tájékoztatási kötelezettségének eleget tesz-e a vezető? 

 Igen  

Hogyan működteti a vezető a nyilvánosság biztosítását? 

 Honlap működtetésével, sajtótájékoztatókon keresztül  

Hogyan hasznosítja a vezető az intézmény kapcsolatrendszerét? 

 Megfelelően 

A továbbképzések irányítása összhangban van-e a pedagógiai program céljaival? 

 Igen, 5 éves beiskolázási terv készül.  

 

 

A vezetőtársakkal készített interjú kérdései 

  

Hogyan, mi alapján változtatja az intézmény a képzési struktúráját? Milyen szerepe van ebben 

az intézmény vezetőjének? 

 Az igényeknek és a hosszútávú céloknak megfelelően. A fenntartóval történő egyeztetés, megfelelő 

szakos kollégák megkeresése.  

Hogyan történik a stratégiai dokumentumok elkészítése, ezekből lebontva az operatív munka 

megtervezése? 

 A stratégiai dokumentumok összeállításába bevonja a munkaközösségeket, helyetteseit, illetve 

vezetőtársait.  

Milyen stratégiai lépéseket tesz a vezető az iskola céljainak elérése érdekében? 



 Képzési kínálatot bővíti.   

Hogyan azonosítják a stratégiai és operatív szempontból fejlesztésre szoruló területeket? Mi a 

vezető szerepe az azonosítási folyamatban? 

 Beszámolókon keresztül, óralátogatások által. 

Hogyan teremt a vezető a változásokra nyitott szervezetet? Mit tesz ennek érdekében? 

Támogatja a véleménynyilvánítást.  

Hogyan történik a jogszabályok figyelemmel kísérése, a pedagógusok tájékoztatása? 

 Az EPSZTI támogatásával.  

Hogyan biztosítják az intézményi működés nyilvánosságát, mi ebben a vezető szerepe? 

 Honlap, facebook oldal működtetésével, sajtótájékoztatókon keresztül  

Hogyan biztosítja a vezető az átláthatóságot a vezetésben, irányításban? Milyen módszerei, 

eljárásai léteznek erre? 

 Folyamatos információátadással.  

Hogyan méri fel, milyen módon támogatja a vezető a kollégák szakmai fejlődését? 

 Továbbképzések támogatása, szakmai konferenciákon való részvételre ösztönzi kollégáit.  

Mit tesz a vezető annak érdekében, hogy a pedagógusok nyomon kövessék a pedagógiai 

szakirodalmat? 

 Támogatja a pedagógiai szakirodalom online elérését 

Mit tesz a vezető annak érdekében, hogy a pedagógusok használják a megszerzett új tudásokat? 

 Eszközökkel és külső és belső szakmai továbbképzéseken való részvétellel segíti kollégáit.  

Működik-e az intézményben tudásmegosztó fórum, az egymástól való tanulás bármilyen módja? 

Mi a vezető szerepe a működésben? 

 Igen, támogatja a szakmai munkaközösségek munkáját, a belső továbbképzéseket, tudásmegosztást.  

A vezető milyen kommunikációs formákat használ, és ezek mennyire eredményesek? 

 Verbális, e-mail, faliújság, személyes beszélgetés  

Milyen mértékben vesz részt a vezető a pedagógusok önértékelésében? 

 óralátogatásokon vesz részt, valamint intézményi delegáltként a pedagógus minősítő eljárások 

résztvevője.  

Hogyan történik az intézményi erőforrások elemzése (emberek, tárgyak, eszközök, fizikai 

környezet)? Milyen feladatot vállal ebben a munkában a vezető? 

Az igazgatóval, gondnokkal, gazdasági vezetővel egyeztetve.  

Az elmúlt időszakban milyen innovációs törekvéseket sikerült megvalósítani és hogyan? 

 Sakkpalota program bevezetése, folytatása, Lego matematika továbbképzés szervezése  

Hogyan méri fel saját erősségeit és a vezetői munka fejleszthető területeit, mit tesz saját szakmai 

fejlődése érdekében? 



 Szakmai fejlődése érdekében szaktanácsadói felkészítésre jelentkezik.  

 

  



Pedagógus III. 

 

A tanmenet és az éves tervezés egyéb dokumentumai 

  

Hogyan jelenik meg a tanmenetben a tanulói kompetenciák fejlesztése? 

 Tartalmazza órára lebontva a tananyagot, az ajánlott tevékenységi formákat, a fejlesztendő 

készségeket, képességeket, javasolt taneszközöket, játékokat, projekteket, gyűjtőmunkát. 

Részletesen feltünteti az egyes órákhoz kapcsolódó tanulói kompetenciákat. 

A tananyaghoz kapcsolódóan megnevezi a kulcsfogalmakat (belső kapcsolódás), a más tantárgyakhoz 

való kapcsolódási pontokat és azokon belül a fejlesztési területeket.  

Órára lebontva megnevezi az ajánlott tevékenységi formákat, módszertani javaslatokat tesz. 

Mennyiben biztosítja a tanmenet a helyi tantervben meghatározott célok megvalósulását? 

 A helyi tantervben meghatározott célok a tanmenetben megvalósulnak. A tanmenet fejlécei a helyi 

tantervben megadott témakörök, az óraszám, az óra anyaga, a felhasználni kívánt taneszköz és a 

fejlesztendő kompetenciák.  

Hogyan kapcsolódik a tanórán kívüli tevékenységek, napközis és egyéb foglalkozások tervezése a 

tanmenethez és a tantervi követelményekhez? 

 Teljes összhangban vannak egymással.  

Hogy kapcsolódik a tanórán kívüli tevékenységek, napközis és egyéb foglalkozások tervezése a 

személyiség- és közösségfejlesztési feladatokhoz? 

 A tanórán kívüli foglalkozások (önálló tanulás, szabadidős tevékenységek) tervezésekor elsődleges 

szempontja a tanulókat nem tanórai helyzetekben is minél jobban megismerni, személyiségüket 

fejleszteni, építeni a közösségi szellemet, az összetartozást.  

Hogyan jelennek meg a pedagógus éves tervezésében a kiemelt figyelmet érdemlő tanulókkal 

kapcsolatos feladatok? 

 Tanítványai között szerepelnek SNI-s és BTMN-s gyermekek is. Fontosnak tartja a velük történő 

foglalkozást, külön figyelmet és időt fordít rájuk.  

Hogyan jelennek meg a pedagógus éves tervezésében a tantárgyi belső és külső kapcsolódások? 

 A tanmenetekben előre jelzi azokat, de a napi tervezés során is újabb kapcsolódásokat visz bele a 

tanóráiba.  

Hogyan épít a pedagógus a tervező munka során a tanulók előzetes ismereteire? 

A tanítványai 1. évfolyamosok, így azok egyéni, valamint a közös munka során szerzett élményeikre 

támaszkodik.  

Hogyan jelenik meg a fogalmak egymásra épülése az éves tervezés dokumentumaiban? 

 A tanmenetben, valamint az adott téma tervezésekor  

Hogyan jelennek meg a tanmenetben az egyéni tanulói igényeknek megfelelő folyamatok? 

 Differenciálás, egyéni előrehaladás  

Mennyiben felelnek meg a tervek célkitűzéseinek a tervezett értékelési eszközök? 



 Teljesen megfelelőek 

Tartalmazza-e a tanmenet a céloknak megfelelő tanulási eszközöket (tankönyv, munkafüzet, e-

eszközök)? 

 Igen  

Óraterv és egyéb foglalkozások tervezése 

A tervben szereplő tartalmi elemek megfelelnek-e a szaktárgyhoz kapcsolódó korszerű 

szaktudományos ismereteknek? 

 Igen  

Hogyan jelennek meg a tervezésben a tantárgyi belső és külső kapcsolódások? 

 Külön jelölve vannak a tanmenetben és az óratervben is.  

A feladatok, célkitűzések teljesülését hogyan segítik a tervezett módszerek, tanulásszervezési 

eljárások és az óra/foglalkozás felépítése? 

 Teljes mértékben megfelelőek voltak  

Az óra célkitűzése és az óraterv mennyiben támogatja a megszerzett tudás alkalmazását? 

 Tapasztalatokon, tevékenységen alapult a tanóra. A meglévő tudás összegzése, kiegészítése, 

rendszerbe foglalása volt a cél.  

Az órák/foglalkozások tervezésénél, hogy érvényesül a cél–tananyag–eszköz koherenciája? 

 Teljes egységben voltak 

Milyen módon jelennek meg az egyéni tanulói igények az órák/foglalkozások tervezésében? 

 Minden tanuló lehetőséget kapott, hogy tapasztalatait, ismereteit elmondhassa, lerajzolhassa.  

Mennyire támogatja a terv a tanulói együttműködést, szociális tanulást? 

 Megfelelő mértékben.  

Milyen módon jelennek meg a tervben a közösségfejlesztés, személyiségfejlesztés feladatai? 

 Alapoz a közös élményekre  

Mennyiben felelnek meg a tervek célkitűzéseinek a tervezett értékelési eszközök? 

 Teljesen megfelelőek voltak, első osztályban sok dicséret, biztatás.  

A tanórán kívüli tervezés tartalma mennyire áll összhangban az adott tanulócsoport életkori 

sajátosságaival? 

 Megfelel a diákok életkori sajátosságainak.  

A tanórán kívüli foglalkozástervek hogyan kapcsolódnak az intézmény éves munkatervéhez, 

célkitűzéseihez (intézményi és nevelési célokhoz, nevelési területhez, tudásterületekhez, 

intézményi innovációhoz)? 

 Követik a munkatervben leírtakat, a pedagógiai program elvárásait.  

Óraterveibe épít-e alternatív módszertani és/vagy tartalmi megoldásokat? 

 Igen, „Sakkpalota” program elemei, foglalkozásai.  



 

Hogyan követi a beírt érdemjegyek száma a pedagógiai program értékelési elveit? 

 A beírt érdemjegyek, szöveges értékelés rendszerességet, folyamatosságot mutatnak. 

A beírt jegyek százaléka és indoklása megfelel az iskola Pedagógiai Programjában leírtakkal.  

Hogyan követi a napló szerinti haladás a tanmenet éves tervezését? 

 A napló szerinti tananyag beírás egyezőséget mutat a tanmenettel és a helyi tantervvel. 

Mennyire fegyelmezett a napló adminisztrációja (naprakész naplóvezetés, bejegyzések, 

feljegyzések)? 

A naplóvezetés megfelelő. Jól követhető az osztálynál a pedagógiai folyamat.  

Megjelennek-e a naplóban az egyéni bánásmódot igénylő gyermekekre vonatkozó szakértői 

javaslatok? 

 Igen  

Megjelennek-e a naplóban az egyéni tanulói igényeknek megfelelő, a gyermek szorgalmára, 

viselkedésére vonatkozó bejegyzések? 

 Igen, a pedagógiai programnak megfelelően.  

Hogyan követhető a tanulók munkájából a tananyagban való haladás (rendszeresség)? 

Szépen látható, ahogyan a tananyaghoz kapcsolódó feladatok egymásra épülnek, a füzetekből 

egyértelműen kitűnik, hogy a tananyagnak megfelelően haladnak. 

Hogyan követhető a tanulói egyéni munka (órai vagy otthoni) hibáinak javítása? 

A pedagógus eltérő színnel javítja a hibákat. Az ellenőrzés rendszeres, minden feladat javítva van.  

A tanulói füzetek tartalma összhangban van-e az éves tervezés dokumentumaival és a helyi 

tanterv követelményeivel? 

 A füzetekben jól nyomon követhető, hogy hogyan következnek a témakörök. Ez alapján elmondható, 

hogy a füzetek tartalma összhangban van az éves tervezés és a helyi tanterv követelményeivel. 

A tanulói füzetekben a szakszerű fogalomhasználat nyomon követhető-e? 

 Igen 

A tanulói produktumokban megjelennek-e más tantárgyak kapcsolódó elemei is? 

Megjelenik az írás és a rajz, a környezetismeret, valamint az írás és az olvasás tantárgy kapcsolata  

Nyomon követhető-e az egyéni tanulói igényeknek megfelelő pedagógiai munka, a személyre 

szóló differenciálás a tanulói produktumokban? 

 A pedagógus alkalmazza a differenciálás elvét. A gyorsabban haladó tanulóknak több gyakorló 

feladatuk van. A lassabban haladóknál speciális feladattípusok is előfordulnak. 

Hogyan jelenik meg a tanulói füzetekben a tanórán kívüli ismeret és tapasztalatszerzés 

lehetősége? 

Rajzok, saját élmények lerajzolása.  

 



 

A pedagógusinterjú kérdései a pedagógus munkájának önértékeléséhez 

  

Hogyan követi a szakmában megjelenő újdonságokat, a végbemenő változásokat? 

 Interneten keresztül, továbbképzéseken szakmai napokon való részvétellel.  

Milyen módszerekkel, milyen szempontok figyelembevételével végzi a hosszú és rövid távú 

tervezést? Hogyan, milyen esetekben korrigálja a terveket? 

Követi a helyi tantervben, pedagógiai programban előírt szabályzást. Új módszereket, 

tanulásszervezési eljárásokat szívesen alkalmaz a tervezéskor(sakkpalota). Alkalmazkodik az adott 

szituációkhoz 

Hogyan méri fel a tanulók értelmi, érzelmi és szociális állapotát, a közösség belső struktúráját? 

 Sokat beszélget a gyermekekkel, konzultál a másik osztálytanítóval, a szülők jelzéseiből.   

Pedagógiai munkája során a pedagógiai feladatok megoldásában kikkel működik együtt? 

 Osztálytanító párjával, közvetlen munkatársaival, munkaközösségvezetővel, iskolai vezetéssel.  

Milyen a kapcsolata szakmai munkaközösségével, milyen közösségi feladatokat végez, vállal? 

 Jó a kapcsolata, Bautzeni nyelvi tábor megszervezése, pályázat írása, a tábor megvalósítása.  

Milyen ellenőrzési, értékelési, számonkérési formákat alkalmaz? Hogy használja a korábbi 

eredményeket, tapasztalatokat az értékelés tervezésekor? 

 Szóbeli és írásbeli, diagnosztikus és összegző.   

A tanórákon látottakon kívül milyen módszereket, tanulásszervezési eljárásokat és milyen céllal 

alkalmaz szívesen? 

 Előszeretettel alkalmazza a „Sakkpalota” program elemeit bármely tanóráján. Koncentráció, 

szókincsbővítés, figyelem, szociális kompetenciák fejlesztése céljából  

Hogy használja ki a tantárgyköziség lehetőségeit? 

 Igyekszik az egyes tantárgyakat egy nagy egységben kezelni.  

Milyen módszerekkel segíti a tanultak alkalmazását? 

 Nagyon sokféle játékos módszerrel.  

Hogy alakítja a tanulási teret, tanulási környezetet a tanulási folyamatnak megfelelően? 

 Gyerekközpontúan, barátságos tanulási környezet van az osztályban.  

A motivációnak mely eszközeit használja leggyakrabban? Milyen alapon választja meg a 

motivációs eszközöket? 

 Téma felvetése, közös vagy saját élmény felidézése, megosztása a tanulókkal  

Milyen módon segítik munkáját az IKT-eszközök? 

 Feladatok megoldása, ellenőrzése során. Képek, hívóképek vetítése, hanganyag az ének tanításához.  

Milyen módszerekkel támogatja a diákok önálló tanulását? 

 Saját, önálló gondolkodásra, ismeretszerzésre, kutatásra ösztönzi őket.  



Mit jelent Ön számára az inkluzív nevelés? 

 Az eltérő képességekkel és készségekkel rendelkező tanulók integrált oktatása és nevelése.  

Hogyan differenciál, alkalmazza-e az adaptív oktatás gyakorlatát? 

 Igen, figyelembe veszi a tanulók eltérő haladási ütemét. Figyelemmel kíséri az egyéni fejlődésüket.  

Hogyan vesz részt a tehetséggondozásban, felzárkóztatásban? 

 Külön foglalkozik BTMN-s tanulókkal, valamint segíti a lassabban haladókat.  

Hogyan jelenik meg a személyiség- és a közösségfejlesztés a pedagógiai munkájában? 

 A gyerekekkel történő bánásmód során. Csoportos és páros munkák során, közös emlékek 

felelevenítése és bevonása a tanórai munkába.  

Hogyan képes befogadó környezetet kialakítani? 

 Nyugodt, kiegyensúlyozott, szeretetteljes, adott értékrend szerinti környezetet alakított ki az 

osztályban.  

Hogy használja ki a közösség tagjainak különbözőségében rejlő értékeket a munkája során? 

 Ismeretgyűjtéskor, differenciáláskor, feladatkiosztáskor. 

A tanítási-tanulási folyamatban hol, mikor, hogyan szokta a tanulók önértékelését ösztönözni? 

 Minden órán, az otthoni tanulás során 

Hogyan győződik meg róla, hogy a tanulók értékelése reális? 

 Folyamatos kontrollal (most tanulják az önálló értékelést is) 

Milyen módon működik együtt a pedagógusokkal és a pedagógiai munkát segítő 

munkatársakkal? Hogy működik együtt más intézmények pedagógusaival? 

Megbeszéléseken, munkaközösségi értekezleteken.  Szakmai konferenciákon, továbbképzéseken más 

iskolák pedagógusaival is tartja a kapcsolatot.  

Tananyagok megosztása, tananyagbank létrehozása 

Milyen kommunikációs eszközöket használ szívesen a munkája során? Hogy tartja a kapcsolatot 

a tanulók szüleivel? 

 Szóbeli érintkezés, email. A szülőkkel napi szinten találkozik, valamint üzenetek, Facebook 

osztálycsoporton keresztül is kommunikálhatnak.  

Saját magára vonatkozóan hogyan érvényesíti a folyamatos értékelés, fejlődés, továbblépés 

igényét? 

 Továbbképzéseken, szakmai konferenciákon való részvétel 

Milyen kiemelkedő vagy fejleszthető területet emelne ki a munkájával kapcsolatban? 

 Szakmaiság, felkészültség, gyerekközpontúság.  

Van-e olyan területe pedagógiai munkájának, amiben változni, fejlődni szeretne? 

 Adminisztráció, kollégákkal való kapcsolat. Programok szervezése.  

 



 

 

A vezetői interjú kérdései a pedagógus munkájának önértékeléséhez 

  

Milyennek tartja a pedagógus szaktárgyi, módszertani, pedagógiai felkészültségét? 

Szaktárgyi, módszertani és pedagógiai felkészültsége nagyon jó.  

Mennyire felel meg a pedagógus tervezőmunkája az intézmény elvárásainak és a 

tanulócsoportoknak? 

 Megfelelő, figyelembe veszi az intézményi elvárásokat, és a gyermekek egyéni igényeit is.  

Milyen módszerekkel és milyen hatékonysággal segíti a pedagógus a tanulók önálló tanulását? 

Személyisége ösztönzőleg hat a diákokra, megtanítja nekik az önálló ismeretszerzés lehetőségeit.  

Hogy vesz részt a pedagógus a kiemelt figyelmet igénylő tanulók nevelésében, oktatásában? 

 Segítő, támogató szándékkal.  

Mennyire tud megfelelni a pedagógus a tanulók és a szülők egyéni elvárásainak? 

 Megfelelő mértékben.  

Hogy jelenik meg a közösségfejlesztés a pedagógus munkájában? 

 Rengeteg közös játék, játékos tanulás van az óráin.  

Mennyire felel meg a pedagógus értékelőmunkája az intézmény elvárásainak és a 

tanulócsoportoknak? 

 Mindkettőnek megfelel  

Milyen a pedagógus kapcsolata a tanulókkal, szülőkkel? 

 Jó kapcsolatot tart fenn a szülőkkel, folyamatosan kommunikál velük. A tanulókra pozitívan hat a 

személyisége.  

Milyennek tartja a pedagógus kapcsolatát a kollégákkal? 

 Jónak, megfelel az elvárásoknak.  

Milyen a pedagógus intézményen belüli és kívüli szakmai aktivitása? 

 Megfelelő  

Milyen innovációs, vagy pályázati feladatokban vesz, vagy vett részt a pedagógus? 

 Németországi táboroztatás – nyertes pályázat  

Sakkpalota program bevezetése.  

Miben nyilvánul meg a pedagógus kezdeményezőkészsége, felelősségvállalása? 

 A tanulókkal való foglalkozás során, közös programok szervezése.  

Reális önismerettel rendelkezik-e a pedagógus? Hogy fogadja a visszajelzéseket? 

 Igen, elfogadja a segítő szándékú kritikákat is.  

Mennyire jellemző a pedagógusra az önfejlesztés igénye? 



 Szívesen vesz részt szakmai továbbképzéseken.  

Mennyire elégedett a pedagógus munkájának eredményességével? 

 Elégedett vagyok. 

Mi(ke)t értékel leginkább a pedagógus szakmai munkájában? 

 Gyermekközpontúságát, szakmai tudását, módszertani felkészültségét.  

Mi az, amiben szeretné, hogy változzon, fejlődjön? 

 Kollégáival való kapcsolataiban, kommunikációjában 

Van-e tudomása arról, hogy a pedagógus online közösségeket, kapcsolatot létesít és tart fenn a 

tanulók és/vagy a szülők körében? 

 Az osztály facebook csoportja.  

Hogyan értékeli a pedagógus konfliktusmegelőző és kezelő módszereit, képességét? 

 Megfelelőek.  

 

 

Az óra-/foglalkozáslátogatás megfigyelési szempontjai 

  

Milyen volt a pedagógus stílusa? 

 Higgadt, nyugodt, gyerekközpontú, határozott  

Mennyire volt érthető a pedagógus kommunikációja? 

 Teljes mértékben.  

A pedagógus mennyire vette figyelembe az egyéni képességek közötti különbözőségeket? 

 Nagy részben figyelmet fordított rá.  

A vezető, irányító, segítő szerep mennyire volt indokolt az egyes munkafolyamatokban? 

 Megfelelő volt e három szerep egyensúlya a tanórán  

Mennyire szakszerű a pedagógus órai fogalomhasználata, mennyire támogatja a tanulókban az 

új fogalmak kialakítását és a korábbiak elmélyítését? 

 Nagyon pontos fogalomhasználat volt a tanórán, melyet a gyerekek is elsajátítottak a sokszori 

ismétlés során.  

Kihasználta-e a pedagógus a tantárgyi kapcsolatok lehetőségét? 

 Igen  

Hogyan határozta meg a pedagógus az óra/foglalkozás célját és hogy sikerült azt a tanulókkal 

tudatosítani? 

 Utalt a közös programra (kirándulás), ahol már ismerkedtek a bokrokkal, fákkal.  

Mennyiben támogatták az elvégzett feladatok és az alkalmazott módszerek az óra céljának 

elérését? 



 Teljes mértékben, nagyon sokféle, változatos módszereket alkalmazott a tanórán.  

A választott módszerek, tanulásszervezési eljárások mennyire illeszkedtek az óra/foglalkozás 

tartalmához, az elvégzett feladatokhoz? 

 Megfelelően  

Mennyiben feleltek meg a használt módszerek, tanulásszervezési eljárások a szaktárgyhoz 

kapcsolódó korszerű tudományos ismereteknek? (Amennyiben van ilyen, például IKT- 

módszerek, projektmódszer, kooperatív technikák.) 

 Teljes mértékben  

Milyen motivációs eszközöket alkalmazott a pedagógus az órán/foglalkozáson? 

 Dicséret, saját élmények megosztása, előzetes ismeretek felelevenítése.  

Milyen mértékben sikerült a tanulókat bevonni a foglalkozás menetébe, aktivitásukat fokozni? 

 A tanulók az egész tanórán nagyon aktívan vettek részt, a beiktatott játékos feladatok csak fokozták az 

munkakedvüket.  

Hogyan jelent meg a személyiségfejlesztés az órán/foglalkozáson? Milyen eszközök segítették 

ezt? 

 A korábbi ismereteik összegyűjtése, megosztása a többiekkel 

Hogy jelent meg a közösségfejlesztés az órán? Milyen eszközök segítették? 

 A közös kirándulás élményének felidézése.  

Hogy jelent meg a kiemelt figyelmet igénylő tanulókkal való foglalkozás az órán/foglalkozáson? 

 Külön segítséget kaptak az önálló feladat során  

Mennyire tükröződött a szokásrend a tanórán/foglalkozáson a tanulók magatartásában? 

 Jól látható volt  

Milyen módon valósult meg az órán a tanulók együttműködése, egymástól való tanulása? 

 Élménybeszámoló, páros munka.  

Hogy jelent meg a tanulók önértékelése? 

 Páros munkánál egymást és önmagukat is javították értékelték munkájukat.  

Hogyan történt a tanulók, tanulói produktumok (szóbeli és írásbeli) értékelése? 

 Tanári ellenőrzés, közösen a táblánál, dicséret,  

Mennyire volt előkészített a házi feladat? 

 Megfelelően 

Elérte-e az óra a célját, koherens volt-e az óratervvel? 

 Teljes mértékben 

Mennyire feleltek meg a pedagógus reakciói az egyes pedagógiai szituációknak? 

 Megfelelőek voltak, látszott, hogy jól ismeri a tanulókat, szoros kapcsolat fűzi hozzájuk.  



Reálisan értékelte-e a pedagógus az egyes pedagógiai szituációkban mutatott reakcióit az 

óramegbeszélésen? 

 Igen  

Mennyire volt reflektív a pedagógus? Visszatekintés a tervezésre, megvalósulásra; a lényeges 

mozzanatok tudatosítása; alternatív cselekvésmódok kialakítása. 

Elegendő mértékben, reálisan és tudatosan értékelte az órai munkát, valamint az órai feladatait.   

 

 

  



Pedagógus IV. 

 

A tanmenet és az éves tervezés egyéb dokumentumai 

  

Hogyan jelenik meg a tanmenetben a tanulói kompetenciák fejlesztése? 

 Egymásra építettség jellemzi a kulcskompetenciák és a kiemelt fejlesztési feladatok viszonyát.  

Megjelenik benne az óraszám lebontása, tantárgyközi kapcsolatrendszer és a szükséges eszközök. 

Mennyiben biztosítja a tanmenet a helyi tantervben meghatározott célok megvalósulását? 

 A tanulók képességeikhez mérten elérjék azokat a tanulási célokat, amelyek közelebb viszik őket a 

kulcskompetenciák elsajátításához. 

Hogyan kapcsolódik a tanórán kívüli tevékenységek, napközis és egyéb foglalkozások tervezése a 

tanmenethez és a tantervi követelményekhez? 

 Szorosan, arra épít 

Hogy kapcsolódik a tanórán kívüli tevékenységek, napközis és egyéb foglalkozások tervezése a 

személyiség- és közösségfejlesztési feladatokhoz? 

 Minden tevékenység tervezése a tagozaton az önálló foglakozásról, valamint a kiscsoportos 

közösségépítésről, a szociális kompetenciák fejlesztéséről szól  

Hogyan jelennek meg a pedagógus éves tervezésében a kiemelt figyelmet érdemlő tanulókkal 

kapcsolatos feladatok? 

 Mivel speciális tagozaton tevékenykedik, kizárólag ilyen tanulókkal foglalkozik, így a tervezéseinek 

alappillére a SNI-s tanulónk fejlesztése.  

Hogyan jelennek meg a pedagógus éves tervezésében a tantárgyi belső és külső kapcsolódások? 

 A tanmenetben jelöli meg a kapcsolódási pontokat a többi műveltségterülethez. 

Hogyan épít a pedagógus a tervező munka során a tanulók előzetes ismereteire? 

 Az előzetes ismeretekre, épít. Egymásra épülnek a feldolgozandó témák. Fontos szerepe van az 

ismétlésnek, összefoglalásnak 

Hogyan jelenik meg a fogalmak egymásra épülése az éves tervezés dokumentumaiban? 

A tartalmi egységek az egyszerűtől a komplex irányába és a konkréttól az absztrakt felé halad. A 

fogalmak kiválasztásakor figyelembe veszi a tanulók fejlettségi szintjét. 

Hogyan jelennek meg a tanmenetben az egyéni tanulói igényeknek megfelelő folyamatok? 

 A tanmenetben megjelölt tananyag lehetőséget biztosít a differenciálásra. 

Az egyes témákra szánt idő rugalmasan kezeli, a tanítási órák néhány százalékát előre nem tervezett 

események töltik ki. 

Mennyiben felelnek meg a tervek célkitűzéseinek a tervezett értékelési eszközök? 

 A tervezett értékelési eszközök az óra anyagához igazodnak és megtalálhatóak az óravázlatokban, 

megjelennek a napi tervezés során. 



Tartalmazza-e a tanmenet a céloknak megfelelő tanulási eszközöket (tankönyv, munkafüzet, e-

eszközök)? 

 A tanmenet tartalmazza a szükséges eszközöket 

 

Óraterv és egyéb foglalkozások tervezése 

  

A tervben szereplő tartalmi elemek megfelelnek-e a szaktárgyhoz kapcsolódó korszerű 

szaktudományos ismereteknek? 

 Igen megfelelnek.  

Hogyan jelennek meg a tervezésben a tantárgyi belső és külső kapcsolódások? 

 Az óravázlatban jelöli azokat  

A feladatok, célkitűzések teljesülését hogyan segítik a tervezett módszerek, tanulásszervezési 

eljárások és az óra/foglalkozás felépítése? 

 Megfelelő módon  

Az óra célkitűzése és az óraterv mennyiben támogatja a megszerzett tudás alkalmazását? 

 Arra építi az egész tanórát.  

Az órák/foglalkozások tervezésénél hogy érvényesül a cél–tananyag–eszköz koherenciája? 

 Egységben vannak  

Milyen módon jelennek meg az egyéni tanulói igények az órák/foglalkozások tervezésében? 

 Az óratervben jelölésre kerülnek.  

Mennyire támogatja a terv a tanulói együttműködést, szociális tanulást? 

 Megfelelő mértékben  

Milyen módon jelennek meg a tervben a közösségfejlesztés, személyiségfejlesztés feladatai? 

 Az osztályon belül kialakított munkaformák a szociális kompetenciák fejlődését segítik elő, figyelembe 

véve az egyéni igényeket is.  

Mennyiben felelnek meg a tervek célkitűzéseinek a tervezett értékelési eszközök? 

 Alkalmazkodik a tanulók egyéni képességeihez.  

A tanórán kívüli tervezés tartalma mennyire áll összhangban az adott tanulócsoport életkori 

sajátosságaival? 

 Teljes mértékben 

A tanórán kívüli foglalkozástervek hogyan kapcsolódnak az intézmény éves munkatervéhez, 

célkitűzéseihez (intézményi és nevelési célokhoz, nevelési területhez, tudásterületekhez, 

intézményi innovációhoz)? 

 Megfelelnek az intézményi elvárásoknak.  

Óraterveibe épít-e alternatív módszertani és/vagy tartalmi megoldásokat? 



Igen   

Hogyan követi a beírt érdemjegyek száma a pedagógiai program értékelési elveit? 

 megfelelően  

Hogyan követi a napló szerinti haladás a tanmenet éves tervezését? 

 A haladási rész követi a tanmenetben leírtakat.  

Teljes mértékben  

Megjelennek-e a naplóban az egyéni bánásmódot igénylő gyermekekre vonatkozó szakértői 

javaslatok? 

 Igen 

Megjelennek-e a naplóban az egyéni tanulói igényeknek megfelelő, a gyermek szorgalmára, 

viselkedésére vonatkozó bejegyzések? 

 Igen  

Hogyan követhető a tanulók munkájából a tananyagban való haladás (rendszeresség)? 

 A füzetvezetés tükrözi a rendszeres, szemléletes tanórai munkát. Az órák anyagáról készített vázlatok, 

fogalmak segítik a lényegkiemelést, elvont gondolkodást. 

Hogyan követhető a tanulói egyéni munka (órai vagy otthoni) hibáinak javítása? 

 A visszacsatolás, a füzetek rendszeres ellenőrzése megtörténik.  A pedagógus figyel a pontos vázlatok 

lejegyzésére, a fogalmak, évszámok helyes rögzítésére. 

A tanulói füzetek tartalma összhangban van-e az éves tervezés dokumentumaival és a helyi 

tanterv követelményeivel? 

 A füzetvezetés, órai munka minden tekintetben megfelel a fenti dokumentumoknak 

A tanulói füzetekben a szakszerű fogalomhasználat nyomon követhető-e? 

 A fogalmak színessel kiemelve, rajzokkal, ábrákkal szemléltetve segítik a megértést. Jelentősen 

megkönnyítik a lényegkiemelést, elősegítik az önálló tanulást. 

A tanulói produktumokban megjelennek-e más tantárgyak kapcsolódó elemei is? 

 A pedagógus épít a magyar nyelvi ismeretekre, rajz- és ábrázolás készségre, matematikai ismeretekre. 

Nyomon követhető-e az egyéni tanulói igényeknek megfelelő pedagógiai munka, a személyre 

szóló differenciálás a tanulói produktumokban? 

 A lejegyzés minősége jelzi a tanulók különböző képességeit: nyomon követhető az önállóan 

kivitelezett, illetve segítséget igénylő munka. 

Hogyan jelenik meg a tanulói füzetekben a tanórán kívüli ismeret és tapasztalatszerzés 

lehetősége? 

 Saját élmények rajzolása, felvázolása, elmesélése 

A pedagógusinterjú kérdései a pedagógus munkájának önértékeléséhez 

  

Hogyan követi a szakmában megjelenő újdonságokat, a végbemenő változásokat? 



 Szaklapok, internet, folyamatos továbbképzéseken való részvétellel.  

Milyen módszerekkel, milyen szempontok figyelembevételével végzi a hosszú és rövid távú 

tervezést? Hogyan, milyen esetekben korrigálja a terveket? 

 Alkalmazkodik a tagozat tanulóinak képességeihez, előzetes ismereteikhez, de figyelembe veszi a 

tanulók aznapi lelkiállapotát, viselkedését.  

Hogyan méri fel a tanulók értelmi, érzelmi és szociális állapotát, a közösség belső struktúráját? 

 Kollégáival, osztályfőnökkel egyezet, az esetleges aznapi problémás esetekkel külön foglalkozik 

Pedagógiai munkája során a pedagógiai feladatok megoldásában kikkel működik együtt? 

 Vezetőséggel, kollégáival, szakszolgálat munkatársaival.  

Milyen a kapcsolata szakmai munkaközösségével, milyen közösségi feladatokat végez, vállal? 

 Jó kapcsolatot ápol, iskolánkban a Völgység Múzeum által kínált programok koordinátora. 

Milyen ellenőrzési, értékelési, számonkérési formákat alkalmaz? Hogy használja a korábbi 

eredményeket, tapasztalatokat az értékelés tervezésekor? 

 Diagnosztikus, fejlesztő, összegző. Formáját tekintve figyelembe veszi az adott tanuló szóban, írásban 

vagy tevékenykedtetve képes a feladatok megoldására.  

A tanórákon látottakon kívül milyen módszereket, tanulásszervezési eljárásokat és milyen céllal 

alkalmaz szívesen? 

 A csoportmunkát, rengeteg sokszor alkalmaz játékokat a tanulás eredményessége miatt. Sokszor 

tevékenységeken keresztül tanulhatnak a gyerekek.  

Hogy használja ki a tantárgyköziség lehetőségeit? 

 Nagyon jól  

Milyen módszerekkel segíti a tanultak alkalmazását? 

 Folyamatos ismétlés, a bármilyen egyéb tevékenység közben. Feladatlapok, produktum folyamatos 

átnézése, felidézése, visszautalások.  

Hogy alakítja a tanulási teret, tanulási környezetet a tanulási folyamatnak megfelelően? 

 A gyerekek igényeihez igazodva 

A motivációnak mely eszközeit használja leggyakrabban? Milyen alapon választja meg a 

motivációs eszközöket? 

 A gyermekek igényeihez alkalmazkodva választja ki a motivációs eszközeit.  

Milyen módon segítik munkáját az IKT-eszközök? 

 Vetítés (film, filmrészlet), PPT bemutató,  

Milyen módszerekkel támogatja a diákok önálló tanulását? 

 Érdeklődésüket felkeltve önálló tapasztalatok gyűjtésére sarkalja őket.  

Mit jelent Ön számára az inkluzív nevelés? 

 Integrált oktatás és nevelés  

Hogyan differenciál, alkalmazza-e az adaptív oktatás gyakorlatát? 



 Munkaköréből adódóan csak ennek megfelelően tud a gyermekekkel foglalkozni. 

Hogyan vesz részt a tehetséggondozásban, felzárkóztatásban? 

 korrepetálás, habilitáció 

Hogyan jelenik meg a személyiség- és a közösségfejlesztés a pedagógiai munkájában? 

Közös programok szervezése az osztály számára, egyénre szabott feladatok a diákok számára 

Hogyan képes befogadó környezetet kialakítani? 

 Családias, barátságos, gyerekközpontúan berendezett osztályterem  

Milyen esetekben, milyen módszerrel készít egyéni fejlesztési tervet? 

SNI- s tanulókkal történő egyéni foglalkozás során  

Hogy használja ki a közösség tagjainak különbözőségében rejlő értékeket a munkája során? 

 Szociális kompetenciák fejlesztése, türelem, megértés, tolerancia.  

A tanítási-tanulási folyamatban hol, mikor, hogyan szokta a tanulók önértékelését ösztönözni? 

 Folyamatosan 

Hogyan győződik meg róla, hogy a tanulók értékelése reális? 

 Ismerve a tanulók képességeit, tudja mire lehet számítani.  

Milyen módon működik együtt a pedagógusokkal és a pedagógiai munkát segítő 

munkatársakkal? Hogy működik együtt más intézmények pedagógusaival? 

 Napi kapcsolatban van a közvetlen kollégáival, szóban, email. Szakmai megbeszélése, konferenciák, 

továbbképzések.  

Milyen kommunikációs eszközöket használ szívesen a munkája során? Hogy tartja a kapcsolatot 

a tanulók szüleivel? 

 Legtöbbször szóbeli megbeszéléseken, telefonon keresztül tartja a kapcsolatot a szülőkkel.  

Saját magára vonatkozóan hogyan érvényesíti a folyamatos értékelés, fejlődés, továbblépés 

igényét? 

Továbbképzéseken való részvétel, szakvizsga megszerzése. 

Milyen kiemelkedő vagy fejleszthető területet emelne ki a munkájával kapcsolatban? 

 Folyamatosan új ismeretekre van szükség a sérült gyerekekkel történő foglalkozás során, ez irányú 

szakmai ismereteimet szeretném fejleszteni  

Van-e olyan területe pedagógiai munkájának, amiben változni, fejlődni szeretne? 

 Digitális kompetencia,  

 

A vezetői interjú kérdései a pedagógus munkájának önértékeléséhez 

  

Milyennek tartja a pedagógus szaktárgyi, módszertani, pedagógiai felkészültségét? 

Megfelelőnek 



Mennyire felel meg a pedagógus tervezőmunkája az intézmény elvárásainak és a 

tanulócsoportoknak? 

 Mindkettőnek megfelel. 

Milyen módszerekkel és milyen hatékonysággal segíti a pedagógus a tanulók önálló tanulását? 

 Személyre szabottan osztja ki a feladatokat, figyelembe veszi az egyének közötti különbözőségeket,  

Hogy vesz részt a pedagógus a kiemelt figyelmet igénylő tanulók nevelésében, oktatásában? 

 Kizárólag kiemelt figyelmet igénylő tanulókkal foglalkozik.  

Mennyire tud megfelelni a pedagógus a tanulók és a szülők egyéni elvárásainak? 

 megfelelően 

Hogy jelenik meg a közösségfejlesztés a pedagógus munkájában? 

 Heti szinten szerveznek a tanulóknak közös programot, múzeumlátogatás, kirándulás, tárlatvezetést. 

Sok közös programmal készülnek a szülők felé is.  

Mennyire felel meg a pedagógus értékelőmunkája az intézmény elvárásainak és a 

tanulócsoportoknak? 

Teljes mértékben.  

Milyen a pedagógus kapcsolata a tanulókkal, szülőkkel? 

 Megfelel az elvárásoknak  

Milyennek tartja a pedagógus kapcsolatát a kollégákkal? 

 Megfelelő  

Milyen a pedagógus intézményen belüli és kívüli szakmai aktivitása? 

 Megfelelő  

Milyen innovációs, vagy pályázati feladatokban vesz, vagy vett részt a pedagógus? 

Nem vesz részt   

Miben nyilvánul meg a pedagógus kezdeményezőkészsége, felelősségvállalása? 

 Programok szervezése  

Reális önismerettel rendelkezik-e a pedagógus? Hogy fogadja a visszajelzéseket? 

 Megfelelően, minden őt érintő dolgot meg lehet vel beszélni.  

Mennyire jellemző a pedagógusra az önfejlesztés igénye? 

 Folyamatosan képezi magát, jelenleg is szakvizsgát adó képzésen vesz részt.  

Mennyire elégedett a pedagógus munkájának eredményességével? 

Átlagos mértékben 

Mi(ke)t értékel leginkább a pedagógus szakmai munkájában? 

 hivatástudatát, türelmét  

Mi az, amiben szeretné, hogy változzon, fejlődjön? 



 Aktívabban vegye ki részét az iskolai programok szervezésében  

Van-e tudomása arról, hogy a pedagógus online közösségeket, kapcsolatot létesít és tart fenn a 

tanulók és/vagy a szülők körében? 

 nincs 

Hogyan értékeli a pedagógus konfliktusmegelőző és kezelő módszereit, képességét? 

 Jónak  

 

Az óra-/foglalkozáslátogatás megfigyelési szempontjai 

  

Milyen volt a pedagógus stílusa? 

 Gyerekközpontú, érthető, rövid,  

Mennyire volt érthető a pedagógus kommunikációja? 

 Nagyon határozott, rövid utasításokkal irányítja, segíti a tanulókat.  

A pedagógus mennyire vette figyelembe az egyéni képességek közötti különbözőségeket? 

 Teljes mértékben figyelt az egyéni képességekre.  

A vezető, irányító, segítő szerep mennyire volt indokolt az egyes munkafolyamatokban? 

 Egyértelműen segítő szerep.  

Mennyire szakszerű a pedagógus órai fogalomhasználata, mennyire támogatja a tanulókban az 

új fogalmak kialakítását és a korábbiak elmélyítését? 

 Teljes mértékben  

Kihasználta-e a pedagógus a tantárgyi kapcsolatok lehetőségét? 

 Igen  

Hogyan határozta meg a pedagógus az óra/foglalkozás célját és hogy sikerült azt a tanulókkal 

tudatosítani? 

Képeket vetített az adott témával kapcsolatban. Elérte a célját, sikerült a tanulók figyelmét felkelteni.  

Mennyiben támogatták az elvégzett feladatok és az alkalmazott módszerek az óra céljának 

elérését? 

 Teljes mértékben 

A választott módszerek, tanulásszervezési eljárások mennyire illeszkedtek az óra/foglalkozás 

tartalmához, az elvégzett feladatokhoz? 

 Nagyon jól választotta meg a módszereket, látszik, hogy jól ismeri a tanulókat.  

Mennyiben feleltek meg a használt módszerek, tanulásszervezési eljárások a szaktárgyhoz 

kapcsolódó korszerű tudományos ismereteknek? (Amennyiben van ilyen, például IKT- 

módszerek, projektmódszer, kooperatív technikák.) 

 Megfelelőek voltak.  



Milyen motivációs eszközöket alkalmazott a pedagógus az órán/foglalkozáson? 

 Dicséret  

Milyen mértékben sikerült a tanulókat bevonni a foglalkozás menetébe, aktivitásukat fokozni? 

Elegendő mértékben, a tanulók végig figyeltek és aktívan dolgoztak a tanórán   

Hogyan jelent meg a személyiségfejlesztés az órán/foglalkozáson? Milyen eszközök segítették 

ezt? 

 Folyamatos figyelem a tanulók egyéni igényeire.  

Hogy jelent meg a közösségfejlesztés az órán? Milyen eszközök segítették? 

 Az élménybeszámoló meghallgatása, egyéni és közös élmények felidézése.  

Hogy jelent meg a kiemelt figyelmet igénylő tanulókkal való foglalkozás az órán/foglalkozáson? 

  A tagozaton minden tanuló kiemelt, külön figyelmet igényel, tehát az egész tanóra ilyen volt. 

Mennyire tükröződött a szokásrend a tanórán/foglalkozáson a tanulók magatartásában? 

 Sérült gyermekek esetében nagyon lényeges, hogy a kialakított szokásrendtől ne térjenek el a 

tanórákon. Jól látható volt, hogy a pedagógus is erre törekedett.  

Milyen módon valósult meg az órán a tanulók együttműködése, egymástól való tanulása? 

 Segítették egymást a feladatok elvégzésében.  

Hogy jelent meg a tanulók önértékelése? 

 Arra ösztönzi őket, hogy önmagukhoz képest fejlődjenek.  

Hogyan történt a tanulók, tanulói produktumok (szóbeli és írásbeli) értékelése? 

 Dicséret, a faliújságra kikerültek a tanulói produktumok  

Mennyire volt előkészített a házi feladat? 

 A tanóra anyagára épült, tevékenységközpontú volt a házi feladat is.  

Elérte-e az óra a célját, koherens volt-e az óratervvel? 

 Igen  

Mennyire feleltek meg a pedagógus reakciói az egyes pedagógiai szituációknak? 

 Teljes mértékben.  

Reálisan értékelte-e a pedagógus az egyes pedagógiai szituációkban mutatott reakcióit az 

óramegbeszélésen? 

 Igen 

Mennyire volt reflektív a pedagógus? Visszatekintés a tervezésre, megvalósulásra; a lényeges 

mozzanatok tudatosítása; alternatív cselekvésmódok kialakítása. 

 Megfelelő mértékben  

 

  



Pedagógus V. 

 

A tanmenet és az éves tervezés egyéb dokumentumai 

  

Hogyan jelenik meg a tanmenetben a tanulói kompetenciák fejlesztése? 

 A tanmenetben a tanulói kompetenciák fejlesztési területenként jelennek meg, kiemelve a 

legfontosabbakat. A tanmenet egésze komplex egészet alkot.  

Mennyiben biztosítja a tanmenet a helyi tantervben meghatározott célok megvalósulását? 

 A tanmenet egészében biztosítja a tantervben meghatározott célokat, a tanmenet a helyi tanterv és a 

tanulók szükségletei alapján készült.  

Hogyan kapcsolódik a tanórán kívüli tevékenységek, napközis és egyéb foglalkozások tervezése a 

tanmenethez és a tantervi követelményekhez? 

 Teljes összhangban vannak egymással, minden tevékenység tervezésekor figyelembe veszi a tantervi 

követelményeket.  

Hogy kapcsolódik a tanórán kívüli tevékenységek, napközis és egyéb foglalkozások tervezése a 

személyiség- és közösségfejlesztési feladatokhoz? 

 Az iskolai  tevékenység tervezése az egyéni foglalkozásról, egyéni bánásmódról, valamint a csoportos 

közösségépítésről, a szociális kompetenciák fejlesztéséről szól  

Hogyan jelennek meg a pedagógus éves tervezésében a kiemelt figyelmet érdemlő tanulókkal 

kapcsolatos feladatok? 

 A kiemelt figyelmet igénylő tanulókkal foglalkozás a tervezőmunkájánál is megjelenik, a tanmenet 

megfelelő részeiben differenciál, rétegmunkát biztosít, a sokféle munkaforma, tanulásszervezési mód a 

tanulás sokszínűségét biztosítja. 

Hogyan jelennek meg a pedagógus éves tervezésében a tantárgyi belső és külső kapcsolódások? 

A tanmenetben folyamatosan nyomon követhetőek a tantárgyi kapcsolódások az összefüggések a többi 

műveltségterülettel. 

Hogyan épít a pedagógus a tervező munka során a tanulók előzetes ismereteire? 

 Saját tapasztalatokra, megfigyelésekre épít, melyek egymásra épülnek. Fontos szerepe van az 

ismétlésnek, összefoglalásnak.  

Hogyan jelenik meg a fogalmak egymásra épülése az éves tervezés dokumentumaiban? 

 A fogalmak egymásra épülése fokozatosan, az életkori sajátosságokat valamint a tantervekben 

meghatározott előírásokat figyelembe véve jelennek meg.  

Hogyan jelenik meg a pedagógus által készített egyéni fejlesztési tervben a fejlesztés-

központúság? 

 A tanuló optimális fejlődését segítő, az egyéni sajátosságokhoz igazodó differenciálási-tanulási 

folyamatot tervez.  

Hogyan jelennek meg a tanmenetben az egyéni tanulói igényeknek megfelelő folyamatok? 

 Képességfejlesztő órák 



Mennyiben felelnek meg a tervek célkitűzéseinek a tervezett értékelési eszközök? 

 Teljes mértékben 

Tartalmazza-e a tanmenet a céloknak megfelelő tanulási eszközöket (tankönyv, munkafüzet, e-

eszközök)? 

 A tanmenet tartalmazza az egyes tanórákon használni kívánt tankönyveket, munkafüzeteket. Ezek 

természetesen mindig kiegészülnek az adott tanulási folyamathoz kapcsolódó legújabb tananyagokkal, 

feladatokkal.  

 

 

Óraterv és egyéb foglalkozások tervezése 

  

A tervben szereplő tartalmi elemek megfelelnek-e a szaktárgyhoz kapcsolódó korszerű 

szaktudományos ismereteknek? 

 A tanterveiben a tartalmi elemek megfelelnek a modern szaktudományos ismereteknek.  

Hogyan jelennek meg a tervezésben a tantárgyi belső és külső kapcsolódások? 

 A tantárgyi kapcsolódások a tervezésben is megjelennek, mind a tanmenetekben, mind az 

óratervekben.  

A feladatok, célkitűzések teljesülését hogyan segítik a tervezett módszerek, tanulásszervezési 

eljárások és az óra/foglalkozás felépítése? 

 A feladatok teljesülését a célkitűzésekben meghatározott módon segítik az alkalmazott módszerek, 

tanulásszervezési eljárások, munkaformák. Érzékeny a tanulók várható fizikai, érzelmi állapotára.  

Az óra célkitűzése és az óraterv mennyiben támogatja a megszerzett tudás alkalmazását? 

 A célkitűzés maximálisan segíti a megszerzett tudás alkalmazását.  

Az órák/foglalkozások tervezésénél hogy érvényesül a cél–tananyag–eszköz koherenciája? 

 Igen  

Milyen módon jelennek meg az egyéni tanulói igények az órák/foglalkozások tervezésében? 

 Az eltérő igények már a tanórák szervezésénél megjelennek, lehetőséget adva a differenciálásra.  

Mennyire támogatja a terv a tanulói együttműködést, szociális tanulást? 

 Szerepet kap a tanulók ismeret és tapasztalatszerzési lehetősége, ösztönzi a tanulókat a 

véleménycserére, fejleszti az érvelési készséget.  

Milyen módon jelennek meg a tervben a közösségfejlesztés, személyiségfejlesztés feladatai? 

 Szakszerűen és korszerűen alkalmazza a konfliktusok megelőzésének és kezelésének módszereit, 

erősíti a közösségi szellemet.  

Mennyiben felelnek meg a tervek célkitűzéseinek a tervezett értékelési eszközök? 

 Teljes mértékben, változatos pedagógiai módszereket alkalmaz az értékelés során is.  

A tanórán kívüli tervezés tartalma mennyire áll összhangban az adott tanulócsoport életkori 

sajátosságaival? 



Teljes mértékben  

A tanórán kívüli foglalkozástervek hogyan kapcsolódnak az intézmény éves munkatervéhez, 

célkitűzéseihez (intézményi és nevelési célokhoz, nevelési területhez, tudásterületekhez, 

intézményi innovációhoz)? 

 Szervesen kapcsolódnak az intézmény éves munkatervéhez.  

Óraterveibe épít-e alternatív módszertani és/vagy tartalmi megoldásokat? 

 Óratervei tartalmazzák a modern tanulásszervezési eljárásokat, tartalmilag és módszertanilag is 

színessé téve a tanulási folyamatokat.  

 

4. Napló 

  

Hogyan követi a beírt érdemjegyek száma a pedagógiai program értékelési elveit? 

 Az érdemjegyek száma egyezést mutat az iskola pedagó 

Hogyan követi a napló szerinti haladás a tanmenet éves tervezését? 

 Megfelelően, a haladási rész követi a tanmenetben leírtakat. 

Mennyire fegyelmezett a napló adminisztrációja (naprakész naplóvezetés, bejegyzések, 

feljegyzések)? 

 Teljes mértékben naprakész az adminisztrációja 

Megjelennek-e a naplóban az egyéni bánásmódot igénylő gyermekekre vonatkozó szakértői 

javaslatok? 

 Igen 

Megjelennek-e a naplóban az egyéni tanulói igényeknek megfelelő, a gyermek szorgalmára, 

viselkedésére vonatkozó bejegyzések? 

 Igen  

Hogyan követhető a tanulók munkájából a tananyagban való haladás (rendszeresség)? 

 A tanulók füzetében jól nyomon követhető a tananyagban való haladás.  

Hogyan követhető a tanulói egyéni munka (órai vagy otthoni) hibáinak javítása? 

 Rendszeresen ellenőrzi a tanulói munkákat, mely során jól értelmezhető jeleket használ.  

A tanulói füzetek tartalma összhangban van-e az éves tervezés dokumentumaival és a helyi 

tanterv követelményeivel? 

 Igen  

A tanulói füzetekben a szakszerű fogalomhasználat nyomon követhető-e? 

 Igen, a fogalommagyarázatokkal együtt  

A tanulói produktumokban megjelennek-e más tantárgyak kapcsolódó elemei is? 

 Igen, aktuálisan megjelennek  



Nyomon követhető-e az egyéni tanulói igényeknek megfelelő pedagógiai munka, a személyre 

szóló differenciálás a tanulói produktumokban? 

 A munkákban jól nyomon követhető az egyénekre szabott mennyiségi és minőségi differenciálás.  

Hogyan jelenik meg a tanulói füzetekben a tanórán kívüli ismeret és tapasztalatszerzés 

lehetősége? 

Épít a tanórákon kívüli ismeretszerzésre, tapasztalatokra, kutatómunkákra.   

 

 

A pedagógusinterjú kérdései a pedagógus munkájának önértékeléséhez 

  

Hogyan követi a szakmában megjelenő újdonságokat, a végbemenő változásokat? 

 Tanfolyamokon, képzéseken való részvétel, folyamatosan figyelemmel kíséri az aktuális 

szakirodalmat, törvényi változásokat.  

Milyen módszerekkel, milyen szempontok figyelembevételével végzi a hosszú és rövid távú 

tervezést? Hogyan, milyen esetekben korrigálja a terveket? 

 A kerettantervvel és a helyi tantervvel összhangban figyelembe veszi a tanulócsoport szükségleteit, 

fejlődésüket, aktuális igényeiket.  

Hogyan méri fel a tanulók értelmi, érzelmi és szociális állapotát, a közösség belső struktúráját? 

 Az érzelmi és szociális állapotukat folyamatosan, napi szinten figyelemmel kíséri, igyekszik sok időt a 

gyerekek között tölteni az órák közti szünetekben is. sokat beszélget a szülőkkel.  

Pedagógiai munkája során a pedagógiai feladatok megoldásában kikkel működik együtt? 

 Szülőkkel, tantestülettel, szakmai szervezetekkel, vezetőséggel.  

Milyen a kapcsolata szakmai munkaközösségével, milyen közösségi feladatokat végez, vállal? 

 Folyamatosan szoros, jó kapcsolatot tart fenn az iskola dolgozóival, szívesen segít közös programok 

szervezésében.  

Milyen ellenőrzési, értékelési, számonkérési formákat alkalmaz? Hogy használja a korábbi 

eredményeket, tapasztalatokat az értékelés tervezésekor? 

Diagnosztikus, fejlesztő, összegző, a PP-vel összhangban.  Formáját tekintve figyelembe veszi az adott 

tanuló szóban, írásban vagy tevékenykedtetve képes a feladatok megoldására. 

A tanórákon látottakon kívül milyen módszereket, tanulásszervezési eljárásokat és milyen céllal 

alkalmaz szívesen? 

 A frontális munkaforma mellett folyamatosan tanulja és alkalmazza a kooperatív technikákat, páros 

és csoportmunkát. Az önálló munkára való rászoktatásra is nagy szükség van, hiszen nem 

hagyatkozhatunk mindig a társaink eredményeire, feladatmegoldására.  

Hogy használja ki a tantárgyköziség lehetőségeit? 

 Megfelelő mértékben használja ki a tantárgyak közötti kapcsolatokat, projektoktatás, 

tapasztalatcsere, előzetes tudásra építés  

Milyen módszerekkel segíti a tanultak alkalmazását? 



 Folyamatos ismétlés, a bármilyen egyéb tevékenység közben. Feladatlapok, produktum folyamatos 

átnézése, felidézése, visszautalások. Nagyon sokféle játékos módszerrel.  

Hogy alakítja a tanulási teret, tanulási környezetet a tanulási folyamatnak megfelelően? 

 A gyerekek igényeihez igazodva, a tananyag elsajátítását segítő környezetet alakít ki.  

A motivációnak mely eszközeit használja leggyakrabban? Milyen alapon választja meg a 

motivációs eszközöket? 

 A gyerekek igényeihez, életkorához, érzelmi állapotához igazodva motiválja a tanulókat, pozitív 

megerősítés.  

Milyen módon segítik munkáját az IKT-eszközök? 

 Feladatok megoldása, ellenőrzése során. Képek, hanganyag az ének tanításához, gyakorláshoz. 

Ismeretterjesztő tananyagok vetítése. Fejlesztő órákon gyakorló feladatok elkészítése.  

Milyen módszerekkel támogatja a diákok önálló tanulását? 

 Saját, önálló gondolkodásra, ismeretszerzésre, kutatásra ösztönzi őket.  

Mit jelent Ön számára az inkluzív nevelés? 

 Az eltérő képességekkel és készségekkel rendelkező tanulók integrált oktatása és nevelése. Teljes 

befogadását a tanulóknak, biztosítva az érzelmi és elfogadó tárgyi feltételeket, példamutatást.   

Hogyan differenciál, alkalmazza-e az adaptív oktatás gyakorlatát? 

 Igen, figyelembe veszi a tanulók eltérő haladási ütemét. Figyelemmel kíséri az egyéni fejlődésüket. 

Munkaköréből adódóan csak ennek megfelelően tud a gyermekekkel foglalkozni. 

Hogyan vesz részt a tehetséggondozásban, felzárkóztatásban? 

 korrepetálás, habilitáció. SNI tanulók egyéni, kiscsoportos fejlesztése  

Hogyan jelenik meg a személyiség- és a közösségfejlesztés a pedagógiai munkájában? 

 A gyerekekkel történő egyéni bánásmód során. Csoportos és páros munkák során, közös emlékek 

felelevenítése és bevonása a tanórai munkába. Fontosnak tartom a konfliktuskezelési módok 

megismertetését, gyakorlását.   

Hogyan képes befogadó környezetet kialakítani? 

Családias, barátságos, gyerekközpontúan berendezett osztályterem, elfogadó, de következetes 

szabályrendszer kialakításával, az egymás véleményének tiszteletére épülő közösséget kialakítani.    

Milyen esetekben, milyen módszerrel készít egyéni fejlesztési tervet? 

 A pedagógiai előírásoknak megfelelően az általa oktatott tanulóknak egyéni fejlesztési tervet készít. 

Komplex fejlesztést ágyaz be az adott tantárgy kereteibe.  

Hogy használja ki a közösség tagjainak különbözőségében rejlő értékeket a munkája során? 

 Szociális kompetenciák fejlesztése, türelem, megértés, tolerancia.  

 

A tanítási-tanulási folyamatban hol, mikor, hogyan szokta a tanulók önértékelését ösztönözni? 

 Folyamatosan 

Hogyan győződik meg róla, hogy a tanulók értékelése reális? 



Ismerve a tanulók képességeit, tudja mire lehet számítani. Illetve többféle mérési eszközt és formát 

használ.   

Milyen módon működik együtt a pedagógusokkal és a pedagógiai munkát segítő 

munkatársakkal? Hogy működik együtt más intézmények pedagógusaival? 

 Napi kapcsolatban van a közvetlen kollégáival, szóban, email formájában. Szakmai megbeszélése, 

konferenciák, továbbképzések. 

Milyen kommunikációs eszközöket használ szívesen a munkája során? Hogy tartja a kapcsolatot 

a tanulók szüleivel? 

 Legtöbbször személyesen, szóbeli megbeszéléseken, telefonon keresztül illetve online tartja a 

kapcsolatot a szülőkkel.  

Saját magára vonatkozóan hogyan érvényesíti a folyamatos értékelés, fejlődés, továbblépés 

igényét? 

 Szakmai konferenciákon való részvétel, továbbképzések, szakirányú újdonságok megismerése. 

Folyamatos önreflexió. 

Milyen kiemelkedő vagy fejleszthető területet emelne ki a munkájával kapcsolatban? 

 A felzárkóztatás, fejlesztés területén nagyon otthon érzi magát. Az IKT kompetenciák folyamatos 

fejlesztésére, a megújítására mindig szükség van.  

Van-e olyan területe pedagógiai munkájának, amiben változni, fejlődni szeretne? 

 Folyamatosan új ismeretekre van szükség a sérült gyerekekkel történő foglalkozás során, ezért az új 

tudományos módszerek megismerése nagyon fontos számára. Mivel ez az első tanéve az iskolánkban, 

ez főként az ismerkedéssel, iskolánk munkájának megismerésével telt el. A tehetséggondozásban, 

innovációkban való aktívabb részvétellel pozitívan járulna hozzá iskolánk munkájához.  

 

 

A vezetői interjú kérdései a pedagógus munkájának önértékeléséhez 

  

Milyennek tartja a pedagógus szaktárgyi, módszertani, pedagógiai felkészültségét? 

 Nagyon jónak, alapos, átfogó és korszerű szaktudományos tudással rendelkezik. Munkájában 

tükröződik a sok éves tapasztalat, a folyamatos megújulásra való belső igénnyel.  

Mennyire felel meg a pedagógus tervezőmunkája az intézmény elvárásainak és a 

tanulócsoportoknak? 

 Teljes mértékben 

Milyen módszerekkel és milyen hatékonysággal segíti a pedagógus a tanulók önálló tanulását? 

 Személyre szabottan osztja ki a feladatokat, figyelembe veszi az egyének közötti különbözőségeket, 

következetesek a visszacsatolásai, ellenőrzései.  

Hogy vesz részt a pedagógus a kiemelt figyelmet igénylő tanulók nevelésében, oktatásában? 

A tanulókat saját képességeikhez mérten oktatja, differenciáltan, egyénre szabottan határozza meg az 

elérni kívánt szint mértékét.  



Mennyire tud megfelelni a pedagógus a tanulók és a szülők egyéni elvárásainak? 

Igyekszik maximálisan megfelelni az elvárásoknak  

Hogy jelenik meg a közösségfejlesztés a pedagógus munkájában? 

 Heti szinten szerveznek a tanulóknak közös programot, múzeumlátogatás, kirándulás, tárlatvezetést. 

Sok közös programmal készülnek a szülők felé is. – a jelenlegi helyzetben ez korlátozottan 

kivitelezhető. 

A rábízott közösségnek aktív tagja, nem csupán irányítója.   

Mennyire felel meg a pedagógus értékelőmunkája az intézmény elvárásainak és a 

tanulócsoportoknak? 

 Megfelel az elvárásoknak 

Milyen a pedagógus kapcsolata a tanulókkal, szülőkkel? 

 Nagyon jó, támogató kapcsolatot tart fenn a szülőkkel, tanulókkal.  

Milyennek tartja a pedagógus kapcsolatát a kollégákkal? 

 Még csak 2020. szeptembere óta dolgozik iskolánkban, de ez a rövid idő alatt is nagyon jó 

kapcsolatot alakított ki a kollégáival. 

Milyen a pedagógus intézményen belüli és kívüli szakmai aktivitása? 

 Megfelel az elvárásoknak. 

Milyen innovációs, vagy pályázati feladatokban vesz, vagy vett részt a pedagógus? 

 Folyamatosan igyekszik új és még újabb lehetőséget felkutatni a tanulási nehézséggel küzdő tanulók 

oktatásának és nevelésének segítésére. Továbbképzési lehetőségeknek néz utána.  

Miben nyilvánul meg a pedagógus kezdeményezőkészsége, felelősségvállalása? 

 Programok szervezésének támogatása, rajzpályázatokon való részvétel.   

Reális önismerettel rendelkezik-e a pedagógus? Hogy fogadja a visszajelzéseket? 

 Igen, saját munkáját is folyamatos önellenőrzés jellemezi. Teljes mértékben pozitívan, a  kritikákban 

is segítő szándékot látja.  

Mennyire jellemző a pedagógusra az önfejlesztés igénye? 

 Nagy mértékben.  

Mennyire elégedett a pedagógus munkájának eredményességével? 

 Teljes mértékben elégesett vagyok.   

Mi(ke)t értékel leginkább a pedagógus szakmai munkájában? 

 Hivatástudatát, kitartását, türelmét, gyermekközpontúságát  

Mi az, amiben szeretné, hogy változzon, fejlődjön? 

IKT eszközök adta lehetőségek kiaknázása 

Van-e tudomása arról, hogy a pedagógus online közösségeket, kapcsolatot létesít és tart fenn a 

tanulók és/vagy a szülők körében? 



Igen  

Hogyan értékeli a pedagógus konfliktusmegelőző és kezelő módszereit, képességét? 

 nagyon jónak tartom  

 

Az óra-/foglalkozáslátogatás megfigyelési szempontjai 

  

Milyen volt a pedagógus stílusa? 

 Határozott, támogató.  

Mennyire volt érthető a pedagógus kommunikációja? 

 Jól érthető volt, egyértelműek voltak az utasításai 

A pedagógus mennyire vette figyelembe az egyéni képességek közötti különbözőségeket? 

 Folyamatosan figyelembe veszi, ennek fényében válogatta meg a kiosztott feledatokat.  

A vezető, irányító, segítő szerep mennyire volt indokolt az egyes munkafolyamatokban? 

 Teljes mértékben összhangban voltak a szerepek az óra adott részeiben.  

Mennyire szakszerű a pedagógus órai fogalomhasználata, mennyire támogatja a tanulókban az 

új fogalmak kialakítását és a korábbiak elmélyítését? 

 Az ismert fogalmakat beépítette a kommunikációjába, az újabbakat folyamatosan magyarázta, 

elmélyítette.  

Kihasználta-e a pedagógus a tantárgyi kapcsolatok lehetőségét? 

 Igen  

Hogyan határozta meg a pedagógus az óra/foglalkozás célját és hogy sikerült azt a tanulókkal 

tudatosítani? 

 Képeket vetített az adott témával kapcsolatban. (IKT eszközök használata) Elérte a célját, sikerült a 

tanulók figyelmét felkelteni. 

Mennyiben támogatták az elvégzett feladatok és az alkalmazott módszerek az óra céljának 

elérését? 

 Teljesen megfelelőek voltak  

A választott módszerek, tanulásszervezési eljárások mennyire illeszkedtek az óra/foglalkozás 

tartalmához, az elvégzett feladatokhoz? 

 Nagyon jól választotta meg a módszereket, látszik, hogy jól ismeri a tanulókat.  

Mennyiben feleltek meg a használt módszerek, tanulásszervezési eljárások a szaktárgyhoz 

kapcsolódó korszerű tudományos ismereteknek? (Amennyiben van ilyen, például IKT- 

módszerek, projektmódszer, kooperatív technikák.) 

 Megfelelőek voltak.  

Milyen motivációs eszközöket alkalmazott a pedagógus az órán/foglalkozáson? 

Folyamatos biztatás, dicséret, visszautalás a közösen szerzett élményekre.  



Milyen mértékben sikerült a tanulókat bevonni a foglalkozás menetébe, aktivitásukat fokozni? 

 Megfelelően  

Hogyan jelent meg a személyiségfejlesztés az órán/foglalkozáson? Milyen eszközök segítették 

ezt? 

 Folyamatos figyelem a tanulók egyéni igényeire.  

Hogy jelent meg a közösségfejlesztés az órán? Milyen eszközök segítették? 

 Az élménybeszámoló meghallgatása, egyéni és közös élmények felidézése.  

Hogy jelent meg a kiemelt figyelmet igénylő tanulókkal való foglalkozás az órán/foglalkozáson? 

Időt és teret biztosított számukra a felzárkózásra. Tanulópárok segítették egymást  

Mennyire tükröződött a szokásrend a tanórán/foglalkozáson a tanulók magatartásában? 

 A tanulási nehézséggel rendelkező gyermekek esetében nagyon lényeges, hogy a kialakított 

szokásrendtől ne térjenek el a tanórákon. Jól látható volt, hogy a pedagógus is erre törekedett. 

Milyen módon valósult meg az órán a tanulók együttműködése, egymástól való tanulása? 

 Segíthettek egymásnak a feladatok elvégzésében.  

Hogy jelent meg a tanulók önértékelése? 

 Arra ösztönzi őket, hogy önmagukhoz képest fejlődjenek.  

Hogyan történt a tanulók, tanulói produktumok (szóbeli és írásbeli) értékelése? 

 Dicséret, a táblára kikerültek a tanulói produktumok  

Mennyire volt előkészített a házi feladat? 

 Épült a tanóra anyagára, azzal megegyező típusú feladat.  

Elérte-e az óra a célját, koherens volt-e az óratervvel? 

 Igen 

Mennyire feleltek meg a pedagógus reakciói az egyes pedagógiai szituációknak? 

 teljes mértékben 

Reálisan értékelte-e a pedagógus az egyes pedagógiai szituációkban mutatott reakcióit az 

óramegbeszélésen? 

 Igen  

Mennyire volt reflektív a pedagógus? Visszatekintés a tervezésre, megvalósulásra; a lényeges 

mozzanatok tudatosítása; alternatív cselekvésmódok kialakítása. 

 Teljes mértékben.  

 

 

  



Pedagógus VI. 

 

A tanmenet és az éves tervezés egyéb dokumentumai 

  

Hogyan jelenik meg a tanmenetben a tanulói kompetenciák fejlesztése? 

 Tartalmazza órára lebontva a tananyagot, az ajánlott tevékenységi formákat, a fejlesztendő 

készségeket, képességeket, javasolt taneszközöket, játékokat, projekteket, gyűjtőmunkát. 

Részletesen feltünteti az egyes órákhoz kapcsolódó tanulói kompetenciákat. 

A tananyaghoz kapcsolódóan megnevezi a kulcsfogalmakat (belső kapcsolódás), a más tantárgyakhoz 

való kapcsolódási pontokat és azokon belül a fejlesztési területeket.  

Órára lebontva megnevezi az ajánlott tevékenységi formákat, módszertani javaslatokat tesz. 

Mennyiben biztosítja a tanmenet a helyi tantervben meghatározott célok megvalósulását? 

 A tanulók képességeikhez mérten elérjék azokat a tanulási célokat, amelyek közelebb viszik őket a 

kulcskompetenciák elsajátításához. 

Hogyan kapcsolódik a tanórán kívüli tevékenységek, napközis és egyéb foglalkozások tervezése a 

tanmenethez és a tantervi követelményekhez? 

 Teljes összhangban vannak egymással, minden tevékenység tervezésekor figyelembe veszi a tantervi 

követelményeket.  

Hogy kapcsolódik a tanórán kívüli tevékenységek, napközis és egyéb foglalkozások tervezése a 

személyiség- és közösségfejlesztési feladatokhoz? 

 A tagozaton minden tevékenység tervezése az egyéni foglalkozásról, egyéni bánásmódról, valamint a 

kiscsoportos közösségépítésről, a szociális kompetenciák fejlesztéséről szól  

Hogyan jelennek meg a pedagógus éves tervezésében a kiemelt figyelmet érdemlő tanulókkal 

kapcsolatos feladatok? 

 Mivel speciális tagozaton tevékenykedik, kizárólag ilyen tanulókkal foglalkozik, így a tervezéseinek 

alappillére a SNI-s tanulónk fejlesztése.  

Hogyan jelennek meg a pedagógus éves tervezésében a tantárgyi belső és külső kapcsolódások? 

 A tanmenetben folyamatosan nyomon követhetőek a tantárgyi kapcsolódások az összefüggések a többi 

műveltségterülettel.  

Hogyan épít a pedagógus a tervező munka során a tanulók előzetes ismereteire? 

Saját tapasztalatokra, megfigyelésekre épít, melyek egymásra épülnek. Fontos szerepe van az 

ismétlésnek, összefoglalásnak.  

 

Hogyan jelenik meg a fogalmak egymásra épülése az éves tervezés dokumentumaiban? 

 A tartalmi egységek az egyszerűtől a komplex irányába és a konkréttól az absztrakt felé halad. A 

fogalmak kiválasztásakor figyelembe veszi a tanulók fejlettségi szintjét. 

Hogyan jelenik meg a pedagógus által készített egyéni fejlesztési tervben a fejlesztés-

központúság? 



 Tanóráinak egy része SNI tanulók fejlesztése, így természetesen az általa elkészített dokumentumok 

teljes mértékben megfelelnek a tantervi előírásokkal, az egyéni fejlesztési terveket a szakvélemények 

alapján készíti el.  

Hogyan jelennek meg a tanmenetben az egyéni tanulói igényeknek megfelelő folyamatok? 

 A tanmenetben megjelölt tananyag lehetőséget biztosít a differenciálásra. Differenciálás, egyéni 

előrehaladás  

Az egyes témákra szánt idő rugalmasan kezeli, a tanítási órák néhány százalékát előre nem tervezett 

események töltik ki. 

Mennyiben felelnek meg a tervek célkitűzéseinek a tervezett értékelési eszközök? 

A tervezett értékelési eszközök az óra anyagához igazodnak és megtalálhatóak az óravázlatokban, 

megjelennek a napi tervezés során. 

Tartalmazza-e a tanmenet a céloknak megfelelő tanulási eszközöket (tankönyv, munkafüzet, e-

eszközök)? 

 Igen  

Milyen elemeket tartalmaz az osztályfőnöki munka éves tervezése? Azok hogyan kapcsolódnak 

az intézmény nevelési céljaihoz? 

 Az éves osztályfőnöki munka tervezése gyerekközpontú, megfelel az intézményi elvárásoknak. 

 

 

Óraterv és egyéb foglalkozások tervezése 

  

A tervben szereplő tartalmi elemek megfelelnek-e a szaktárgyhoz kapcsolódó korszerű 

szaktudományos ismereteknek? 

 Igen 

Hogyan jelennek meg a tervezésben a tantárgyi belső és külső kapcsolódások? 

 Külön jelölve vannak a tanmenetben és az óravázlatban is.  

A feladatok, célkitűzések teljesülését hogyan segítik a tervezett módszerek, tanulásszervezési 

eljárások és az óra/foglalkozás felépítése? 

 Teljes mértékben  

Az óra célkitűzése és az óraterv mennyiben támogatja a megszerzett tudás alkalmazását? 

Az ismeretek alkalmazása a cél minden esetben.  

Az órák/foglalkozások tervezésénél, hogy érvényesül a cél–tananyag–eszköz koherenciája? 

 Teljes egységben vannak 

Milyen módon jelennek meg az egyéni tanulói igények az órák/foglalkozások tervezésében? 

 Teljes mértékben, épít minden egyes tanuló egyéni tudásszintjére, az óratervben egyénileg jelöli az 

egyes tanulók egyedi igényeit.  

Mennyire támogatja a terv a tanulói együttműködést, szociális tanulást? 



 Teljes mértékben  

Milyen módon jelennek meg a tervben a közösségfejlesztés, személyiségfejlesztés feladatai? 

 Az osztályon belül kialakított munkaformák a szociális kompetenciák fejlődését segítik elő, figyelembe 

véve az egyéni igényeket is.  

Mennyiben felelnek meg a tervek célkitűzéseinek a tervezett értékelési eszközök? 

 Alkalmazkodik a tanulók egyéni képességeihez, tudásszintjükhöz  

A tanórán kívüli tervezés tartalma mennyire áll összhangban az adott tanulócsoport életkori 

sajátosságaival? 

 Teljesen megfelel annak  

A tanórán kívüli foglalkozástervek hogyan kapcsolódnak az intézmény éves munkatervéhez, 

célkitűzéseihez (intézményi és nevelési célokhoz, nevelési területhez, tudásterületekhez, 

intézményi innovációhoz)? 

 A tervei megfelelnek az intézményi elvárásoknak  

Óraterveibe épít-e alternatív módszertani és/vagy tartalmi megoldásokat? 

 Igen 

Hogyan követi a beírt érdemjegyek száma a pedagógiai program értékelési elveit? 

 Megfelelő mennyiségű az érdemjegyek száma  

Hogyan követi a napló szerinti haladás a tanmenet éves tervezését? 

 Megfelelően, a haladási rész követi a tanmenetben leírtakat. 

Mennyire fegyelmezett a napló adminisztrációja (naprakész naplóvezetés, bejegyzések, 

feljegyzések)? 

 Teljes mértékben megfelelő  

Megjelennek-e a naplóban az egyéni bánásmódot igénylő gyermekekre vonatkozó szakértői 

javaslatok? 

 Igen  

Megjelennek-e a naplóban az egyéni tanulói igényeknek megfelelő, a gyermek szorgalmára, 

viselkedésére vonatkozó bejegyzések? 

 Igen  

Hogyan követhető a tanulók munkájából a tananyagban való haladás (rendszeresség)? 

 A füzetvezetés tükrözi a rendszeres, szemléletes tanórai munkát. Az órák anyagáról készített vázlatok, 

fogalmak segítik a lényegkiemelést, elvont gondolkodást. 

Hogyan követhető a tanulói egyéni munka (órai vagy otthoni) hibáinak javítása? 

 A visszacsatolás, a füzetek rendszeres ellenőrzése megtörténik.  A pedagógus figyel a pontos 

lejegyzésre, folyamatosan ellenőrzi, javítja a tanulói produktumokat.  

A tanulói füzetek tartalma összhangban van-e az éves tervezés dokumentumaival és a helyi 

tanterv követelményeivel? 



A füzetvezetés, órai munka teljesen megfelel a fenti dokumentumoknak  

A tanulói füzetekben a szakszerű fogalomhasználat nyomon követhető-e? 

Igen, a fogalmak színessel kiemelve, rajzokkal, ábrákkal szemléltetve segítik a megértést. Jelentősen 

megkönnyítik a lényegkiemelést, elősegítik az önálló tanulást. 

A tanulói produktumokban megjelennek-e más tantárgyak kapcsolódó elemei is? 

 A pedagógus épít a magyar nyelvi ismeretekre, rajz- és ábrázolás készségre, matematikai ismeretekre. 

Igyekszik az egyes tantárgyakat egy nagy egységben kezelni. 

Nyomon követhető-e az egyéni tanulói igényeknek megfelelő pedagógiai munka, a személyre 

szóló differenciálás a tanulói produktumokban? 

 A lejegyzés minősége jelzi a tanulók különböző képességeit: nyomon követhető az önállóan 

kivitelezett, illetve segítséget igénylő munka. 

Hogyan jelenik meg a tanulói füzetekben a tanórán kívüli ismeret és tapasztalatszerzés 

lehetősége? 

 Saját élmények rajzolása, felvázolása, elmesélése 

 

 

A pedagógusinterjú kérdései a pedagógus munkájának önértékeléséhez 

  

Hogyan követi a szakmában megjelenő újdonságokat, a végbemenő változásokat? 

 Interneten keresztül, továbbképzéseken, szakmai napokon, szakmai konferenciákon való részvétellel.  

Milyen módszerekkel, milyen szempontok figyelembevételével végzi a hosszú és rövid távú 

tervezést? Hogyan, milyen esetekben korrigálja a terveket? 

 Alkalmazkodik a tagozat tanulóinak képességeihez, előzetes ismereteikhez, de figyelembe veszi a 

tanulók aznapi lelkiállapotát, viselkedését, egyéni előrehaladását 

Hogyan méri fel a tanulók értelmi, érzelmi és szociális állapotát, a közösség belső struktúráját? 

 Kollégáival, szülőkkel egyezet, az esetleges aznapi problémás esetekkel külön foglalkozik 

Pedagógiai munkája során a pedagógiai feladatok megoldásában kikkel működik együtt? 

 Szülőkkel, vezetőséggel, közvetlen kollégáival, szakszolgálat munkatársaival.  

Milyen a kapcsolata szakmai munkaközösségével, milyen közösségi feladatokat végez, vállal? 

Jó kapcsolatot ápol, aktívan vesz részt a közösségi programokon. A tagozat által képviselt programok 

szervezésében és lebonyolításában meghatározó szerepet vállal.  

Milyen ellenőrzési, értékelési, számonkérési formákat alkalmaz? Hogy használja a korábbi 

eredményeket, tapasztalatokat az értékelés tervezésekor? 

 Diagnosztikus, fejlesztő, összegző. Formáját tekintve figyelembe veszi az adott tanuló szóban, írásban 

vagy tevékenykedtetve képes a feladatok megoldására. 

A tanórákon látottakon kívül milyen módszereket, tanulásszervezési eljárásokat és milyen céllal 

alkalmaz szívesen? 



 A csoportmunkát, rengeteg sokszor alkalmaz játékokat a tanulás eredményessége miatt. Sokszor 

tevékenységeken keresztül tanulhatnak a gyerekek.  

Hogy használja ki a tantárgyköziség lehetőségeit? 

 Megfelelő mértékben használja ki a tantárgyak közötti kapcsolatokat.  

Milyen módszerekkel segíti a tanultak alkalmazását? 

 Folyamatos ismétlés, a bármilyen egyéb tevékenység közben. Feladatlapok, produktum folyamatos 

átnézése, felidézése, visszautalások. Nagyon sokféle játékos módszerrel.  

Hogy alakítja a tanulási teret, tanulási környezetet a tanulási folyamatnak megfelelően? 

 A gyerekek igényeihez igazodva 

 

A motivációnak mely eszközeit használja leggyakrabban? Milyen alapon választja meg a 

motivációs eszközöket? 

 A gyerekek igényeihez, életkorához, érzelmi állapotához igazodva motiválja a tanulókat 

Milyen módon segítik munkáját az IKT-eszközök? 

 Feladatok megoldása, ellenőrzése során. Képek, hívóképek vetítése, hanganyag az ének tanításához. 

Ismeretterjesztő tananyagok vetítése.  

Milyen módszerekkel támogatja a diákok önálló tanulását? 

 Saját, önálló gondolkodásra, ismeretszerzésre, kutatásra ösztönzi őket.  

Mit jelent Ön számára az inkluzív nevelés? 

 Az eltérő képességekkel és készségekkel rendelkező tanulók integrált oktatása és nevelése.  

Hogyan differenciál, alkalmazza-e az adaptív oktatás gyakorlatát? 

 Igen, figyelembe veszi a tanulók eltérő haladási ütemét. Figyelemmel kíséri az egyéni fejlődésüket. 

Munkaköréből adódóan csak ennek megfelelően tud a gyermekekkel foglalkozni. 

Hogyan vesz részt a tehetséggondozásban, felzárkóztatásban? 

 korrepetálás, habilitáció. SNI tanulók egyéni, kiscsoportos fejlesztése  

Hogyan jelenik meg a személyiség- és a közösségfejlesztés a pedagógiai munkájában? 

 A gyerekekkel történő egyéni bánásmód során. Csoportos és páros munkák során, közös emlékek 

felelevenítése és bevonása a tanórai munkába.  

Hogyan képes befogadó környezetet kialakítani? 

Családias, barátságos, gyerekközpontúan berendezett osztályterem, elfogadó, de következetes 

szabályrendszer kialakításával.   

Milyen esetekben, milyen módszerrel készít egyéni fejlesztési tervet? 

 A pedagógiai előírásoknak megfelelően az általa oktatott tanulóknak egyéni fejlesztési tervet készít.  

Hogy használja ki a közösség tagjainak különbözőségében rejlő értékeket a munkája során? 

 Szociális kompetenciák fejlesztése, türelem, megértés, tolerancia.  



A tanítási-tanulási folyamatban hol, mikor, hogyan szokta a tanulók önértékelését ösztönözni? 

 Folyamatosan 

Hogyan győződik meg róla, hogy a tanulók értékelése reális? 

Ismerve a tanulók képességeit, tudja mire lehet számítani.   

Milyen módon működik együtt a pedagógusokkal és a pedagógiai munkát segítő 

munkatársakkal? Hogy működik együtt más intézmények pedagógusaival? 

 Napi kapcsolatban van a közvetlen kollégáival, szóban, email formájában. Szakmai megbeszélése, 

konferenciák, továbbképzések. 

Milyen kommunikációs eszközöket használ szívesen a munkája során? Hogy tartja a kapcsolatot 

a tanulók szüleivel? 

 Legtöbbször személyesen, szóbeli megbeszéléseken, illetve telefonon keresztül tartja a kapcsolatot a 

szülőkkel.  

Saját magára vonatkozóan hogyan érvényesíti a folyamatos értékelés, fejlődés, továbblépés 

igényét? 

 Szakmai konferenciákon való részvétel, továbbképzések, szakirányú újdonságok megismerése.  

Milyen kiemelkedő vagy fejleszthető területet emelne ki a munkájával kapcsolatban? 

 Az autista és Down-kórós tanulókkal való foglalkozás nagyon fontos számára  

Van-e olyan területe pedagógiai munkájának, amiben változni, fejlődni szeretne? 

 Folyamatosan új ismeretekre van szükség a sérült gyerekekkel történő foglalkozás során, ezért az új 

tudományos módszerek megismerése nagyon fontos számára  

A vezetői interjú kérdései a pedagógus munkájának önértékeléséhez 

  

Milyennek tartja a pedagógus szaktárgyi, módszertani, pedagógiai felkészültségét? 

 Kiválónak  

Mennyire felel meg a pedagógus tervezőmunkája az intézmény elvárásainak és a 

tanulócsoportoknak? 

 Teljes mértékben 

Milyen módszerekkel és milyen hatékonysággal segíti a pedagógus a tanulók önálló tanulását? 

 Személyre szabottan osztja ki a feladatokat, figyelembe veszi az egyének közötti különbözőségeket, 

Hogy vesz részt a pedagógus a kiemelt figyelmet igénylő tanulók nevelésében, oktatásában? 

 Kizárólag kiemelt figyelmet igénylő tanulókkal foglalkozik. 

Mennyire tud megfelelni a pedagógus a tanulók és a szülők egyéni elvárásainak? 

Teljes mértékben  

Hogy jelenik meg a közösségfejlesztés a pedagógus munkájában? 

 Heti szinten szerveznek a tanulóknak közös programot, múzeumlátogatás, kirándulás, tárlatvezetést. 

Sok közös programmal készülnek a szülők felé is.  



Mennyire felel meg a pedagógus értékelőmunkája az intézmény elvárásainak és a 

tanulócsoportoknak? 

 Megfelel az elvárásoknak 

Milyen a pedagógus kapcsolata a tanulókkal, szülőkkel? 

 Nagyon jó. 

Milyennek tartja a pedagógus kapcsolatát a kollégákkal? 

 Nagyon jó kapcsolatot tart fenn a kollégáival. 

Milyen a pedagógus intézményen belüli és kívüli szakmai aktivitása? 

 Megfelel az elvárásoknak. 

Milyen innovációs, vagy pályázati feladatokban vesz, vagy vett részt a pedagógus? 

 Folyamatosan igyekszik új és még újabb lehetőséget felkutatni a sérült gyerekek minél jobb 

oktatásának és nevelésének segítésére. Továbbképzési lehetőségeknek néz utána. Pályázatok írásában 

vesz részt, melyek a tanulók közös kirándulását, élményszerzését segítik elő.  

Miben nyilvánul meg a pedagógus kezdeményezőkészsége, felelősségvállalása? 

 Programok szervezése,  

Reális önismerettel rendelkezik-e a pedagógus? Hogy fogadja a visszajelzéseket? 

 Igen. Teljes mértékben pozitívan, a segítő szándékot látja benne.  

Mennyire jellemző a pedagógusra az önfejlesztés igénye? 

 Nagy mértékben.  

Mennyire elégedett a pedagógus munkájának eredményességével? 

 Teljes mértékben.  

Mi(ke)t értékel leginkább a pedagógus szakmai munkájában? 

 Hivatástudatát, kitartását, türelmét, gyermekközpontúságát  

Van-e tudomása arról, hogy a pedagógus online közösségeket, kapcsolatot létesít és tart fenn a 

tanulók és/vagy a szülők körében? 

 Nincs 

Hogyan értékeli a pedagógus konfliktusmegelőző és kezelő módszereit, képességét? 

 nagyon jónak tartom  

 

Az óra-/foglalkozáslátogatás megfigyelési szempontjai 

  

Milyen volt a pedagógus stílusa? 

 Gyerekközpontú, érthető, szeretettel teli  

Mennyire volt érthető a pedagógus kommunikációja? 



határozott, rövid utasításokkal irányítja, segíti a tanulókat. 

A pedagógus mennyire vette figyelembe az egyéni képességek közötti különbözőségeket? 

 Teljes mértékben  

A vezető, irányító, segítő szerep mennyire volt indokolt az egyes munkafolyamatokban? 

 Jól alkalmazta a szerepköröket, mindegyik esetben a megfelelő szerepkört választotta. Leginkább a 

segítő volt a jellemző. 

Mennyire szakszerű a pedagógus órai fogalomhasználata, mennyire támogatja a tanulókban az 

új fogalmak kialakítását és a korábbiak elmélyítését? 

 teljes mértékben 

Kihasználta-e a pedagógus a tantárgyi kapcsolatok lehetőségét? 

 Igen  

Hogyan határozta meg a pedagógus az óra/foglalkozás célját és hogy sikerült azt a tanulókkal 

tudatosítani? 

 Képeket vetített az adott témával kapcsolatban. (IKT eszközök használata) Elérte a célját, sikerült a 

tanulók figyelmét felkelteni. 

Mennyiben támogatták az elvégzett feladatok és az alkalmazott módszerek az óra céljának 

elérését? 

 Teljesen megfelelőek voltak  

A választott módszerek, tanulásszervezési eljárások mennyire illeszkedtek az óra/foglalkozás 

tartalmához, az elvégzett feladatokhoz? 

 Nagyon jól választotta meg a módszereket, látszik, hogy jól ismeri a tanulókat.  

Mennyiben feleltek meg a használt módszerek, tanulásszervezési eljárások a szaktárgyhoz 

kapcsolódó korszerű tudományos ismereteknek? (Amennyiben van ilyen, például IKT- 

módszerek, projektmódszer, kooperatív technikák.) 

 Megfelelőek voltak.  

Milyen motivációs eszközöket alkalmazott a pedagógus az órán/foglalkozáson? 

Folyamatos dicséret, visszautalás a közösen szerzett élményekre.  

Milyen mértékben sikerült a tanulókat bevonni a foglalkozás menetébe, aktivitásukat fokozni? 

 Megfelelően  

Hogyan jelent meg a személyiségfejlesztés az órán/foglalkozáson? Milyen eszközök segítették 

ezt? 

 Folyamatos figyelem a tanulók egyéni igényeire.  

Hogy jelent meg a közösségfejlesztés az órán? Milyen eszközök segítették? 

 Az élménybeszámoló meghallgatása, egyéni és közös élmények felidézése.  

Hogy jelent meg a kiemelt figyelmet igénylő tanulókkal való foglalkozás az órán/foglalkozáson? 

 Csak ilyen tanulókkal foglalkozott az órán  



Mennyire tükröződött a szokásrend a tanórán/foglalkozáson a tanulók magatartásában? 

 Sérült gyermekek esetében nagyon lényeges, hogy a kialakított szokásrendtől ne térjenek el a 

tanórákon. Jól látható volt, hogy a pedagógus is erre törekedett. 

Milyen módon valósult meg az órán a tanulók együttműködése, egymástól való tanulása? 

 Segíthettek egymásnak a feladatok elvégzésében.  

Hogy jelent meg a tanulók önértékelése? 

 Arra ösztönzi őket, hogy önmagukhoz képest fejlődjenek.  

Hogyan történt a tanulók, tanulói produktumok (szóbeli és írásbeli) értékelése? 

 Dicséret, a táblára kikerültek a tanulói produktumok  

Mennyire volt előkészített a házi feladat? 

 Épült a tanóra anyagára, azzal megegyező típusú feladat.  

Elérte-e az óra a célját, koherens volt-e az óratervvel? 

 Igen 

Mennyire feleltek meg a pedagógus reakciói az egyes pedagógiai szituációknak? 

 teljes mértékben 

Reálisan értékelte-e a pedagógus az egyes pedagógiai szituációkban mutatott reakcióit az 

óramegbeszélésen? 

 Igen  

Mennyire volt reflektív a pedagógus? Visszatekintés a tervezésre, megvalósulásra; a lényeges 

mozzanatok tudatosítása; alternatív cselekvésmódok kialakítása. 

 Teljes mértékben.  

 

 

  



Pedagógus VII. 

 

A tanmenet és az éves tervezés egyéb dokumentumai 

 

  Hogyan jelenik meg a tanmenetben a tanulói kompetenciák fejlesztése? 

 A korszerű és hatékony idegennyelv-oktatás tevékenységközpontú. Feltétele, hogy a különböző 

készségek és képességek fejlesztése mindig integráltan történjen, fontos a nyelvi kompetenciák komplex 

fejlesztése. A tanmenet minden óránál feltünteti a legfontosabb fejlesztendő képességet. A 

legfontosabbak a receptív képességek ( a hallott és olvasott szöveg értése és értelmezése), a produktív 

képesség ( szóbeli és írásbeli szövegek alkotása) és a szóbeli interakció fejlesztése mellett a nyelvtani és 

nyelvhelyességi kompetenciák fejlesztése. Az egyéb tanmeneteiben is jelöli az egyes 

kompetenciaterületeket, azok fejlesztéseit, kapcsolódási pontjaikat a tantárgyak között.  

Mennyiben biztosítja a tanmenet a helyi tantervben meghatározott célok megvalósulását? 

 A helyi tantervben meghatározott célok a tanmenetben megvalósulnak. A tanmenet fejlécei a helyi 

tantervben megadott témakörök, az óraszám, az óra anyaga, a felhasználni kívánt taneszköz és a 

fejlesztendő kompetenciák. A nevelő témakörökre, azon belül órára tervez. 

Hogyan kapcsolódik a tanórán kívüli tevékenységek, napközis és egyéb foglalkozások tervezése a 

tanmenethez és a tantervi követelményekhez? 

 A helyi tantervben meghatározott céloknak megfelelően, annak követelményeit figyelembe véve a 

tanmenetben meghatározott céloknak megfelelően tervezi egyéb foglalkozásait.  

Hogy kapcsolódik a tanórán kívüli tevékenységek, napközis és egyéb foglalkozások tervezése a 

személyiség- és közösségfejlesztési feladatokhoz? 

Egyéni képességeket és készségeket, valamint a tanulónk egyéni érdeklődési körét figyelembe véve 

tervezi meg. Osztályfőnökként szervez közös osztályprogramokat, melyek a közösség fejlődését segítik 

elő.  

Hogyan jelennek meg a pedagógus éves tervezésében a kiemelt figyelmet érdemlő tanulókkal 

kapcsolatos feladatok? 

 Külön foglalkozás önállóan vagy kiscsoportban, tanórai és tanórán kívüli tevékenységek során, 

valamint a tanóráin is külön figyelmet fordít ezekre a tanulókra.  

Hogyan jelennek meg a pedagógus éves tervezésében a tantárgyi belső és külső kapcsolódások? 

 Az ismétléseket a tanmenet mindig jelzi, vagyis a tantárgyi belső kapcsolódások megvannak, a külső 

tantárgyi kapcsolatokat is a tanmenetben feltünteti.  

Hogyan épít a pedagógus a tervező munka során a tanulók előzetes ismereteire? 

 A nyelvi órákon a tanulók több témakörben rendelkeznek már nyelvi ismeretekkel, aminek átismétlése 

után a korábbi témakörök új szempontból kerülnek feldolgozásra, így tovább bővül és mélyül a tanulók 

szókincse. Egyéb tanóráit is témakörök köré építi fel, melyekben sokat támaszkodik a tanulók előzetes 

tudására.  

Hogyan jelenik meg a fogalmak egymásra épülése az éves tervezés dokumentumaiban? 



 Az egyes témakörökhöz kapcsolódó nyelvtani fogalmak, tananyagok mindig az elmúlt évben, illetve 

években tanultak ismétlésével kezdődnek, amit a tanmenet szintén jelez. Az új fogalom, nyelvtani ismeret 

a tanulók előzetes ismeretein alapszik.  

Hogyan jelennek meg a tanmenetben az egyéni tanulói igényeknek megfelelő folyamatok? 

 A tanmenet nem, helyette az óratervek tartalmaznak a tanulók egyéni igényeihez történő 

alkalmazkodást 

Mennyiben felelnek meg a tervek célkitűzéseinek a tervezett értékelési eszközök? 

Teljes mértékben  

Tartalmazza-e a tanmenet a céloknak megfelelő tanulási eszközöket (tankönyv, munkafüzet, e-

eszközök)? 

 Igen 

Milyen elemeket tartalmaz az osztályfőnöki munka éves tervezése? Azok hogyan kapcsolódnak az 

intézmény nevelési céljaihoz? 

 Az osztályfőnöki munkatervét a PP -ben előírtaknak megfelelően tervezi meg. Alsó tagozaton 

osztályfőnöki óra nincsen, az ezzel kapcsolatos tevékenységeket a napközis foglalkozások, valamint 

egyéb tanórák alkalmával valósítja meg.  

 

 

A tervben szereplő tartalmi elemek megfelelnek-e a szaktárgyhoz kapcsolódó korszerű 

szaktudományos ismereteknek? 

 Teljes mértékben 

Hogyan jelennek meg a tervezésben a tantárgyi belső és külső kapcsolódások? 

 A témák feldolgozását a meglévő ismeretek felelevenítésére, a tanulónk egyéb tantárgyi és más 

helyekről szerzett ismereteinek összegyűjtésére alapozza 

A feladatok, célkitűzések teljesülését hogyan segítik a tervezett módszerek, tanulásszervezési 

eljárások és az óra/foglalkozás felépítése? 

 Megfelelő mértékben. Többféle munkaformát választott a tanórán (egyéni, páros és csoportmunka), 

mindegyik a tananyag feldolgozását segítette.  

Az óra célkitűzése és az óraterv mennyiben támogatja a megszerzett tudás alkalmazását? 

 Teljes mértékben 

Az órák/foglalkozások tervezésénél, hogy érvényesül a cél–tananyag–eszköz koherenciája? 

 Megfelelő arányban, egyensúlyban voltak 

Milyen módon jelennek meg az egyéni tanulói igények az órák/foglalkozások tervezésében? 

Külön jelöli az egyéni foglalkozás idejét,   

Mennyire támogatja a terv a tanulói együttműködést, szociális tanulást? 

 A választott munkaformák feltételezik a tanulók közötti együttműködést 

Milyen módon jelennek meg a tervben a közösségfejlesztés, személyiségfejlesztés feladatai? 



 A csoportos feladatok, páros munkára épülő problémamegoldások segítik a közösség fejlődését 

Mennyiben felelnek meg a tervek célkitűzéseinek a tervezett értékelési eszközök? 

 Elegendő mértékben, változatos formákban értékeli a tanulókat 

A tanórán kívüli tervezés tartalma mennyire áll összhangban az adott tanulócsoport életkori 

sajátosságaival? 

 teljes mértékben  

A tanórán kívüli foglalkozástervek hogyan kapcsolódnak az intézmény éves munkatervéhez, 

célkitűzéseihez (intézményi és nevelési célokhoz, nevelési területhez, tudásterületekhez, 

intézményi innovációhoz)? 

 Megfelelően, a Pedagógiai programmal összhangban 

Óraterveibe épít-e alternatív módszertani és/vagy tartalmi megoldásokat? 

 igen  

 

 

 

 

Hogyan követi a beírt érdemjegyek száma a pedagógiai program értékelési elveit? 

 Megfelelt a pedagógiai programban előírtaknak  

Hogyan követi a napló szerinti haladás a tanmenet éves tervezését? 

 A napló szerinti tananyag beírás egyezőséget mutat a tanmenettel és a helyi tantervvel. A tanmenetnek 

megfelelő  

Mennyire fegyelmezett a napló adminisztrációja (naprakész naplóvezetés, bejegyzések, 

feljegyzések)? 

 A naplóvezetés megfelelő, jól követhető a csoportoknál a pedagógiai folyamat. A beírt érdemjegyek 

rendszerességet, folyamatosságot mutatnak. 

Megjelennek-e a naplóban az egyéni bánásmódot igénylő gyermekekre vonatkozó szakértői 

javaslatok? 

 Igen, ezt központilag jelenik meg az elektronikus naplóban.  

Megjelennek-e a naplóban az egyéni tanulói igényeknek megfelelő, a gyermek szorgalmára, 

viselkedésére vonatkozó bejegyzések? 

Igen  

 

Hogyan követhető a tanulók munkájából a tananyagban való haladás (rendszeresség)? 

 a tanulók munkájából a tananyagban való haladás jól követhető, szépen rendezett, áttekinthető 

tananyagfeldolgozás látható  

Hogyan követhető a tanulói egyéni munka (órai vagy otthoni) hibáinak javítása? 



 A pedagógus eltérő színnel javítja a hibákat. Az ellenőrzés rendszeres, minden feladat javításra kerül, 

gyakori az önellenőrzés. 

A tanulói füzetek tartalma összhangban van-e az éves tervezés dokumentumaival és a helyi tanterv 

követelményeivel? 

 Igen  

A tanulói füzetekben a szakszerű fogalomhasználat nyomon követhető-e? 

 Teljes mértékben  

A tanulói produktumokban megjelennek-e más tantárgyak kapcsolódó elemei is? 

 A tanár figyelembe veszi, mire tud építeni a tanulók meglévő tudásából, s ezt mely tantárgy keretében 

tanulták, természetesen felhasználja a tantárgyi kapcsolatokat  

Nyomon követhető-e az egyéni tanulói igényeknek megfelelő pedagógiai munka, a személyre szóló 

differenciálás a tanulói produktumokban? 

 A pedagógus alkalmazza a differenciálás elvét, mely a füzetekben is követhető 

Hogyan jelenik meg a tanulói füzetekben a tanórán kívüli ismeret és tapasztalatszerzés 

lehetősége? 

 Otthoni kutatómunka, házi feladat során az önálló tapasztalatokon alapuló ismeretek összegyűjtése, 

rögzítése. Saját élmények lerajzolása, elmesélése.  

 Hogyan követi a szakmában megjelenő újdonságokat, a végbemenő változásokat? 

 Szaklapok, internet, továbbképzéseken való részvétel, ötletek összegyűjtése.  

Milyen módszerekkel, milyen szempontok figyelembevételével végzi a hosszú és rövid távú 

tervezést? Hogyan, milyen esetekben korrigálja a terveket? 

 Figyelembe veszi a pedagógiai programban szereplő irányelveket, ez alapján készíti el a tanmenetet. 

Fontos szempontnak tartja a tanulónk életkori sajátosságainak figyelembevételét, szociális hátterét. 

Korrigálja a terveit, ha a pedagógiai folyamat ezt igényli a tanulók esetében.  

Hogyan méri fel a tanulók értelmi, érzelmi és szociális állapotát, a közösség belső struktúráját? 

Játékosan, megfigyeléssel, érdeklődéssel. Elolvassa és figyelembe veszi az esetleges szakértői 

véleményeket,  

Pedagógiai munkája során a pedagógiai feladatok megoldásában kikkel működik együtt? 

Vezetőséggel, szakos kollégáival, munkaközösséggel, osztályban tanítókkal, minden kollégával.  

Milyen a kapcsolata szakmai munkaközösségével, milyen közösségi feladatokat végez, vállal? 

 Jó a kapcsolata a munkacsoport tagjaival. A tanév elején a munkatervben szereplő programok 

szervezésében részt vállal. Sok jó és kreatív ötlettel járul hozzá iskolánk életéhez.   

Milyen ellenőrzési, értékelési, számonkérési formákat alkalmaz? Hogy használja a korábbi 

eredményeket, tapasztalatokat az értékelés tervezésekor? 

 Szódolgozat, szóbeli és írásbeli számonkérés, csoportmunka, egyéni munka értékelése.  

A tanórákon látottakon kívül milyen módszereket, tanulásszervezési eljárásokat és milyen céllal 

alkalmaz szívesen? 



Csoportmunka – közösségépítő, szociális kompetenciák fejlesztése.   

Hogy használja ki a tantárgyköziség lehetőségeit? 

 Megfelelő mértékben, amennyiben a téma engedi, kihasználja a tantárgyak közötti kapcsolatokat. 

Többször alkalmazza a „projektoktatás” elvét, azaz a tantárgyainak tananyagát egy adott téma köré 

építi fel.  

Milyen módszerekkel segíti a tanultak alkalmazását? 

Konkrét alkalmazási lehetőségeken keresztül  

Hogy alakítja a tanulási teret, tanulási környezetet a tanulási folyamatnak megfelelően? 

 jól láthatók a tanóráján a kialakított szokások, melyeket a diákok követnek, barátságos 

gyermekközpontú tanulási teret alakított ki az osztályban  

A motivációnak mely eszközeit használja leggyakrabban? Milyen alapon választja meg a 

motivációs eszközöket? 

 Játékos rávezetés, problémafelvetés, önálló adatgyűjtés, előzetes ismeretekre épülő motiváció  

Milyen módon segítik munkáját az IKT-eszközök? 

 Folyamatosan használja az IKT eszközök által nyújtott lehetőségeket (vetítés, hanganyag…  

 Milyen módszerekkel támogatja a diákok önálló tanulását? 

 Pontos, tömör utasítások, előre kidolgozott feladatlapok.  

Mit jelent Ön számára az inkluzív nevelés? 

 Tanítványai között vannak SNI-s tanulónk is, figyelembe veszi az eltérő képességeket és készségeket.  

Hogyan differenciál, alkalmazza-e az adaptív oktatás gyakorlatát? 

 A nevelés oktatás folyamán fontos a gyermek személyiségének, képességeinek fejlesztése, figyelembe 

véve a gyermek egyéni sajátosságait. 

Hogyan vesz részt a tehetséggondozásban, felzárkóztatásban? 

 Szakkör keretében nyelvi és tantárgyi versenyekre történő felkészítés, rajzpályázatokon való sikeres 

szereplés  

 Hogyan jelenik meg a személyiség- és a közösségfejlesztés a pedagógiai munkájában? 

 Munkaformák alkalmazása, önálló, páros és csoportmunka  

Osztályfőnökként - feladata az osztályközösség fejlesztése 

Hogyan képes befogadó környezetet kialakítani? 

 Folyamatosan segíti, figyelemmel kíséri a tanulónk életét, iskolai és iskolán kívüli tevékenységeiket, 

láthatóan érdeklődik a gyerekek mindennapjairól.  

Hogy használja ki a közösség tagjainak különbözőségében rejlő értékeket a munkája során? 

 Ismeretgyűjtéskor, differenciáláskor, feladatkiosztáskor   

A tanítási-tanulási folyamatban hol, mikor, hogyan szokta a tanulók önértékelését ösztönözni? 

Minden órán, az otthoni tanulás során   



Hogyan győződik meg róla, hogy a tanulók értékelése reális? 

 Időnként ellenőrzi a tanulók saját önértékelését, megbeszélik közösen a pozitív értékeket, mire kell 

figyelni, hogy reálisan tudjanak értékelést mondani saját munkájukról  

Milyen módon működik együtt a pedagógusokkal és a pedagógiai munkát segítő munkatársakkal? 

Hogy működik együtt más intézmények pedagógusaival? 

 Megbeszéléseken, értekezleteken, aktív módon.  Szakmai konferenciákon, továbbképzéseken is gyakran 

vesz részt  

Milyen kommunikációs eszközöket használ szívesen a munkája során? Hogy tartja a kapcsolatot 

a tanulók szüleivel? 

 Elektronikus naplón keresztül, szülői értekezleteken, fogadóórákon, jelenleg személyesen előre 

egyeztetett időpontokban tud találkozni a szülőkkel 

Saját magára vonatkozóan hogyan érvényesíti a folyamatos értékelés, fejlődés, továbblépés 

igényét? 

 Továbbképzési lehetőségek kihasználása, szívesen tart belső továbbképzéseken  

Milyen kiemelkedő vagy fejleszthető területet emelne ki a munkájával kapcsolatban? 

 Szakmai felkészültség, szaktudás, szakmai önállóság – kiemelkedő, 

Van-e olyan területe pedagógiai munkájának, amiben változni, fejlődni szeretne? 

Folyamatos szakmai fejlődés, IKT kompetenciák  

 

A vezetői interjú kérdései a pedagógus munkájának önértékeléséhez 

  

Milyennek tartja a pedagógus szaktárgyi, módszertani, pedagógiai felkészültségét? 

 Kiválónak tartom a szaktárgyi, módszertani és pedagógiai felkészültségét,  

Mennyire felel meg a pedagógus tervezőmunkája az intézmény elvárásainak és a 

tanulócsoportoknak? 

 Teljes mértékben  

Milyen módszerekkel és milyen hatékonysággal segíti a pedagógus a tanulók önálló tanulását? 

 Segítséget nyújt a lassabban haladóknak, mennyiségileg és minőségileg is differenciál.  

Hogy vesz részt a pedagógus a kiemelt figyelmet igénylő tanulók nevelésében, oktatásában? 

Megértéssel, segítő szándékkal fordul feléjük  

Mennyire tud megfelelni a pedagógus a tanulók és a szülők egyéni elvárásainak? 

 Megfelelő mértékben. Igyekszik egyensúlyban tartani a saját maga iránti elvárásokat a szülők és diákok 

elvárásaival. 

Hogy jelenik meg a közösségfejlesztés a pedagógus munkájában? 

 Tanított csoportjainak osztályfőnökeivel, szaktanáraival folyamatos kapcsolatot tart fenn, a tanórai 

foglalkozások munkaformáit igyekszik úgy megszervezni, hogy a közösség összetartozását erősítse. 



Mennyire felel meg a pedagógus értékelőmunkája az intézmény elvárásainak és a 

tanulócsoportoknak? 

 A pedagógiai programban és házirendben szabályozott értékelési rendszert betartja. 

Milyen a pedagógus kapcsolata a tanulókkal, szülőkkel? 

 Megfelelő 

Milyennek tartja a pedagógus kapcsolatát a kollégákkal? 

 Nagyon jó kapcsolatot alakított ki a kollégáival 

Milyen a pedagógus intézményen belüli és kívüli szakmai aktivitása? 

Aktívan vesz részt az iskolai és az iskolán kívüli szakmai programokon, rendezvényeken, valamint azok 

szervezésében is nagy szerepet vállal.  

Milyen innovációs, vagy pályázati feladatokban vesz, vagy vett részt a pedagógus? 

 Erasmus+ pályázat, Lego robotika pályázat, LDU pályázat megvalósítása   

Miben nyilvánul meg a pedagógus kezdeményezőkészsége, felelősségvállalása? 

 Programok szervezése során nagyon sok jó, kreatív, új ötlettel szokott előrukkolni.  

Reális önismerettel rendelkezik-e a pedagógus? Hogy fogadja a visszajelzéseket? 

 Igen. A visszajelzéseket pozitívan fogadja, a segítő szándékot látja benne.  Nagyon jó „csapatjátékos”.  

Mennyire jellemző a pedagógusra az önfejlesztés igénye? 

 Nagyon, szívesen vesz részt szakmai továbbképzéseken akár intézményen belül is lelkesedéssel osztja 

meg ismereteit a kollégáival.  

Mennyire elégedett a pedagógus munkájának eredményességével? 

 Teljes mértékben 

Mi(ke)t értékel leginkább a pedagógus szakmai munkájában? 

 Szakmai felkészültségét, hivatástudatát, gyermekközpontúságát, kreativitását.  

Mi az, amiben szeretné, hogy változzon, fejlődjön? 

 IKT kompetenciák folyamatos fejlesztése, ismeretek, online felületek megismerése, alkalmazása  

Van-e tudomása arról, hogy a pedagógus online közösségeket, kapcsolatot létesít és tart fenn a 

tanulók és/vagy a szülők körében? 

 Igen 

Hogyan értékeli a pedagógus konfliktusmegelőző és kezelő módszereit, képességét? 

 Megfelelő, ugyanakkor ez a terület az, ami folyamatos fejlesztést igényel minden pedagógus esetében.  

 

Az óra-/foglalkozáslátogatás megfigyelési szempontjai 

  

Milyen volt a pedagógus stílusa? 



 Higgadt, nyugodt, határozott   

Mennyire volt érthető a pedagógus kommunikációja? 

 Teljes mértékben.  

A pedagógus mennyire vette figyelembe az egyéni képességek közötti különbözőségeket? 

 Nagy részben figyelmet fordított rá.  

A vezető, irányító, segítő szerep mennyire volt indokolt az egyes munkafolyamatokban? 

 Megfelelő volt e három szerep egyensúlya a tanórán, helyesen alkalmazta minden esetben a megfelelő 

tanítói szerepet.  

Mennyire szakszerű a pedagógus órai fogalomhasználata, mennyire támogatja a tanulókban az 

új fogalmak kialakítását és a korábbiak elmélyítését? 

 Teljes mértékben megfelelt  

Kihasználta-e a pedagógus a tantárgyi kapcsolatok lehetőségét? 

Igen   

Hogyan határozta meg a pedagógus az óra/foglalkozás célját és hogy sikerült azt a tanulókkal 

tudatosítani? 

 Utalt az előző tanórák ismereteire. Látható volt a gyerekek és közte zajló a közös gondolkodás.  

Mennyiben támogatták az elvégzett feladatok és az alkalmazott módszerek az óra céljának 

elérését? 

Teljes mértékben.   

A választott módszerek, tanulásszervezési eljárások mennyire illeszkedtek az óra/foglalkozás 

tartalmához, az elvégzett feladatokhoz? 

 Teljes mértékben, nagyon sokféle, változatos formában és módszerekkel színesített tanórát tartott.  

Mennyiben feleltek meg a használt módszerek, tanulásszervezési eljárások a szaktárgyhoz 

kapcsolódó korszerű tudományos ismereteknek? (Amennyiben van ilyen, például IKT- 

módszerek, projektmódszer, kooperatív technikák.) 

 Teljes mértékben  

Milyen motivációs eszközöket alkalmazott a pedagógus az órán/foglalkozáson? 

 Sok dicséret és dicséret, a tanulókkal olyan kapcsolatot alakított ki, hogy a személye már motiváló a 

gyermekek számára  

Milyen mértékben sikerült a tanulókat bevonni a foglalkozás menetébe, aktivitásukat fokozni? 

 A tanulók az egész tanórán nagyon aktívan vettek részt, a beiktatott játékos feladatok, a csoportmunka, 

az egyéni és páros munka során is.   

Hogyan jelent meg a személyiségfejlesztés az órán/foglalkozáson? Milyen eszközök segítették ezt? 

 A korábbi ismereteik összegyűjtése, megosztása a többiekkel, önálló szövegalkotás, kisebb történet 

elmesélése 

Hogy jelent meg a közösségfejlesztés az órán? Milyen eszközök segítették? 



Többször kaptak olyan feladatot, amikor nagyon fontos volt az egymásra figyelés.  

Hogy jelent meg a kiemelt figyelmet igénylő tanulókkal való foglalkozás az órán/foglalkozáson? 

 Külön segítséget kaptak a tanítótól, illetve a gyerekek is szívesen segítettek a társuknak.  

Mennyire tükröződött a szokásrend a tanórán/foglalkozáson a tanulók magatartásában? 

 Jó látható volt az évek alatt kialakított szokásrend.  

Milyen módon valósult meg az órán a tanulók együttműködése, egymástól való tanulása? 

 Páros munka, csoport munka, egymás megoldásainak, ötleteinek meghallgatása, véleményezése 

Hogy jelent meg a tanulók önértékelése? 

 Önállóan ellenőrizték le a saját munkafüzetükben a kivetített feladatok megoldásait. Óra végén 

értékelték a saját munkájukat. 

Hogyan történt a tanulók, tanulói produktumok (szóbeli és írásbeli) értékelése? 

 Tanári ellenőrzés, közösen a táblánál, dicséret, osztályzat 

Mennyire volt előkészített a házi feladat? 

 Az óra tanagyagára épült 

Elérte-e az óra a célját, koherens volt-e az óratervvel? 

 Teljes mértékben 

Mennyire feleltek meg a pedagógus reakciói az egyes pedagógiai szituációknak? 

 Megfelelőek voltak, látszott, hogy jól ismeri a tanulókat, szoros kapcsolat fűzi hozzájuk.  

Reálisan értékelte-e a pedagógus az egyes pedagógiai szituációkban mutatott reakcióit az 

óramegbeszélésen? 

 Igen 

Mennyire volt reflektív a pedagógus? Visszatekintés a tervezésre, megvalósulásra; a lényeges 

mozzanatok tudatosítása; alternatív cselekvésmódok kialakítása. 

 Elegendő mértékben, reálisan és tudatosan értékelte az órai munkát, valamint az órai feladatait.   

 

 

  



Pedagógus VIII. 

 

A tanmenet és az éves tervezés egyéb dokumentumai 

  

Hogyan jelenik meg a tanmenetben a tanulói kompetenciák fejlesztése? 

 A korszerű és hatékony idegennyelv-oktatás tevékenységközpontú. Feltétele, hogy a különböző 

készségek és képességek fejlesztése mindig integráltan történjen, fontos a nyelvi kompetenciák komplex 

fejlesztése. A tanmenet minden óránál feltünteti a legfontosabb fejlesztendő képességet. A 

legfontosabbak a receptív képességek ( a hallott és olvasott szöveg értése és értelmezése), a produktív 

képesség ( szóbeli és írásbeli szövegek alkotása) és a szóbeli interakció fejlesztése mellett a nyelvtani 

és nyelvhelyességi kompetenciák fejlesztése. 

Mennyiben biztosítja a tanmenet a helyi tantervben meghatározott célok megvalósulását? 

 A helyi tantervben meghatározott kommunikációs célok a tanmenetben megvalósulnak. A tanmenet 

fejlécei a helyi tantervben megadott témakörök, az óraszám, az óra anyaga, a felhasználni kívánt 

taneszköz és a fejlesztendő kompetenciák. A nevelő témakörökre, azon belül órára tervez. 

Hogyan kapcsolódik a tanórán kívüli tevékenységek, napközis és egyéb foglalkozások tervezése a 

tanmenethez és a tantervi követelményekhez? 

 A helyi tantervben meghatározott céloknak megfelelően, annak követelményeit figyelembe véve a 

tanmenetben meghatározott céloknak megfelelően tervezi a szakköreit 

Hogy kapcsolódik a tanórán kívüli tevékenységek, napközis és egyéb foglalkozások tervezése a 

személyiség- és közösségfejlesztési feladatokhoz? 

Egyéni képességeket és készségeket, valamint a tanulónk egyéni érdeklődési körét figyelembe véve 

tervezi meg. Osztályfőnökként szervezett közös osztályprogramok a közösség fejlődését segítik elő.  

Hogyan jelennek meg a pedagógus éves tervezésében a kiemelt figyelmet érdemlő tanulókkal 

kapcsolatos feladatok? 

 Külön foglalkozás önállóan vagy kiscsoportban, tanórai és tanórán kívüli tevékenységek során 

Hogyan jelennek meg a pedagógus éves tervezésében a tantárgyi belső és külső kapcsolódások? 

 Az ismétléseket a tanmenet mindig jelzi, vagyis a tantárgyi belső kapcsolódások megvannak, a külső 

tantárgyi kapcsolatokat is a tanmenetben feltünteti.  

Hogyan épít a pedagógus a tervező munka során a tanulók előzetes ismereteire? 

 A tanulók több témakörben rendelkeznek már nyelvi ismeretekkel, aminek átismétlése után a korábbi 

témakörök új szempontból kerülnek feldolgozásra, így tovább bővül és mélyül a tanulók szókincse.  

Hogyan jelenik meg a fogalmak egymásra épülése az éves tervezés dokumentumaiban? 

 Az egyes témakörökhöz kapcsolódó nyelvtani fogalmak, tananyagok mindig az elmúlt évben, illetve 

években tanultak ismétlésével kezdődnek, amit a tanmenet szintén jelez. Az új fogalom, nyelvtani 

ismeret a tanulók előzetes ismeretein alapszik.  

Hogyan jelennek meg a tanmenetben az egyéni tanulói igényeknek megfelelő folyamatok? 

 A tanmenet nem, helyette az óratervek tartalmaznak a tanulók egyéni igényeihez történő 

alkalmazkodást 



Mennyiben felelnek meg a tervek célkitűzéseinek a tervezett értékelési eszközök? 

Teljes mértékben  

Tartalmazza-e a tanmenet a céloknak megfelelő tanulási eszközöket (tankönyv, munkafüzet, e-

eszközök)? 

 Igen 

Milyen elemeket tartalmaz az osztályfőnöki munka éves tervezése? Azok hogyan kapcsolódnak 

az intézmény nevelési céljaihoz? 

 Az osztályfőnöki munkatervét a PP -ben előírtaknak megfelelően tervezi meg. Az éves tervet 

témakörökre, tanórákra, tevékenységekre bontja le.  

 

Óraterv és egyéb foglalkozások tervezése 

  

A tervben szereplő tartalmi elemek megfelelnek-e a szaktárgyhoz kapcsolódó korszerű 

szaktudományos ismereteknek? 

 Teljes mértékben 

Hogyan jelennek meg a tervezésben a tantárgyi belső és külső kapcsolódások? 

 A témák feldolgozását a meglévő ismeretek felelevenítésére, a tanulónk egyéb tantárgyi és más 

helyekről szerzett ismereteinek összegyűjtésére alapozza 

A feladatok, célkitűzések teljesülését hogyan segítik a tervezett módszerek, tanulásszervezési 

eljárások és az óra/foglalkozás felépítése? 

 Megfelelő mértékben. Többféle munkaformát választott a tanórán (egyéni, páros és csoportmunka), 

mindegyik a tananyag feldolgozását segítette.  

Az óra célkitűzése és az óraterv mennyiben támogatja a megszerzett tudás alkalmazását? 

 Teljes mértékben 

Az órák/foglalkozások tervezésénél, hogy érvényesül a cél–tananyag–eszköz koherenciája? 

 Megfelelő arányban, egyensúlyban voltak 

Milyen módon jelennek meg az egyéni tanulói igények az órák/foglalkozások tervezésében? 

Külön jelöli az egyéni foglalkozás idejét,   

Mennyire támogatja a terv a tanulói együttműködést, szociális tanulást? 

 A választott munkaformák feltételezik a tanulók közötti együttműködést 

Milyen módon jelennek meg a tervben a közösségfejlesztés, személyiségfejlesztés feladatai? 

 A csoportos feladatok, páros munkára épülő problémamegoldások segítik a közösség fejlődését 

Mennyiben felelnek meg a tervek célkitűzéseinek a tervezett értékelési eszközök? 

 Elegendő mértékben, változatos formákban értékeli a tanulókat 

A tanórán kívüli tervezés tartalma mennyire áll összhangban az adott tanulócsoport életkori 

sajátosságaival? 



 teljes mértékben  

A tanórán kívüli foglalkozástervek hogyan kapcsolódnak az intézmény éves munkatervéhez, 

célkitűzéseihez (intézményi és nevelési célokhoz, nevelési területhez, tudásterületekhez, 

intézményi innovációhoz)? 

 Megfelelően, a Pedagógiai programmal összhangban 

Óraterveibe épít-e alternatív módszertani és/vagy tartalmi megoldásokat? 

 igen  

 

Hogyan követi a beírt érdemjegyek száma a pedagógiai program értékelési elveit? 

 Megfelelt a pedagógiai programban előírtaknak  

Hogyan követi a napló szerinti haladás a tanmenet éves tervezését? 

 A napló szerinti tananyag beírás egyezőséget mutat a tanmenettel és a helyi tantervvel. A tanmenetnek 

megfelelő  

Mennyire fegyelmezett a napló adminisztrációja (naprakész naplóvezetés, bejegyzések, 

feljegyzések)? 

 A naplóvezetés megfelelő, jól követhető a csoportoknál a pedagógiai folyamat. A beírt érdemjegyek 

rendszerességet, folyamatosságot mutatnak. 

Megjelennek-e a naplóban az egyéni bánásmódot igénylő gyermekekre vonatkozó szakértői 

javaslatok? 

 Igen, ezt központilag jelenik meg az e- naplóban.  

Megjelennek-e a naplóban az egyéni tanulói igényeknek megfelelő, a gyermek szorgalmára, 

viselkedésére vonatkozó bejegyzések? 

Igen  

 Hogyan követhető a tanulók munkájából a tananyagban való haladás (rendszeresség)? 

 a tanulók munkájából a tananyagban való haladás jól követhető 

Hogyan követhető a tanulói egyéni munka (órai vagy otthoni) hibáinak javítása? 

 A pedagógus eltérő színnel javítja a hibákat. Az ellenőrzés rendszeres, minden feladat javításra kerül, 

gyakori az önellenőrzés. 

A tanulói füzetek tartalma összhangban van-e az éves tervezés dokumentumaival és a helyi 

tanterv követelményeivel? 

 Igen  

A tanulói füzetekben a szakszerű fogalomhasználat nyomon követhető-e? 

 Teljes mértékben  

A tanulói produktumokban megjelennek-e más tantárgyak kapcsolódó elemei is? 

 A tanár figyelembe veszi, mire tud építeni a tanulók meglévő tudásából, s ezt mely tantárgy keretében 

tanulták  



Nyomon követhető-e az egyéni tanulói igényeknek megfelelő pedagógiai munka, a személyre 

szóló differenciálás a tanulói produktumokban? 

 A pedagógus alkalmazza a differenciálás elvét, mely a füzetekben is követhető 

Hogyan jelenik meg a tanulói füzetekben a tanórán kívüli ismeret és tapasztalatszerzés 

lehetősége? 

 Otthoni kutatómunka, házi feladat során az önálló tapasztalatokon alapuló ismeretek összegyűjtése, 

rögzítése 

 

A pedagógusinterjú kérdései a pedagógus munkájának önértékeléséhez 

  

Hogyan követi a szakmában megjelenő újdonságokat, a végbemenő változásokat? 

 Szaklapok, internet, továbbképzéseken való részvétel.  

Milyen módszerekkel, milyen szempontok figyelembevételével végzi a hosszú és rövid távú 

tervezést? Hogyan, milyen esetekben korrigálja a terveket? 

 Figyelembe veszi a pedagógiai programban szereplő irányelveket, ez alapján készíti el a tanmenetet. 

Fontos szempontnak tartja a tanulónk életkori sajátosságainak figyelembevételét, szociális hátterét. 

Korrekcióra akkor van szükség, ha SNI, BTMN tanulók többen vannak a csoportban. 

Hogyan méri fel a tanulók értelmi, érzelmi és szociális állapotát, a közösség belső struktúráját? 

Érdeklődik az osztályfőnöktől, elolvassa és figyelembe veszi az esetleges szakértői véleményeket,  

Pedagógiai munkája során a pedagógiai feladatok megoldásában kikkel működik együtt? 

 Osztályfőnökökkel, vezetőséggel, szakos kollégáival, osztályban tanítókkal  

Milyen a kapcsolata szakmai munkaközösségével, milyen közösségi feladatokat végez, vállal? 

 Jó a kapcsolata a munkacsoport tagjaival. A tanév elején a munkatervben szereplő programok 

szervezésében részt vállal.  

Milyen ellenőrzési, értékelési, számonkérési formákat alkalmaz? Hogy használja a korábbi 

eredményeket, tapasztalatokat az értékelés tervezésekor? 

 Szódolgozat, szóbeli és írásbeli számonkérés, csoportmunka értékelése.  

A tanórákon látottakon kívül milyen módszereket, tanulásszervezési eljárásokat és milyen céllal 

alkalmaz szívesen? 

Csoportmunka – közösségépítő, szociális kompetenciák fejlesztése.   

Hogy használja ki a tantárgyköziség lehetőségeit? 

 Megfelelő mértékben, amennyiben a téma engedi, kihasználja a tantárgyak közötti kapcsolatokat.  

Milyen módszerekkel segíti a tanultak alkalmazását? 

 Igyekszik rávenni a tanulókat az önálló mondatok és rövid szövegek alkotására.  Szinte kizárólag 

angolul kommunikál a tanulókkal - ez nagyon hasznos  

Hogy alakítja a tanulási teret, tanulási környezetet a tanulási folyamatnak megfelelően? 



 Saját ülésrendet alakított ki, jól láthatók a tanóráján a kialakított szokások, melyeket a diákok 

követnek.  

A motivációnak mely eszközeit használja leggyakrabban? Milyen alapon választja meg a 

motivációs eszközöket? 

 Játékos rávezetés, problémafelvetés, önálló adatgyűjtés   

Milyen módon segítik munkáját az IKT-eszközök? 

 Folyamatosan használja az IKT eszközök által nyújtott lehetőségeket (vetítés, hanganyag…  

Milyen módszerekkel támogatja a diákok önálló tanulását? 

 Pontos, tömör utasítások, előre kidolgozott feladatlapok.  

Mit jelent Ön számára az inkluzív nevelés? 

 Tanítványai között vannak SNI-s tanulónk is, figyelembe veszi az eltérő képességeket és készségeket.  

Hogyan differenciál, alkalmazza-e az adaptív oktatás gyakorlatát? 

 A nevelés oktatás folyamán fontos a gyermek személyiségének, képességeinek fejlesztése, figyelembe 

véve a gyermek sajátosságait. 

Hogyan vesz részt a tehetséggondozásban, felzárkóztatásban? 

 Szakkör keretében (informatika) szépkiejtési és egyéb nyelvi versenyekre történő felkészítés (angol) 

Hogyan jelenik meg a személyiség- és a közösségfejlesztés a pedagógiai munkájában? 

 Munkaformák alkalmazása, önálló, páros és csoportmunka  

Osztályfőnökként - feladata az osztályközösség fejlesztése 

Hogyan képes befogadó környezetet kialakítani? 

 Folyamatosan segíti, figyelemmel kíséri a tanulónk munkáját.  

Hogy használja ki a közösség tagjainak különbözőségében rejlő értékeket a munkája során? 

 Ismeretgyűjtéskor, differenciáláskor, feladatkiosztáskor.  

A tanítási-tanulási folyamatban hol, mikor, hogyan szokta a tanulók önértékelését ösztönözni? 

Minden órán, az otthoni tanulás során   

Hogyan győződik meg róla, hogy a tanulók értékelése reális? 

 Időnként ellenőrzi a tanulók saját önértékelését, megbeszélik közösen a pozitív értékeket, mire kell 

figyelni 

Milyen módon működik együtt a pedagógusokkal és a pedagógiai munkát segítő 

munkatársakkal? Hogy működik együtt más intézmények pedagógusaival? 

 Megbeszéléseken, értekezleteken aktív módon.  Szakmai konferenciákon, továbbképzéseken is gyakran 

vesz részt  

Milyen kommunikációs eszközöket használ szívesen a munkája során? Hogy tartja a kapcsolatot 

a tanulók szüleivel? 

 Elektronikus naplón keresztül, fogadóórákon, személyesen egyeztetett időpontokban  



Saját magára vonatkozóan hogyan érvényesíti a folyamatos értékelés, fejlődés, továbblépés 

igényét? 

 Továbbképzési lehetőségek kihasználása 

Milyen kiemelkedő vagy fejleszthető területet emelne ki a munkájával kapcsolatban? 

 Szakmai felkészültség, szaktudás – kiemelkedő, szakmai önállóság,  

Önbizalom – fejleszthető  

Van-e olyan területe pedagógiai munkájának, amiben változni, fejlődni szeretne? 

 Osztályfőnöki munka, folyamatos szakmai fejlődés.  

 

 

A vezetői interjú kérdései a pedagógus munkájának önértékeléséhez 

  

Milyennek tartja a pedagógus szaktárgyi, módszertani, pedagógiai felkészültségét? 

 Kiválónak tartom a szaktárgyi, módszertani és pedagógiai felkészültségét,  

Mennyire felel meg a pedagógus tervezőmunkája az intézmény elvárásainak és a 

tanulócsoportoknak? 

 Teljes mértékben  

Milyen módszerekkel és milyen hatékonysággal segíti a pedagógus a tanulók önálló tanulását? 

 Segítséget nyújt a lassabban haladóknak, mennyiségileg és minőségileg is differenciál.  

Hogy vesz részt a pedagógus a kiemelt figyelmet igénylő tanulók nevelésében, oktatásában? 

 Aktívan, segítő szándékkal fordul feléjük  

Mennyire tud megfelelni a pedagógus a tanulók és a szülők egyéni elvárásainak? 

 Megfelelő mértékben. Igyekszik egyensúlyban tartani a saját maga iránti elvárásokat a szülők és 

diákok elvárásaival. 

Hogy jelenik meg a közösségfejlesztés a pedagógus munkájában? 

 Tanított csoportjainak osztályfőnökeivel, szaktanáraival folyamatos kapcsolatot tart fenn, a tanórai 

foglalkozások munkaformáit igyekszik úgy megszervezni, hogy a közösség összetartozását erősítse. 

Mennyire felel meg a pedagógus értékelőmunkája az intézmény elvárásainak és a 

tanulócsoportoknak? 

 A pedagógiai programban és házirendben szabályozott értékelési rendszert betartja. 

Milyen a pedagógus kapcsolata a tanulókkal, szülőkkel? 

 Megfelelő 

Milyennek tartja a pedagógus kapcsolatát a kollégákkal? 

 Nagyon jó kapcsolatot alakított ki a kollégáival 

Milyen a pedagógus intézményen belüli és kívüli szakmai aktivitása? 



Aktívan vesz részt az iskolai és az iskolán kívüli szakmai programokon, rendezvényeken .  

  

Milyen innovációs, vagy pályázati feladatokban vesz, vagy vett részt a pedagógus? 

 Erasmus+ pályázat, Lego robotika pályázat,  

Miben nyilvánul meg a pedagógus kezdeményezőkészsége, felelősségvállalása? 

 Programok szervezése  

Reális önismerettel rendelkezik-e a pedagógus? Hogy fogadja a visszajelzéseket? 

 Igen. Többször bizonytalan önmagával szemben, így a saját önbizalmát kellene fejlesztenie. A 

visszajelzéseket pozitívan fogadja, a segítő szándékot látja benne.   

Mennyire jellemző a pedagógusra az önfejlesztés igénye? 

 Nagyon, szívesen vesz részt szakmai továbbképzéseken 

Mennyire elégedett a pedagógus munkájának eredményességével? 

 Teljes mértékben 

Mi(ke)t értékel leginkább a pedagógus szakmai munkájában? 

 Szakmai felkészültségét, hivatástudatát, gyermekközpontúságát  

Mi az, amiben szeretné, hogy változzon, fejlődjön? 

 Önbizalom, kezdeményezőképesség  

Van-e tudomása arról, hogy a pedagógus online közösségeket, kapcsolatot létesít és tart fenn a 

tanulók és/vagy a szülők körében? 

 Igen 

Hogyan értékeli a pedagógus konfliktusmegelőző és kezelő módszereit, képességét? 

 Megfelelő, ugyanakkor ez a terület az, ami folyamatos fejlesztést igényel minden pedagógus esetében.  

 

Az óra-/foglalkozáslátogatás megfigyelési szempontjai 

  

Milyen volt a pedagógus stílusa? 

Higgadt, nyugodt. 

Mennyire volt érthető a pedagógus kommunikációja? 

 Megfelelt a tanulók életkori sajátosságainak, előzetes ismereteiknek. 

A pedagógus mennyire vette figyelembe az egyéni képességek közötti különbözőségeket? 

 Differenciált, segítséget nyújtott a lassabban haladóknak.  

A vezető, irányító, segítő szerep mennyire volt indokolt az egyes munkafolyamatokban? 

 Megfelelően alkalmazta a tanórái során e három szerep mindegyikét, legnagyobb hangsúlyban volt az 

segítő szerepkör 



Mennyire szakszerű a pedagógus órai fogalomhasználata, mennyire támogatja a tanulókban az 

új fogalmak kialakítását és a korábbiak elmélyítését? 

 Teljes mértékben 

Kihasználta-e a pedagógus a tantárgyi kapcsolatok lehetőségét? 

 Igen  

Hogyan határozta meg a pedagógus az óra/foglalkozás célját és hogy sikerült azt a tanulókkal 

tudatosítani? 

 Az előző tanórai anyaghoz és a házi feladathoz kapcsolta az óra anyagát  

Mennyiben támogatták az elvégzett feladatok és az alkalmazott módszerek az óra céljának 

elérését? 

 Teljes mértékben 

A választott módszerek, tanulásszervezési eljárások mennyire illeszkedtek az óra/foglalkozás 

tartalmához, az elvégzett feladatokhoz? 

 Nagyon jól választotta meg a munkaformákat, mindegyik a tananyag minél alaposabb feldolgozását 

segítette elő.  

Mennyiben feleltek meg a használt módszerek, tanulásszervezési eljárások a szaktárgyhoz 

kapcsolódó korszerű tudományos ismereteknek? (Amennyiben van ilyen, például IKT- 

módszerek, projektmódszer, kooperatív technikák.) 

 Teljes mértékben 

Milyen motivációs eszközöket alkalmazott a pedagógus az órán/foglalkozáson? 

 Alapozott a tanulónk korábbi ismereteire, saját tapasztalataikra. Dicséret, csoportmunka- pontozás -

óra végén értékelés  

Milyen mértékben sikerült a tanulókat bevonni a foglalkozás menetébe, aktivitásukat fokozni? 

 Megfelelően 

Hogyan jelent meg a személyiségfejlesztés az órán/foglalkozáson? Milyen eszközök segítették 

ezt? 

Önálló mondatalkotás angolul saját barát bemutatása 

Hogy jelent meg a közösségfejlesztés az órán? Milyen eszközök segítették? 

 Csoportmunka, egymás segítése 

Hogy jelent meg a kiemelt figyelmet igénylő tanulókkal való foglalkozás az órán/foglalkozáson? 

 Tanári segítségnyújtás 

Mennyire tükröződött a szokásrend a tanórán/foglalkozáson a tanulók magatartásában? 

 Jól látszott a kialakult szokásrend  

Milyen módon valósult meg az órán a tanulók együttműködése, egymástól való tanulása? 

A csoportmunka során. A csapatok egymásnak adtak fel feladatot.  

Hogy jelent meg a tanulók önértékelése? 



 Páros munka, játékos feladatmegoldás során.  

Hogyan történt a tanulók, tanulói produktumok (szóbeli és írásbeli) értékelése? 

 Az óra végén történt az értékelés - jegy  

Mennyire volt előkészített a házi feladat? 

 Az óra tananyagára épült a házi feladat is.  

Elérte-e az óra a célját, koherens volt-e az óratervvel? 

 Igen, teljes mértékben 

Mennyire feleltek meg a pedagógus reakciói az egyes pedagógiai szituációknak? 

 megfelelőek voltak  

Reálisan értékelte-e a pedagógus az egyes pedagógiai szituációkban mutatott reakcióit az 

óramegbeszélésen? 

 Igen 

Mennyire volt reflektív a pedagógus? Visszatekintés a tervezésre, megvalósulásra; a lényeges 

mozzanatok tudatosítása; alternatív cselekvésmódok kialakítása. 

 Teljes mértékben  

 

 

  



Pedagógus IX. 

 

A tanmenet és az éves tervezés egyéb dokumentumai 

  

Hogyan jelenik meg a tanmenetben a tanulói kompetenciák fejlesztése? 

 A tanmenet minden óránál feltünteti a legfontosabb fejlesztendő képességet. A legfontosabbak a 

receptív képességek ( a hallott és olvasott szöveg értése és értelmezése), a produktív képesség ( szóbeli 

és írásbeli szövegek alkotása) és a szóbeli interakció fejlesztése mellett a nyelvtani és nyelvhelyességi 

kompetenciák fejlesztése. 

Mennyiben biztosítja a tanmenet a helyi tantervben meghatározott célok megvalósulását? 

 A tanmenet fejlécei a helyi tantervben megadott témakörök, az óraszám, az óra anyaga, a felhasználni 

kívánt taneszköz és a fejlesztendő kompetenciák. A nevelő témakörökre, azon belül órára tervez. 

Hogyan jelennek meg a pedagógus éves tervezésében a kiemelt figyelmet érdemlő tanulókkal 

kapcsolatos feladatok? 

 Külön foglalkozás önállóan vagy kiscsoportban, tanórai és tanórán kívüli tevékenységek során 

Hogyan jelennek meg a pedagógus éves tervezésében a tantárgyi belső és külső kapcsolódások? 

A tanmenet jelzi, vagyis a tantárgyi belső kapcsolódások megvannak, a külső tantárgyi kapcsolatokat 

is a tanmenetben feltünteti, utal rá. Részletesebben az óratervekben szerepel.  

Hogyan épít a pedagógus a tervező munka során a tanulók előzetes ismereteire? 

A korábban tanultak átismétlése után a témakörök új szempontból kerülnek feldolgozásra  

Hogyan jelenik meg a fogalmak egymásra épülése az éves tervezés dokumentumaiban? 

 Az egyes témakörökhöz kapcsolódó fogalmak, anyagok mindig az elmúlt évben illetve években 

tanultak ismétlésével kezdődnek, amit a tanmenet szintén jelez. Az új fogalom, nyelvtani ismeret a 

tanulók előzetes ismeretein alapszik.  

Hogyan jelennek meg a tanmenetben az egyéni tanulói igényeknek megfelelő folyamatok? 

 A tanmenet nem, helyette az óratervek tartalmaznak a tanulónk egyéni igényeihez történő 

alkalmazkodást 

Mennyiben felelnek meg a tervek célkitűzéseinek a tervezett értékelési eszközök? 

 Megfelelőek  

Tartalmazza-e a tanmenet a céloknak megfelelő tanulási eszközöket (tankönyv, munkafüzet, e-

eszközök)? 

 Igen 

 

 

Óraterv és egyéb foglalkozások tervezése 

  



A tervben szereplő tartalmi elemek megfelelnek-e a szaktárgyhoz kapcsolódó korszerű 

szaktudományos ismereteknek? 

 Teljes mértékben  

Hogyan jelennek meg a tervezésben a tantárgyi belső és külső kapcsolódások? 

 A tanóráinak tervezésekor alapoz a meglévő ismeretek felelevenítésére, a tanulónk egyéb tantárgyi és 

más helyekről szerzett ismereteinek összegyűjtésére.  

A feladatok, célkitűzések teljesülését hogyan segítik a tervezett módszerek, tanulásszervezési 

eljárások és az óra/foglalkozás felépítése? 

 Megfelelő mértékben. Többféle munkaformát választott a tanórán (egyéni, páros és csoportmunka), 

mindegyik a tananyag feldolgozását segítette.  

Az óra célkitűzése és az óraterv mennyiben támogatja a megszerzett tudás alkalmazását? 

 teljes mértékben  

Az órák/foglalkozások tervezésénél hogy érvényesül a cél–tananyag–eszköz koherenciája? 

 egyensúlyban vannak  

Milyen módon jelennek meg az egyéni tanulói igények az órák/foglalkozások tervezésében? 

 Külön feladatok, többletidő  

Mennyire támogatja a terv a tanulói együttműködést, szociális tanulást? 

 A választott munkaformák feltételezik a tanulók közötti együttműködést 

Milyen módon jelennek meg a tervben a közösségfejlesztés, személyiségfejlesztés feladatai? 

 A csoportos feladatok, páros munkára épülő problémamegoldások segítik a közösség fejlődését 

Mennyiben felelnek meg a tervek célkitűzéseinek a tervezett értékelési eszközök? 

 teljes mértékben  

A tanórán kívüli tervezés tartalma mennyire áll összhangban az adott tanulócsoport életkori 

sajátosságaival? 

 Megfelel azoknak  

A tanórán kívüli foglalkozástervek hogyan kapcsolódnak az intézmény éves munkatervéhez, 

célkitűzéseihez (intézményi és nevelési célokhoz, nevelési területhez, tudásterületekhez, 

intézményi innovációhoz)? 

 Megfelelően, a Pedagógiai programmal összhangban.  

Óraterveibe épít-e alternatív módszertani és/vagy tartalmi megoldásokat? 

Igen   

Hogyan követi a beírt érdemjegyek száma a pedagógiai program értékelési elveit? 

 Megfelelt a pedagógiai programban előírtaknak  

Hogyan követi a napló szerinti haladás a tanmenet éves tervezését? 

  A napló szerinti tananyag beírás egyezőséget mutat a tanmenettel és a helyi tantervvel. A 

tanmenetnek megfelelő 



Mennyire fegyelmezett a napló adminisztrációja (naprakész naplóvezetés, bejegyzések, 

feljegyzések)? 

 A naplóvezetés megfelelő, jól követhető a csoportoknál a pedagógiai folyamat. A beírt érdemjegyek 

rendszerességet, folyamatosságot mutatnak 

Megjelennek-e a naplóban az egyéni bánásmódot igénylő gyermekekre vonatkozó szakértői 

javaslatok? 

 Igen  

Megjelennek-e a naplóban az egyéni tanulói igényeknek megfelelő, a gyermek szorgalmára, 

viselkedésére vonatkozó bejegyzések? 

 Igen 

 

Hogyan követhető a tanulók munkájából a tananyagban való haladás (rendszeresség)? 

 Az új téma bevezetése a füzetben jól látható módon jelölve van (címszavak). Ezután általában az új 

anyag elméleti része következik, vázlatok formájában. Ezután jönnek a gyakorló feladatok. Tehát a 

tanulók munkájából a tananyagban való haladás jól követhető. 

Hogyan követhető a tanulói egyéni munka (órai vagy otthoni) hibáinak javítása? 

 A pedagógus eltérő színnel javítja a hibákat. Az ellenőrzés rendszeres, minden feladat javítva van, 

gyakori az önellenőrzés. 

A tanulói füzetek tartalma összhangban van-e az éves tervezés dokumentumaival és a helyi 

tanterv követelményeivel? 

 A füzetekben jól nyomon követhető, hogy hogyan következnek a témakörök. Ez alapján elmondható, 

hogy a füzetek tartalma összhangban van az éves tervezés és a helyi tanterv követelményeivel. 

A tanulói füzetekben a szakszerű fogalomhasználat nyomon követhető-e? 

 Igen  

A tanulói produktumokban megjelennek-e más tantárgyak kapcsolódó elemei is? 

 Igen  

Nyomon követhető-e az egyéni tanulói igényeknek megfelelő pedagógiai munka, a személyre 

szóló differenciálás a tanulói produktumokban? 

 A pedagógus alkalmazza a differenciálás elvét, mely a füzetekben is követhető 

Hogyan jelenik meg a tanulói füzetekben a tanórán kívüli ismeret és tapasztalatszerzés 

lehetősége? 

 Otthoni munka, házi feladat során az önálló tapasztalatokon alapuló ismeretek összegyűjtése, 

rögzítése  

 

 

A pedagógusinterjú kérdései a pedagógus munkájának önértékeléséhez 

  



Hogyan követi a szakmában megjelenő újdonságokat, a végbemenő változásokat? 

 Szakmai megbeszélések, internet, továbbképzéseken való részvétel. 

Milyen módszerekkel, milyen szempontok figyelembevételével végzi a hosszú és rövid távú 

tervezést? Hogyan, milyen esetekben korrigálja a terveket? 

 Figyelembe veszi a pedagógiai programban szereplő irányelveket, ez alapján készíti el a tanmenetet. 

Fontos szempontnak tartja a tanulónk életkori sajátosságainak figyelembevételét, szociális hátterét. 

Hogyan méri fel a tanulók értelmi, érzelmi és szociális állapotát, a közösség belső struktúráját? 

 Érdeklődik az osztályfőnöktől, elolvassa és figyelembe veszi az esetleges szakértői véleményeket,  

Pedagógiai munkája során a pedagógiai feladatok megoldásában kikkel működik együtt? 

 Osztályfőnökökkel, vezetőséggel, szakos kollégáival  

Milyen a kapcsolata szakmai munkaközösségével, milyen közösségi feladatokat végez, vállal? 

 Jó a kapcsolata a munkacsoport tagjaival. A tanév elején a munkatervben szereplő programok 

szervezésében részt vállal. 

Milyen ellenőrzési, értékelési, számonkérési formákat alkalmaz? Hogy használja a korábbi 

eredményeket, tapasztalatokat az értékelés tervezésekor? 

 Szódolgozat, szóbeli és írásbeli számonkérés, csoportmunka értékelése. 

A tanórákon látottakon kívül milyen módszereket, tanulásszervezési eljárásokat és milyen céllal 

alkalmaz szívesen? 

 Csoportmunka – közösségépítő, szociális kompetenciák fejlesztése.  

Hogy használja ki a tantárgyköziség lehetőségeit? 

 Amennyiben a téma engedi, kihasználja a tantárgyak közötti kapcsolatokat.  

Milyen módszerekkel segíti a tanultak alkalmazását? 

 A tanulókat az önálló mondatok és rövid szövegek alkotására ösztönzi.  Sok gyakorló feladattal.  

Hogy alakítja a tanulási teret, tanulási környezetet a tanulási folyamatnak megfelelően? 

 Saját ülésrendet alakított ki, jól láthatók a tanóráján a kialakított szokások, melyeket a diákok 

követnek. 

A motivációnak mely eszközeit használja leggyakrabban? Milyen alapon választja meg a 

motivációs eszközöket? 

 Játékos rávezetés, problémafelvetés, önálló adatgyűjtés   

Milyen módon segítik munkáját az IKT-eszközök? 

 Kihasználja a IKT eszközök adta lehetőségeket. Hanganyag, interaktív tananyagok, feladatok 

Milyen módszerekkel támogatja a diákok önálló tanulását? 

 Pontos, tömör utasítások. Sok önállóan megoldható feladatlap, önálló témafeldolgozás.  

Mit jelent Ön számára az inkluzív nevelés? 

 Tanítványai között vannak SNI-s tanulónk is, figyelembe veszi az eltérő képességeket és készségeket.  



Hogyan differenciál, alkalmazza-e az adaptív oktatás gyakorlatát? 

 Mennyiségileg és minőségileg is differenciál.  A nevelés oktatás folyamán fontos a gyermek 

személyiségének, képességeinek fejlesztése, figyelembe véve a gyermek sajátosságait.  

Hogyan vesz részt a tehetséggondozásban, felzárkóztatásban? 

 Jelenleg csak tanórai keretek között 

Hogyan jelenik meg a személyiség- és a közösségfejlesztés a pedagógiai munkájában? 

 Munkaformák alkalmazása, önálló, páros és csoportmunka  

Hogyan képes befogadó környezetet kialakítani? 

 Folyamatosan segíti, figyelemmel kíséri a tanulónk munkáját, nyugodt, szeretetteljes légkör 

kialakítására törekszik  

Hogy használja ki a közösség tagjainak különbözőségében rejlő értékeket a munkája során? 

 Ismeretgyűjtéskor, differenciáláskor, feladatkiosztáskor.  

A tanítási-tanulási folyamatban hol, mikor, hogyan szokta a tanulók önértékelését ösztönözni? 

 Minden órán, az otthoni tanulás során  

Hogyan győződik meg róla, hogy a tanulók értékelése reális? 

 Folyamatosan ellenőrzi a tanulók saját önértékelését, megbeszélik közösen a pozitív értékeket, mire 

kell figyelni 

Milyen módon működik együtt a pedagógusokkal és a pedagógiai munkát segítő 

munkatársakkal? Hogy működik együtt más intézmények pedagógusaival? 

 Megbeszéléseken, értekezleteken aktív módon.  Szakmai konferenciákon, továbbképzéseken  

Milyen kommunikációs eszközöket használ szívesen a munkája során? Hogy tartja a kapcsolatot 

a tanulók szüleivel? 

 Elektronikus naplón keresztül, fogadóórákon, személyesen egyeztetett időpontokban  

Saját magára vonatkozóan hogyan érvényesíti a folyamatos értékelés, fejlődés, továbblépés 

igényét? 

 Továbbképzési lehetőségek kihasználása 

Milyen kiemelkedő vagy fejleszthető területet emelne ki a munkájával kapcsolatban? 

 Szakmai felkészültség, szaktudás – kiemelkedő, szakmai önállóság,  

Önbizalom – fejleszthető  

 

Van-e olyan területe pedagógiai munkájának, amiben változni, fejlődni szeretne? 

 Folyamatos szakmai megújulás, sérült gyerekekkel történő foglalkozás 

 

A vezetői interjú kérdései a pedagógus munkájának önértékeléséhez 

  



Milyennek tartja a pedagógus szaktárgyi, módszertani, pedagógiai felkészültségét? 

 Nagyon jónak, változatos módszerekkel dolgozik a tanóráin  

Mennyire felel meg a pedagógus tervezőmunkája az intézmény elvárásainak és a 

tanulócsoportoknak? 

 Teljes mértékben  

Milyen módszerekkel és milyen hatékonysággal segíti a pedagógus a tanulók önálló tanulását? 

Segítséget nyújt a lassabban haladóknak, mennyiségileg és minőségileg is differenciál. 

Hogy vesz részt a pedagógus a kiemelt figyelmet igénylő tanulók nevelésében, oktatásában? 

 Segítséget nyújt a lassabban haladóknak, mennyiségileg és minőségileg is differenciál. 

Mennyire tud megfelelni a pedagógus a tanulók és a szülők egyéni elvárásainak? 

 Megfelelő mértékben  

Hogy jelenik meg a közösségfejlesztés a pedagógus munkájában? 

 A megfelelő módszerek, tanulásszervezési módok alkalmazásával 

Mennyire felel meg a pedagógus értékelőmunkája az intézmény elvárásainak és a 

tanulócsoportoknak? 

 A pedagógiai programban és házirendben szabályozott értékelési rendszert betartja. 

Milyen a pedagógus kapcsolata a tanulókkal, szülőkkel? 

 Megfelelő  

Milyennek tartja a pedagógus kapcsolatát a kollégákkal? 

 Nagyon jónak  

Milyen a pedagógus intézményen belüli és kívüli szakmai aktivitása? 

 Megfelelő, aktívan vesz részt egyéb, iskolán kívüli szakmai programokon, hagyományőrző városi 

rendezvényeken.  

Milyen innovációs, vagy pályázati feladatokban vesz, vagy vett részt a pedagógus? 

 Pályakezdő, aktívan vesz részt az iskolai életben 

Miben nyilvánul meg a pedagógus kezdeményezőkészsége, felelősségvállalása? 

 Programok szervezésében aktívan vesz részt  

Reális önismerettel rendelkezik-e a pedagógus? Hogy fogadja a visszajelzéseket? 

 Igen, pozitívan fogadja a vissza jelzéseket.  

Mennyire jellemző a pedagógusra az önfejlesztés igénye? 

 Most is folytatja tanulmányait, gyógypedagógiai képzésen vesz részt . 

Mennyire elégedett a pedagógus munkájának eredményességével? 

 Teljes mértékben 

Mi(ke)t értékel leginkább a pedagógus szakmai munkájában? 



 Szakmai felkészültségét, hivatástudatát, alázatát a munkája iránt  

Mi az, amiben szeretné, hogy változzon, fejlődjön? 

 Határozottabb fellépés, kezdeményező képesség.  

Van-e tudomása arról, hogy a pedagógus online közösségeket, kapcsolatot létesít és tart fenn a 

tanulók és/vagy a szülők körében? 

 Nincs 

Hogyan értékeli a pedagógus konfliktusmegelőző és kezelő módszereit, képességét? 

 Megfelelőnek tartom, bár ez a terület folyamatos fejlődést igényel.  

 

Az óra-/foglalkozáslátogatás megfigyelési szempontjai 

 

Milyen volt a pedagógus stílusa? 

 Nyugodt, határozott, magabiztos  

Mennyire volt érthető a pedagógus kommunikációja? 

 Teljes mértékben  

A pedagógus mennyire vette figyelembe az egyéni képességek közötti különbözőségeket? 

 Odafigyelt arra, hogy az eltérő képességű tanulók milyen típusú feladatot kapjanak  

A vezető, irányító, segítő szerep mennyire volt indokolt az egyes munkafolyamatokban? 

 Megfelelő mértékben, az irányító és segítő szerep volt a domináns  

Mennyire szakszerű a pedagógus órai fogalomhasználata, mennyire támogatja a tanulókban az 

új fogalmak kialakítását és a korábbiak elmélyítését? 

 Teljes mértékben  

Kihasználta-e a pedagógus a tantárgyi kapcsolatok lehetőségét? 

 Igen  

Hogyan határozta meg a pedagógus az óra/foglalkozás célját és hogy sikerült azt a tanulókkal 

tudatosítani? 

 Téma felvetéssel – megfelelően felkeltette a tanulók figyelmét  

Mennyiben támogatták az elvégzett feladatok és az alkalmazott módszerek az óra céljának 

elérését? 

 teljes mértékben  

A választott módszerek, tanulásszervezési eljárások mennyire illeszkedtek az óra/foglalkozás 

tartalmához, az elvégzett feladatokhoz? 

 Nagyon jól választotta meg a munkaformákat, mindegyik a tananyag minél alaposabb feldolgozását 

segítette elő. 



Mennyiben feleltek meg a használt módszerek, tanulásszervezési eljárások a szaktárgyhoz 

kapcsolódó korszerű tudományos ismereteknek? (Amennyiben van ilyen, például IKT- 

módszerek, projektmódszer, kooperatív technikák.) 

 Változatos módszereket használt a tanórán, a gyerekek ismerték ezeket. Megfelelően használta a 

munkaformákat, kicsit több páros kommunikáció lehetett volna a tanórán.  

Milyen motivációs eszközöket alkalmazott a pedagógus az órán/foglalkozáson? 

 Alapozott a tanulónk korábbi ismereteire, saját tapasztalataikra. Dicséret 

Milyen mértékben sikerült a tanulókat bevonni a foglalkozás menetébe, aktivitásukat fokozni? 

 Megfelelő mértékben  

Hogyan jelent meg a személyiségfejlesztés az órán/foglalkozáson? Milyen eszközök segítették 

ezt? 

 Önálló vélemények, saját élmények bemutatása 

Hogy jelent meg a közösségfejlesztés az órán? Milyen eszközök segítették? 

 Csoportmunka, egymás segítése 

Hogy jelent meg a kiemelt figyelmet igénylő tanulókkal való foglalkozás az órán/foglalkozáson? 

 Külön segítség az önálló munka során  

Mennyire tükröződött a szokásrend a tanórán/foglalkozáson a tanulók magatartásában? 

 Jól látható a kialakított tanórai szokásrend  

Milyen módon valósult meg az órán a tanulók együttműködése, egymástól való tanulása? 

 Páros és csoportmunka során  

Hogy jelent meg a tanulók önértékelése? 

 Javíthatták a feladataikat, az óra végén értékelhették saját órai tevékenykedésüket.  

Hogyan történt a tanulók, tanulói produktumok (szóbeli és írásbeli) értékelése? 

Folyamatos volt szóbeli értékelés az óra során  

Az óra végén is történt az értékelés - jegy  

Mennyire volt előkészített a házi feladat? 

 Teljes mértékben, a tanóra anyagára épült.  

Elérte-e az óra a célját, koherens volt-e az óratervvel? 

 Igen, sikerült a tervezett feladatokat elvégezni  

Mennyire feleltek meg a pedagógus reakciói az egyes pedagógiai szituációknak? 

 Megfelelőek voltak  

Reálisan értékelte-e a pedagógus az egyes pedagógiai szituációkban mutatott reakcióit az 

óramegbeszélésen? 

 Igen  



Mennyire volt reflektív a pedagógus? Visszatekintés a tervezésre, megvalósulásra; a lényeges 

mozzanatok tudatosítása; alternatív cselekvésmódok kialakítása. 

 Elegendő mértékben, reálisan értékelte az órai munkát, valamint az órai feladatait.  

  



Pedagógus X. 

A tanmenet és az éves tervezés egyéb dokumentumai 

  

Hogyan jelenik meg a tanmenetben a tanulói kompetenciák fejlesztése?  

A tanmenet tartalmazza órára lebontva a tananyagot, az adott tananyaghoz kapcsolódó ajánlott 

tevékenységi formákat, a fejlesztendő készségeket, képességeket, javasolt taneszközöket, játékokat, 

projekteket, gyűjtőmunkát. 

Részletesen feltünteti az egyes órákhoz kapcsolódó tanulói kompetenciákat. 

A tananyaghoz kapcsolódóan megnevezi a kulcsfogalmakat (belső kapcsolódás), a más tantárgyakhoz 

való kapcsolódási pontokat és azokon belül a fejlesztési területeket. 

Mennyiben biztosítja a tanmenet a helyi tantervben meghatározott célok megvalósulását? 

 A helyi tantervekben meghatározott célok a tanmenetekben is megjelennek.  A tanmenetek fejlécei 

megegyeznek a helyi tantervben megadott témakörökkel, az óraszám, az óra anyaga, a felhasználni 

kívánt taneszköz egy része valamint a fejlesztendő kompetenciák is bejelölésre kerültek.  

Hogyan kapcsolódik a tanórán kívüli tevékenységek, napközis és egyéb foglalkozások tervezése a 

tanmenethez és a tantervi követelményekhez? 

 Összhangban vannak egymással, az egyéb foglalkozások tervezésekor figyelembe veszi a tanmeneti 

kapcsolódásokat, a helyi tanterv követelményeit.  

Hogy kapcsolódik a tanórán kívüli tevékenységek, napközis és egyéb foglalkozások tervezése a 

személyiség- és közösségfejlesztési feladatokhoz? 

 A tanórán kívüli foglalkozások (önálló tanulás, szabadidős tevékenységek) tervezésekor elsődleges 

szempontja a tanulókat nem tanórai helyzetekben is minél jobban megismerni, személyiségüket 

fejleszteni, építeni a közösségi szellemet, az összetartozást. A tanórán kívüli tevékenységeken keresztül 

fejleszteni a gyerekek szociális kompetenciáit.  

Hogyan jelennek meg a pedagógus éves tervezésében a kiemelt figyelmet érdemlő tanulókkal 

kapcsolatos feladatok? 

 Tanítványai között szerepelnek sajátos nevelési igényű és tanulási zavarral küzdő  gyermekek is. 

Fontosnak tartja a velük történő foglalkozást, külön figyelmet és időt fordít rájuk. 

Hogyan jelennek meg a pedagógus éves tervezésében a tantárgyi belső és külső kapcsolódások? 

 A tanmenetekben előre jelzi azokat, de a napi tervezés során is újabb tantárgyi kapcsolódásokat visz 

bele a tanóráiba, az adott szituációknak megfelelően.  

Hogyan épít a pedagógus a tervező munka során a tanulók előzetes ismereteire? 

A tanítványai 1. évfolyamosok, így azok önálló tapasztalataira, tudására, valamint az eddigi közös 

munka során szerzett élményeikre támaszkodik. 

Hogyan jelenik meg a fogalmak egymásra épülése az éves tervezés dokumentumaiban? 

Megfelelően, logikusan felépítve  

Hogyan jelennek meg a tanmenetben az egyéni tanulói igényeknek megfelelő folyamatok? 

 Differenciálás, egyéni haladás, plusz feladatok a tanórákon, egyéni segítségnyújtás  

Mennyiben felelnek meg a tervek célkitűzéseinek a tervezett értékelési eszközök? 



 Teljesen megfelelőek 

Tartalmazza-e a tanmenet a céloknak megfelelő tanulási eszközöket (tankönyv, munkafüzet, e-

eszközök)? 

 Igen  

Milyen elemeket tartalmaz az osztályfőnöki munka éves tervezése? Azok hogyan kapcsolódnak 

az intézmény nevelési céljaihoz? 

 Alsó tagozatban nincs osztályfőnöki óra, de osztályfőnökként az osztályközösség formálása, 

egységessé kovácsolása a célja, figyelembe véve a tanulók egyéni sajátosságait, igényeit is.  

 

Óraterv és egyéb foglalkozások tervezése 

  

A tervben szereplő tartalmi elemek megfelelnek-e a szaktárgyhoz kapcsolódó korszerű 

szaktudományos ismereteknek? 

 Igen  

Hogyan jelennek meg a tervezésben a tantárgyi belső és külső kapcsolódások? 

Kiemelésre kerültek a tanmenetben valamint az óratervben is.  

A feladatok, célkitűzések teljesülését hogyan segítik a tervezett módszerek, tanulásszervezési 

eljárások és az óra/foglalkozás felépítése? 

 Teljes mértékben megfelelőek voltak, a tananyag megértését és elsajátítását szolgálták a változatos 

munkaformák.  

Az óra célkitűzése és az óraterv mennyiben támogatja a megszerzett tudás alkalmazását? 

 Az 1. évfolyamon a játékos nyelvtanulás, a folyamatos ismétléssel történő memorizálást támogatta.  

Az órák/foglalkozások tervezésénél hogy érvényesül a cél–tananyag–eszköz koherenciája? 

 Teljes egységben voltak, az alkalmazott módszerek a tananyag elsajátítását segítették.  

Milyen módon jelennek meg az egyéni tanulói igények az órák/foglalkozások tervezésében? 

Minden tanuló lehetőséget kapott, önálló felszólalásra, saját tempóban való haladásra.  

Mennyire támogatja a terv a tanulói együttműködést, szociális tanulást? 

 Nagymértékben támogatta az egymásra figyelést, az egymástól való tanulást.  

Milyen módon jelennek meg a tervben a közösségfejlesztés, személyiségfejlesztés feladatai? 

 Alapoz a közösen átélt élményekre, közös éneklés, mondókák, páros munka 

Mennyiben felelnek meg a tervek célkitűzéseinek a tervezett értékelési eszközök? 

 Teljesen megfelelőek voltak, első osztályban sok dicséret, biztatás. 

A tanórán kívüli tervezés tartalma mennyire áll összhangban az adott tanulócsoport életkori 

sajátosságaival? 

 Megfelel a tanulók életkori sajátosságainak.  



A tanórán kívüli foglalkozástervek hogyan kapcsolódnak az intézmény éves munkatervéhez, 

célkitűzéseihez (intézményi és nevelési célokhoz, nevelési területhez, tudásterületekhez, 

intézményi innovációhoz)? 

 Követik a munkatervben leírtakat, a pedagógiai program elvárásait. 

Óraterveibe épít-e alternatív módszertani és/vagy tartalmi megoldásokat? 

 Igen, alkalmazza a „Sakkpalota” program elemeit.  

 

Hogyan követi a beírt érdemjegyek száma a pedagógiai program értékelési elveit? 

 Megegyezik a pedagógiai programban meghatározott értékelési elvekkel és szabályokkal . 

Hogyan követi a napló szerinti haladás a tanmenet éves tervezését? 

 A napló szerinti tananyag beírás egyezőséget mutat a tanmenettel és a helyi tantervvel. 

Mennyire fegyelmezett a napló adminisztrációja (naprakész naplóvezetés, bejegyzések, 

feljegyzések)? 

 A naplóvezetés megfelelő, naprakész. Jól követhető az osztálynál a pedagógiai folyamat. 

Megjelennek-e a naplóban az egyéni bánásmódot igénylő gyermekekre vonatkozó szakértői 

javaslatok? 

Igen  

Megjelennek-e a naplóban az egyéni tanulói igényeknek megfelelő, a gyermek szorgalmára, 

viselkedésére vonatkozó bejegyzések? 

 Igen, a pedagógiai programban leírtaknak megfelelően. 

 

 Hogyan követhető a tanulók munkájából a tananyagban való haladás (rendszeresség)? 

 Szépen látható, ahogyan a tananyaghoz kapcsolódó feladatok egymásra épülnek, a füzetekből 

egyértelműen kitűnik, hogy a tananyagnak megfelelően haladnak. 

Hogyan követhető a tanulói egyéni munka (órai vagy otthoni) hibáinak javítása? 

 A pedagógus eltérő színnel javítja a hibákat. Az ellenőrzés rendszeres, minden feladat javítva van.  

A tanulói füzetek tartalma összhangban van-e az éves tervezés dokumentumaival és a helyi 

tanterv követelményeivel? 

 Igen  

A tanulói füzetekben a szakszerű fogalomhasználat nyomon követhető-e? 

 1. évfolyamos tanulók esetében ez nem releváns  

A tanulói produktumokban megjelennek-e más tantárgyak kapcsolódó elemei is? 

 Megjelenik a rajz, a környezetismeret, valamint a német tantárgy kapcsolata  

Nyomon követhető-e az egyéni tanulói igényeknek megfelelő pedagógiai munka, a személyre 

szóló differenciálás a tanulói produktumokban? 



A pedagógus alkalmazza a differenciálás elvét. A gyorsabban haladó tanulóknak több feladatuk van. A 

lassabban haladóknál speciális feladattípusok is előfordulnak.  

Hogyan jelenik meg a tanulói füzetekben a tanórán kívüli ismeret és tapasztalatszerzés 

lehetősége? 

 Rajzok, saját élmények lerajzolása.  

 

 

 

A pedagógusinterjú javasolt kérdései a pedagógus munkájának önértékeléséhez 

  

Hogyan követi a szakmában megjelenő újdonságokat, a végbemenő változásokat? 

 Interneten keresztül, továbbképzéseken, szakmai napokon való részvétellel.  

Milyen módszerekkel, milyen szempontok figyelembevételével végzi a hosszú és rövid távú 

tervezést? Hogyan, milyen esetekben korrigálja a terveket? 

 Követi a helyi tantervben, pedagógiai programban előírt szabályzást. Új módszereket, 

tanulásszervezési eljárásokat szívesen alkalmaz a tervezéskor. Alkalmazkodik az adott szituációhoz, 

tanulók hiányzásához, haladási tempójukhoz.  

Hogyan méri fel a tanulók értelmi, érzelmi és szociális állapotát, a közösség belső struktúráját? 

 Sokat beszélget a gyermekekkel (közös reggeli játék) konzultál a másik osztálytanítóval, tájékozódik a 

szülők jelzéseiből.  

Pedagógiai munkája során a pedagógiai feladatok megoldásában kikkel működik együtt? 

 Osztálytanító párjával, közvetlen munkatársaival, munkaközösségvezetővel, iskolai vezetéssel, külső 

szakemberekkel (Szakszolgálatok, Gyermekjóléti szolgálat)   

Milyen a kapcsolata szakmai munkaközösségével, milyen közösségi feladatokat végez, vállal? 

 Jó a kapcsolata, Segít a programok szervezésében.   

Milyen ellenőrzési, értékelési, számonkérési formákat alkalmaz? Hogy használja a korábbi 

eredményeket, tapasztalatokat az értékelés tervezésekor? 

 Szóbeli és írásbeli, diagnosztikus és összegző.   

A tanórákon látottakon kívül milyen módszereket, tanulásszervezési eljárásokat és milyen céllal 

alkalmaz szívesen? 

 Előszeretettel alkalmazza a „Sakkpalota” program elemeit bármely tanóráján. Koncentráció, 

szókincsbővítés, figyelem, szociális kompetenciák fejlesztése céljából 

Hogy használja ki a tantárgyköziség lehetőségeit? 

 Törekszik arra, hogy az egyes tantárgyakat egy nagy egységben kezelje. 

Milyen módszerekkel segíti a tanultak alkalmazását? 

 Nagyon sok önálló és közös játék és mondóka alkalmazása, utasításokat is németül ad a gyerekeknek.  

Hogy alakítja a tanulási teret, tanulási környezetet a tanulási folyamatnak megfelelően? 



 Gyerekközpontúan, barátságos tanulási környezet van az osztályban. Páros és csoportmunkára is 

megfelelő az elrendezés.   

A motivációnak mely eszközeit használja leggyakrabban? Milyen alapon választja meg a 

motivációs eszközöket? 

 Téma felvetése, közös vagy saját élmény felidézése, megosztása a tanulókkal  

Milyen módon segítik munkáját az IKT-eszközök? 

 Feladatok megoldása, ellenőrzése során. Képek, hívóképek vetítése, Használja az internetes oldalak 

tanulás segítő játékait. A tananyaghoz kapcsolódó énekek, mondókák kivetítése  

Milyen módszerekkel támogatja a diákok önálló tanulását? 

Önálló gondolkodásra, ismeretszerzésre, kutatásra ösztönzi őket.  

Mit jelent Ön számára az inkluzív nevelés? 

 Az eltérő képességekkel és készségekkel rendelkező tanulók oktatása és nevelése, ami folyamatos 

kihívást jelent, az új tanulási módszerek felkutatását, és azok alkalmazását  

Hogyan differenciál, alkalmazza-e az adaptív oktatás gyakorlatát? 

Figyelembe veszi a tanulók eltérő haladási ütemét, mennyiségileg és minőségileg is differenciál.  

Figyelemmel kíséri a tanulók egyéni fejlődését. 

Hogyan vesz részt a tehetséggondozásban, felzárkóztatásban? 

 Órai keretek között igyekszik a lassabban haladókkal külön foglalkozni. Nemzetiségi táncoktatóként a 

tehetséggondozásban is szerepet vállal  

Hogyan jelenik meg a személyiség- és a közösségfejlesztés a pedagógiai munkájában? 

 A gyerekekkel történő bánásmód során. Csoportos és páros munkák során, közös élmények 

felelevenítése és bevonása a tanórai munkába. 

Hogyan képes befogadó környezetet kialakítani? 

 Kiegyensúlyozott, szeretetteljes, következetes értékrend szerinti környezetet alakított ki az osztályban 

 Hogy használja ki a közösség tagjainak különbözőségében rejlő értékeket a munkája során? 

 Ismeretgyűjtéskor, differenciáláskor, feladatkiosztáskor. 

A tanítási-tanulási folyamatban hol, mikor, hogyan szokta a tanulók önértékelését ösztönözni? 

 Folyamatosan  

Hogyan győződik meg róla, hogy a tanulók értékelése reális?  

Folyamatos kontrollal, ellenőrzéssel (most tanulják a gyerekek az önálló értékelést is) 

Milyen módon működik együtt a pedagógusokkal és a pedagógiai munkát segítő 

munkatársakkal? Hogy működik együtt más intézmények pedagógusaival? 

 Megbeszéléseken, munkaközösségi értekezleteken segítő szándékkal.  Szakmai konferenciákon, 

továbbképzéseken más iskolák pedagógusaival is tartja a kapcsolatot. 

Tananyag megosztása a kollégákkal.  



Milyen kommunikációs eszközöket használ szívesen a munkája során? Hogy tartja a kapcsolatot 

a tanulók szüleivel? 

 Szóbeli érintkezés, email, telefonos egyeztetés. A szülőkkel napi szinten találkozik tanítás után az 

udvaron, valamint üzenetek, Facebook osztálycsoporton keresztül is kommunikálnak.  

Saját magára vonatkozóan hogyan érvényesíti a folyamatos értékelés, fejlődés, továbblépés 

igényét? 

 Külső és belső továbbképzéseken, szakmai konferenciákon való részvétel, önfejlesztés – digitális 

platformok felkutatása, megismerése,  

Milyen kiemelkedő vagy fejleszthető területet emelne ki a munkájával kapcsolatban? 

 Gyermekközpontúság  

Van-e olyan területe pedagógiai munkájának, amiben változni, fejlődni szeretne? 

 Programok szervezésében aktívabban részt vállalni  

 

 

 

A vezetői interjú kérdései a pedagógus munkájának önértékeléséhez 

  

Milyennek tartja a pedagógus szaktárgyi, módszertani, pedagógiai felkészültségét? 

 Szaktárgyi, módszertani és pedagógiai felkészültsége megfelelő, jó.  

 

Mennyire felel meg a pedagógus tervezőmunkája az intézmény elvárásainak és a 

tanulócsoportoknak? 

 Teljes mértékben 

Milyen módszerekkel és milyen hatékonysággal segíti a pedagógus a tanulók önálló tanulását? 

Személyisége nyugalmat áraszt, ösztönzőleg hat a gyerekekre, bátorítja őket az önálló 

ismeretszerzésre  

Hogy vesz részt a pedagógus a kiemelt figyelmet igénylő tanulók nevelésében, oktatásában? 

 Segítő, támogató szándékkal. 

Mennyire tud megfelelni a pedagógus a tanulók és a szülők egyéni elvárásainak? 

 Megfelelő mértékben  

Hogy jelenik meg a közösségfejlesztés a pedagógus munkájában? 

Sok közös játék, játékos tanulás van az óráin.  

Mennyire felel meg a pedagógus értékelőmunkája az intézmény elvárásainak és a 

tanulócsoportoknak? 

Mindkettő szempontnak megfelel 

Milyen a pedagógus kapcsolata a tanulókkal, szülőkkel? 



 Megfelelő, igyekszik reálisan értékelni a gyerekek munkáját, iskolai tevékenységeit a szülőknek.  

Milyennek tartja a pedagógus kapcsolatát a kollégákkal? 

 Jó kapcsolatot alakított ki a kollégákkal 

Milyen a pedagógus intézményen belüli és kívüli szakmai aktivitása? 

 Megfelelő  

Milyen innovációs, vagy pályázati feladatokban vesz, vagy vett részt a pedagógus? 

Sakkpalota program -  

Miben nyilvánul meg a pedagógus kezdeményezőkészsége, felelősségvállalása? 

 Programok lebonyolításának szervezésében.  

Reális önismerettel rendelkezik-e a pedagógus? Hogy fogadja a visszajelzéseket? 

Igen, reálisan látja önmagát és elfogadja a segítő szándékú kritikákat is.  

 

Mennyire jellemző a pedagógusra az önfejlesztés igénye? 

 Szívesen vesz részt szakmai továbbképzéseken, van belső igénye a folyamatos megújulásra.  

Mennyire elégedett a pedagógus munkájának eredményességével? 

 Elégedett vagyok. 

Mi(ke)t értékel leginkább a pedagógus szakmai munkájában? 

 Gyermekközpontúságát, felkészültségét. 

Mi az, amiben szeretné, hogy változzon, fejlődjön? 

 Aktívabban vegyen részt az iskolai programok szervezésében, lebonyolításában  

Van-e tudomása arról, hogy a pedagógus online közösségeket, kapcsolatot létesít és tart fenn a 

tanulók és/vagy a szülők körében? 

 Osztálycsoport (facebook), Google Classroom – osztálycsoport  

Hogyan értékeli a pedagógus konfliktusmegelőző és kezelő módszereit, képességét? 

 Kielégítőnek tartom, a szülőkkel nehezen vállal fel konfliktust.  

 

 

 

Az óra-/foglalkozáslátogatás megfigyelési szempontjai 

  

Milyen volt a pedagógus stílusa? 

 Nyugodt, higgadt, csendes 

Mennyire volt érthető a pedagógus kommunikációja? 

 Teljesen egyértelmű volt  



A pedagógus mennyire vette figyelembe az egyéni képességek közötti különbözőségeket? 

 Nagy részben figyelmet fordított rá.  

A vezető, irányító, segítő szerep mennyire volt indokolt az egyes munkafolyamatokban? 

 Megfelelő volt e három szerep egyensúlya a tanórán  

Mennyire szakszerű a pedagógus órai fogalomhasználata, mennyire támogatja a tanulókban az 

új fogalmak kialakítását és a korábbiak elmélyítését? 

 Teljes mértékben 

Kihasználta-e a pedagógus a tantárgyi kapcsolatok lehetőségét? 

Igen   

Hogyan határozta meg a pedagógus az óra/foglalkozás célját és hogy sikerült azt a tanulókkal 

tudatosítani? 

 Mondókával. Látható volt az összeszokott, közös gondolkodás a tanulók és közötte.  

Mennyiben támogatták az elvégzett feladatok és az alkalmazott módszerek az óra céljának 

elérését? 

Teljes mértékben.   

A választott módszerek, tanulásszervezési eljárások mennyire illeszkedtek az óra/foglalkozás 

tartalmához, az elvégzett feladatokhoz? 

 Teljes mértékben, sokféle, változatos módszereket alkalmazott a tanórán.  

Mennyiben feleltek meg a használt módszerek, tanulásszervezési eljárások a szaktárgyhoz 

kapcsolódó korszerű tudományos ismereteknek? (Amennyiben van ilyen, például IKT- 

módszerek, projektmódszer, kooperatív technikák.) 

 Teljes mértékben  

Milyen motivációs eszközöket alkalmazott a pedagógus az órán/foglalkozáson? 

 Dicséret - dicséret és dicséret, valamint óra végi jutalmazás  

Milyen mértékben sikerült a tanulókat bevonni a foglalkozás menetébe, aktivitásukat fokozni? 

 A tanulók az egész tanórán nagyon aktívan vettek részt, a beiktatott játékos feladatok, mondókák, 

éneklés csak fokozták az munkakedvüket.  

Hogyan jelent meg a személyiségfejlesztés az órán/foglalkozáson? Milyen eszközök segítették 

ezt? 

 A korábbi ismereteik összegyűjtése, megosztása a többiekkel 

Hogy jelent meg a közösségfejlesztés az órán? Milyen eszközök segítették? 

 Páros munka során. Közös mondókák, énekek.  

Hogy jelent meg a kiemelt figyelmet igénylő tanulókkal való foglalkozás az órán/foglalkozáson? 

 Külön segítséget kaptak a tanítótól  

Mennyire tükröződött a szokásrend a tanórán/foglalkozáson a tanulók magatartásában? 

 Jó látható volt a pár hónap alatt kialakított szokásrend.  



Milyen módon valósult meg az órán a tanulók együttműködése, egymástól való tanulása? 

 Páros munka, csoportmunka  

Hogy jelent meg a tanulók önértékelése? 

 Önállóan ellenőrizték le a saját munkafüzetükben a kivetített feladatok megoldásait. Óra végén 

értékelték a saját munkájukat. 

Hogyan történt a tanulók, tanulói produktumok (szóbeli és írásbeli) értékelése? 

 Tanári ellenőrzés, közösen a táblánál, dicséret,  

Mennyire volt előkészített a házi feladat? 

 Az óra tanagyagára épült, nincs külön házi feladat első osztályban 

Elérte-e az óra a célját, koherens volt-e az óratervvel? 

 Igen 

Mennyire feleltek meg a pedagógus reakciói az egyes pedagógiai szituációknak? 

 Megfelelőek voltak, látszott, hogy már elég jól ismeri a tanulókat 

Reálisan értékelte-e a pedagógus az egyes pedagógiai szituációkban mutatott reakcióit az 

óramegbeszélésen? 

 Igen 

Mennyire volt reflektív a pedagógus? Visszatekintés a tervezésre, megvalósulásra; a lényeges 

mozzanatok tudatosítása; alternatív cselekvésmódok kialakítása. 

 Elegendő mértékben, reálisan és tudatosan értékelte az órai munkát, valamint az órai feladatait. 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. g) Szervezeti és működési szabályzat, házirend és pedagógiai program.  http://pseg.hu/wp-

content/uploads/pdf/szmsz.pdf  http://altalanos.pseg.hu/hu/hazirend-javitott-2020-04-27_web-re-4/  

http://www.pseg.hu/wp-content/uploads/pdf/pseg_pedprogram.pdf  

 

 

  

http://pseg.hu/wp-content/uploads/pdf/szmsz.pdf
http://pseg.hu/wp-content/uploads/pdf/szmsz.pdf
http://altalanos.pseg.hu/hu/hazirend-javitott-2020-04-27_web-re-4/
http://www.pseg.hu/wp-content/uploads/pdf/pseg_pedprogram.pdf


3. a)  

Pedagógusok 

      Név                                              Szakképzettség                                                Beosztás 

Aradi Valéria 

óvónő, általános iskolai tanító, gyógypedagógus, tanulásban 

akadályozottak pedagógiája szakos tanár, humánszervező, 

szakvizsgázott pedagógus – közoktatási vezető 

gyógypedagógus 

Árva Edit 

nemzetiségi (német) tanító, kompetencia alapú angol nyelvi 

tanító, általános iskolai tanító közművelődés szakkollégiumi 

képzéssel 

osztálytanító 

Bachesz Zita 

főiskolai szintű német szakos tanár, okleveles orosz nyelv és 

irodalom szakos bölcsész és tanár, földrajz szakos 

középiskolai tanár 

német – földrajz tanár 

Bechtel 

Helmut 

Herman dr. 

magyar nyelv és irodalom szakos középiskolai tanár, német 

nyelv és irodalom szakos középiskolai tanár, 

irodalomtudomány doctor (PhD), szakvizsgázott pedagógus, 

közoktatási vezető 

német tanár 

Bokor Péter általános iskolai tanító testnevelés műveltségi területen osztálytanító 

Bolbachné  

Iszkádi  

Marianna 

oligofrén pszicho pedagógus, szakvizsgázott pedagógus – 

közoktatási vezető 

gyógypedagógus 

mesterpedagógus 

Bölcsföldi  

Márta 

általános iskolai tanító rajz szakkollégiumi képzéssel, 

szakvizsgázott pedagógus, tanító (differenciáló) területen 
osztálytanító 

Bölcskei 

Bence 
okleveles angol-kémia tanár angol-kémia tanár 

Csibi János általános iskolai tanító, neveléstudomány osztálytanító 

Csiki 

Nikolett  
okleveles általános iskolai kémia és matematika tanár  kémia tanár  



Csizmadiáné  

Énekes  

Piroska 

általános iskolai tanító anyanyelv szakkollégiumi képzéssel, 

nemzetiségi tanító (német), szakvizsgázott pedagógus, 

német nemzetiségi mentorpedagógus szakterületen 

osztálytanító 

Dobai Regina 

Viktória 
német nemzetiségi tanító osztálytanító 

Eisensehr 

Mihály 

felsőfokú oktatási informatikus, okleveles technika szakos 

tanár 
informatika tanár 

Eppel-Hajdu 

Liliána 
okleveles pszichológus iskolapszichológus 

Eppelné  

Csanaky 

Csilla 

általános iskolai tanító könyvtár szakkollégiumi képzéssel osztálytanító 

Fausztné  

Győrfi Tímea 

általános iskolai tanító, nemzetiségi tanító (német), általános 

iskolai tanító német idegen nyelvi műveltségi területen 
osztálytanító 

Feith-Triebl  

Zsófia  

Erzsébet 

általános iskolai német nyelvoktató tanító, okleveles német 

nyelv és irodalom szakos bölcsész és tanár 
osztálytanító 

Ferenczné 

Fekete 

Gyöngyi  

rajz és vizuális kommunikáció szakos tanár, okleveles 

történelemtanár  

rajz-történelem szakos 

tanár  

GYES 

Forray Edit 
német nyelvtanár, német-magyar szakfordító, okleveles 

történelemtanár 

német – történelem 

tanár 

Gász Anita német szakos nyelvtanár, szociálpedagógus német tanár 

Genczlerné  

Herczeg 

Ágota 

matematika szakos általános iskolai tanár, kémia szakos 

tanár 

matematika – kémia 

tanár 

Gergely 

Gréta 
okleveles biológia tanár 

földrajz – biológia 

tanár 

Halászné  

Molnár Judit 

általános iskolai tanító, fejlesztőpedagógus, szakvizsgázott 

pedagógus preventív és korrektív (fejlesztő) pedagógiai 

pszichológia területen 

osztálytanító 

Horváthné 

Bék Mária 

magyar szakos általános iskolai tanár, orosz szakos általános 

iskolai tanár 
magyar tanár 



Horváth 

Szilvia 
német nemzetiségi tanító osztálytanító 

Jászberényi 

Zoltánné 

matematika szakos általános iskolai tanár, kémia szakos 

tanár, okleveles fizikatanár 

matematika – fizika – 

kémia tanár, 

tagintézmény-vezető 

helyettes 

Jurasitsné  

Lőrinc Ildikó 

gyógypedagógus tanulásban  

akadályozottak pedagógiája szakirányon, szakvizsgázott 

pedagógus  

gyógypedagógus 

Kersák 

Tamás 

földrajz-testnevelés szakos általános iskolai tanár, pedagógia 

szakos előadó - egyetemi végzettség 
testnevelés tanár 

Keszlerné  

Glöckner Éva 

általános iskolai tanító német idegen nyelvi műveltségi 

területen, nemzetiségi tanító (német), kommunikáció szakos 

bölcsész, szakvizsgázott pedagógus, német nemzetiségi 

mentorpedagógus szakterületen 

osztálytanító 

Kovács 

Andrea 

általános iskolai tanító rajz szakkollégiumi képzéssel, német 

nemzetiségi tanító 
osztálytanító 

Kovács  

Erzsébet 

matematika szakos tanár, fizika szakos tanár, 

számítástechnika szakos tanár 

matematika – fizika – 

informatika tanár 

Kovács 

Ferenc 

német nemzetiségi nyelv és irodalom és angol nyelv és 

irodalom szakos tanár, szakvizsgázott pedagógus – 

közoktatási vezető 

angol-német tanár, 

tagintézmény-vezető 

mesterpedagógus 

Szaktanácsadó  

Kovács 

Zoltán 

földrajz-rajz szakos tanár, informatikus könyvtáros, 

okleveles vizuális és környezetkultúra szakos tanár 
könyvtáros, rajz tanár 

Lovászné Till  

Ágnes 

általános iskolai tanító rajz speciális kollégiummal, 

nemzetiségi tanító (német) 
osztálytanító 

Macsekné  

Herger  

Gabriella 

német nemzetiségi tanító, szakvizsgázott pedagógus, 

mentorpedagógus szakterületen, szakvizsgázott pedagógus - 

közoktatási vezető  

osztálytanító 

Nagyné 

János 

Mónika 

általános iskolai tanító testnevelés műveltségi területen osztálytanító 

Naszádos  

Zsuzsanna 
magyar -történelem szakos tanár 

magyar – történelem 

tanár 



Németh 

Tibor 

általános iskolai tanító ének és pedagógia 

szakkollégiummal, német szakos nyelvtanár, 

művészeti oktató 

német – ének-zene 

tanár 

Nikolov 

Beáta 

általános iskolai tanító, oligofrénpedagógia szakos tanár, 

óvodapedagógus, gyógypedagógus, tanulásban 

akadályozottak pedagógiája szakos tanár 

gyógypedagógus 

Novák Anett 
általános iskolai tanító magyar nyelv és irodalom 

műveltségi területen 
osztálytanító 

Pechár-

Varga Tímea 

rekreációszervező és egészségfejlesztő, okleveles általános 

iskolai földrajz és testnevelő tanár  

testnevelés – földrajz 

tanár 

Pozsgai  

Noémi 

angol nyelv és irodalom szakos tanár, általános iskolai 

tanító informatika műveltségi területen, okleveles angol 

nyelv és irodalom szakos bölcsész és tanár 

angol – informatika 

tanár 

Pusztai  

Istvánné 

általános iskolai tanító, óvónő, szakvizsgázott pedagógus, 

tanító, (differenciáló) területen 
osztálytanító 

Reiser  

Kornélia 

általános iskolai német nyelvoktató tanító, német 

nemzetiségi nyelv és irodalom szakos tanár 
osztálytanító 

Sántáné  

Havasi 

Helga 

általános iskolai német nyelvoktató tanító, nemzetiségi 

tanító (német) 
osztálytanító 

Schwarcz 

Éva 

általános iskolai tanító testnevelés szakkollégiumi képzéssel 

 
osztálytanító 

Szavári 

Attila 

okleveles történelem szakos bölcsész és tanár,  

szakvizsgázott pedagógus – közoktatási vezető 

történelem tanár, 

tagintézmény-vezető 

helyettes 

Szegediné  

Szőts Márta 

általános iskolai tanító testnevelés szakkollégiumi 

képzéssel, általános iskolai tanító pedagógia szakkollégiumi 

képzéssel 

osztálytanító 

Szekerczés 

Szilárd 
általános iskolai tanító testnevelés szakkollégiumi képzéssel testnevelést tanító  

Szekerczés 

Zsuzsanna 
általános iskolai tanító testnevelés szakkollégiumi képzéssel osztálytanító 



Szvorényi 

Jánosné 
általános iskolai német nyelvoktató tanító osztálytanító 

Tanai 

Péterné 

népművelő, magyar nyelv- és irodalom szakos tanár, rajz 

szakos tanár, vizuális nevelőtanár  
rajz tanár  

Tratnyek 

Dóra 

okleveles általános iskolai magyartanár, német és 

nemzetiségi német nyelv és kultúra tanára 

magyar-német tanár 

GYES 

Vendég Edit nemzetiségi tanító (német) osztálytanító 

Vértessyné 

Beck Éva 

nemzetiségi tanító (német), általános iskolai tanító rajz 

szakkollégiumi képzéssel, általános iskolai tanító német 

idegen nyelvi műveltségi területen 

osztálytanító 

Wiandtné 

Gál 

Zsuzsanna 

általános iskolai tanító angol műveltségi területen, 

matematika-ének-zene szakos általános iskolai tanár 

matematika – angol –

ének-zene tanár 

Zircher Zita 
nemzetiségi tanító (német), szakvizsgázott pedagógus – 

közoktatási vezető  

mesterpedagógus 

osztálytanító 

szaktanácsadó  

 

 

3. b)  

Nevelő- és oktatómunkát közvetlenül segítő kollégák  

 

Név Munkakör Végzettség  Szakképzettség 

Hollósi Tamás rendszergazda érettségi informatikus 

Baranyi Zsoltné iskolatitkár érettségi gyorsíró, gépíró, igazgatási 

ügyintéző, jegyzőkönyvvezető; 

pedagógiai asszisztens; irodavezető 

Kerekes Gábor 

Istvánné 

pedagógiai asszisztens érettségi francia női szabó 

Kerényi Helga pedagógiai asszisztens érettségi titkárnő 

 

 

Kovács Zoltán 

 

 

könyvtáros 

egyetem földrajz-rajz szakos tanár, 

informatikus könyvtáros, okleveles 

vizuális és környezetkultúra szakos 

tanár 

 

 

3. c) Az országos mérés-értékelés évenkénti eredményei (OKM):  

https://www.kir.hu/okmfit/getJelentes.aspx?tip=t&id=036378&th=2  

 

 

3. d) A tanulók le- és kimaradásával, évfolyamismétlésével kapcsolatos adatok. 

https://www.kir.hu/okmfit/getJelentes.aspx?tip=t&id=036378&th=2


 

Tanév Tanév eleji létszám Tanév végi létszám Évismétlők száma 

2017/2018 444 436 3 

2018/2019 465 470 1 

2019/2020 469 466 1 

2020/2021 511 506 2 

 

 

3. e) Az érettségi vizsgák átlageredményei.  

Nem releváns. 

 

 

3. f) A tanórán kívüli egyéb foglalkozások igénybevételének lehetőségei.  

 

Szervezeti és Működési Szabályzat ‒ 5.14 A tanórán kívüli foglalkozások  

1. A tanórán kívüli foglalkozások rendje  

Az iskola - a tanórai foglalkozások mellett - a tanulók érdeklődése, igényei, szükségletei szerint - az 

intézmény anyagi helyzetének függvényében - tanórán kívüli foglalkozásokat szervez. A tanórán kívüli 

foglalkozások tartását a tanulók közössége, a szülői szervezetek, továbbá a szakmai munkaközösségek 

kezdeményezhetik az intézményvezetőnél. A tanév tanórán kívüli foglalkozásait a tanulók igényeinek 

felmérésével – szaktanárok kezdeményezik. Foglalkozási tematikával és kellő számú érdeklődő esetén 

intézményvezetői engedéllyel indul. A tanulók jelentkezése önkéntes, de felvétel esetén a 

foglalkozásokon való részvétel – a félév során - kötelező. A tanórán kívüli foglalkozások helyét és 

időtartamát az igazgatóhelyettes rögzíti az iskola heti tanórán kívüli órarendjében, terembeosztással 

együtt.  

2. Szakkörök  

A különböző szakköröket a magasabb szintű képzés igényével a tanulók érdeklődésétől függően indítja 

az iskola. A szakkörök indításáról a szakmai munkaközösségek, illetve - a szülői munkaközösség 

javaslatára - a tanulók igényeinek figyelembevételével a gazdasági fedezet függvényében az 

intézményvezető dönt. A szakköri foglalkozások időtartama legfeljebb heti kétszer 45 perc. A 

szakköröket vezető pedagógusokat az igazgató bízza meg. A foglalkozások előre meghatározott 

tematika alapján történnek. Ezt, valamint a látogatottságot a MOZANAPLÓBAN kell rögzíteni. A 

szakkör vezetője felelős a szakkör működéséért. A szakköri aktivitás tükröződhet a tanuló szorgalom és 

szaktárgyi osztályzatában.  

3. Énekkar  



Az iskola énekkara sajátos önképzőkörként működik, a tantárgyfelosztásban meghatározott időkeretben. 

Az énekkar célja a megfelelő adottságú tanulók zenei képességeinek, személyiségének igényes 

fejlesztése és színpadképes közösségi produkciók létrehozása. A tanulók önkéntesen jelentkeznek, 

kiválasztásukról, felvételükről a karvezető dönt. Vezetője az intézményvezető által megbízott 

kórusvezető tanár. Az énekkar biztosítja az iskolai ünnepélyek és rendezvények zenei programját, ezért 

működésének minden költségét az iskola fedezi.  

4. Sportkörök  

A tanulók mindennapi testedzésének, mozgásigényének kielégítésére, a mozgás és a sport 

megszerettetésére sportórákat és sportköri edzéseket tartanak a testnevelő tanárok. A sportóra 

időtartama napi 45 perc. Iskolánk lehetőséget nyújt tanulóinak a különböző sportági (labdajátékok, 

torna, atlétika, sportlövészet) foglalkozásokon és versenyeken való részvételre. A tanulók részvétele 

önkéntes, de törekedni kell arra, hogy a foglalkozásokon minél nagyobb számban vegyenek részt. A 

sportkör keretein belül működő szakosztályok indítását a tanulók igénye szerint indítjuk. A sportköri 

csoportok foglalkozásainak időtartama heti háromszor 45 percig terjedhet.  

5. A könyvtár  

Az iskola könyvtára a könyvtári tanórákon és minden tanítási napon nyitvatartási idejében áll a tanulók 

és a pedagógusok rendelkezésére. A könyvek és a folyóiratok, valamint az egyéb információhordozók 

igénybevételéről a könyvtár használati rendje intézkedik.  

6. Felzárkóztató foglalkozások (korrepetálások)  

A korrepetálások célja az alapképességek fejlesztése és a tantervi követelményekhez való felzárkóztatás. 

Szaktárgyi korrepetálás indításáról - az anyagi fedezet függvényében - az intézményvezető dönt. A 

korrepetálást az igazgató által megbízott pedagógus tartja.  

 

Esetenkénti tanórán kívüli foglalkozások  

1. Versenyek és bajnokságok  

A diákok tanulmányi, szakmai, kulturális és sportversenyeken, valamint bajnokságokon való részvétele 

kiemelkedő teljesítmények függvényében lehetséges. A tanulók az intézményi, települési és országos 

versenyeken akkor vehetnek részt, ha eredményük adott tantárgyból legalább 4 (jó). Iskolánk színeit a 

legjobban felkészített tanulók képviselik, akiket a szaktanárok jelölnek ki. Tanulóink az intézményi, a 

települési és az országos meghirdetésű versenyeken vehetnek részt, szaktanári felkészítést igénybe véve. 

Az iskolai versenyek tartalmát a szakmai munkaközösségek határozzák meg, és felelősek 

lebonyolításukért. A szervezést a nevelési igazgatóhelyettes irányítja. A versenyek nevezési díját a 

tanulók fedezik. A nevezési díjat a tanév végén az intézmény visszatéríti a következő esetekben:  

megyei versenyeknél: 1-3. helyezés,  területi versenyeknél: 1-6. helyezés,  országos versenyeknél: 1-

10. helyezések. Az utazási költségek, ill. étkezési költségek visszatérítésénél is ezen eredmények 

mérvadók. A POK által meghirdetett tanulmányi versenyek 2. fordulójába jutott tanulók utazási 



költségei, valamint az országos döntők költségei az intézményt terhelik. A sportversenyek szabályozását 

a diáksportkör SZMSZ-e tartalmazza.  

2. Tanulmányi és közösségfejlesztő kirándulások  

Az intézmény a diákok részére tanulmányi kirándulásokat szervez, melyeknek célja - a pedagógiai 

program célkitűzéseivel összhangban - hazánk tájainak és kulturális örökségének megismertetése és az 

osztályok közösségi életének fejlesztése. A kirándulások időpontját az iskola éves munkaterve 

tartalmazza. A tanulmányi kirándulásokat az adott osztály osztályfőnöki tanmenetében kell tervezni. A 

tanév első szülői értekezleten kell az osztály szülői közösségével egyeztetni a kirándulás szervezési 

kérdéseit és a költségkímélő megoldásokat. A kirándulás maximális költségeiről a szülők írásban 

nyilatkoznak, melyről jegyzőkönyv készül.  

3. A külföldi utazásokra vonatkozó szabályok  

Tanítási idő alatt, szorgalmi időben a három tanítási napnál hosszabb egyéni és csoportos külföldi 

utazáshoz, - amelynek célja tanulmányi továbbképzés, kulturális, sport és tudományos rendezvény - az 

igazgató engedélye szükséges. A kérelmet egyéni utazás esetén a szülő, csoportos utazás esetén a 

külföldre utazásért felelős csoport vezetője az utazás előtt legalább egy hónappal az igazgatónak írásban 

nyújtja be. A csoportos utazási kérelemnek tartalmaznia kell a külföldi tartózkodás időpontját, útvonalát, 

a szálláshelyet, a résztvevő tanulók számát, kísérő tanárok nevét, a várható költségeket.  

4. Kulturális intézmények látogatása  

Múzeum, színház, mozi, kiállítás és tárlatlátogatások, valamint sportrendezvények a tanítási időn kívül 

bármikor szervezhetők az osztályközösségek, vagy kisebb tanulócsoportok számára. Tanítási időben 

történő látogatásra az intézményvezető engedélye szükséges. 49 Utolsó módosítás dátuma: 2020.04.30 

5. Egyéb rendezvények Az iskola tanulói közösségei (osztályközösségek, diákkörök, szakkörök, stb.) 

egyéb rendezvényeket is szervezhetnek. Az egyéb jellegű rendezvények lebonyolításához akkor kell 

kérvényt benyújtani az intézmény vezetőjéhez, ha a tanulók az iskola helyiségeit igénybe kívánják 

venni. illetve amennyiben a rendezvény időtartama érinti a tanítási időt. A rendezvényt legalább 2 héttel 

korábban be kell jelenteni. 

6. Tanfolyamok  

Az iskola tanfolyamokat indíthat a tanulók érdeklődésének és a szaktanárok vállalkozásának 

függvényében. Az iskola által szervezett tanfolyamokon való részvételt a szülő írásban kéri a 

tanfolyamvezetőtől. A tanfolyamokon való részvételért félévenként előre térítési díj fizetendő. 

 

 

3. g) A hétvégi házi feladatok és az iskolai dolgozatok szabályai. 

 

Pedagógiai Program ‒ 9.16 Az otthoni (napközis és tanulószobai) felkészüléshez előírt írásbeli és szóbeli 

feladatok  

Elvei  



A házi feladatok legfontosabb funkciója a tanórán feldolgozott tananyaghoz kapcsolódó gyakorlás 

(készség- és képességfejlesztés), valamint a tananyaghoz kapcsolódó ismeretek megszilárdítása.  

A házi feladatok újabb funkciója az új tanulásszervezési eljárások keretében: projektek, témahét, 

moduláris oktatás esetében a gyűjtőmunka, előzetes információk előhívása, digitális anyagok gyűjtése, 

digitális kompetencia fejlesztése. A házi feladat lehet írásbeli, szóbeli információgyűjtés, és digitális 

információ gyűjtése. Terjedelme igazodjon a tanulók életkori sajátosságaihoz, képességeihez. 

Számítógépes programokkal készített tanulói produktumok készítése, prezentálása (nyomtatott, 

elektronikusan tárolt formában).  

Korlátai  

Az 1-8. évfolyamon a tanulók hétvégére (szombatra, vasárnapra), valamint a tanítási szünetek idejére 

nem kapnak többlet feladatot 

 

Szervezeti és Működési Szabályzat ‒ 7.8.2 A tanulók tájékoztatásának formái / Általános iskola  

A pedagógus a diák tudásának értékelése céljából adott osztályzatokat az értékelés elkészültét követő 

következő tanítási órán, szóbeli feleletnél azonnal köteles ismertetni a tanulóval. A tudás folyamatos 

értékelése céljából félévente minden tantárgyból legalább a tárgy heti óraszámánál eggyel több 

osztályzatot adunk. E szabály alól a heti egy órában tanított tantárgy kivételt képez, e tárgyaknál 

szükséges a három osztályzat megléte a tanuló lezárásához. Az osztályzatok számának számbavétele a 

napló ellenőrzésekor történik. Témazáró dolgozatok megírásának időpontjáról az osztályt / csoportot 

legalább egy héttel a kijelölt időpont előtt tájékoztatni kell. Egy napon maximálisan két (lehetőség 

szerint egy) témazáró dolgozatot lehet íratni.  

A tanuló egy írásbeli vagy szóbeli feleletére (magyar nyelv és irodalom írásbeli kivételével) csak 

egyetlen osztályzat adható. Az írásbeli számonkérések, dolgozatok javítását két héten belül el kell 

végezni, a dolgozatokat ki kell osztani.  

A tanulót értesíteni kell a személyével kapcsolatos büntető és jutalmazó intézkedésekről. Minden diákot 

megilleti a jog, hogy a személyét érintő döntésekről, kérdésekről tájékoztatást kapjon osztályfőnökétől, 

szaktanárától vagy a döntés hozójától.  

A diákközösséget érintő döntéseket iskolagyűlésen (áhítat után), valamint kifüggesztett hirdetés 

formájában kell a diákság tudomására hozni. 

 

 

3. h) Az osztályozó vizsga tantárgyankénti, évfolyamonkénti követelményei, a tanulmányok alatti 

vizsgák tervezett ideje.  

 

Pedagógiai Program ‒ 9.3.17 A tanulmányok alatti vizsgaszabályzat  

Alapelvek  

Hatálya kiterjed az intézmény valamennyi tanulójára:  



• aki különbözeti vizsgára jelentkezik,  

• akit a nevelőtestület határozatával osztályozó-, vagy javító vizsgára utasít.  

Kiterjed továbbá más intézmények olyan tanulóira  

• akik átvételüket kérik az intézménybe, és ennek feltételeként az intézmény igazgatója különbözeti 

vizsga letételét írja elő.  

A vizsgák háromtagú bizottság előtt tehetők.  

A vizsgáztatás módja helyi döntés szerint lehet írásbeli-, szóbeli vizsga, vagy mindkettő. Ha a javító 

vagy osztályozó vizsgán valamely tantárgyból elégtelen az eredménye, az évfolyamot ismételni köteles.  

 

9.3.17.1 Javítóvizsga  

Ha a tanuló a tanév végén legfeljebb három tantárgyból elégtelen osztályzatot kap, a következő tanévet 

megelőző augusztus hónapban javító vizsgát tehet.  

 

9.3.17.2 Osztályozó vizsga  

A magasabb évfolyamra lépéshez, a tanév végi osztályzat megállapításához a tanulónak osztályozó 

vizsgát kell tennie akkor, ha:  egyéni tanrendű volt,  felmentést kapott a tanórai foglalkozásokon való 

részvétel alól,  

 egy tanítási évben az igazolt és igazolatlan hiányzása együttesen meghaladja a törvény által megadott 

keretet, A fent említett esetekben a tanuló minden tantárgyból köteles osztályozó vizsgát tenni.  

 engedélyezett, hogy egy vagy több tantárgyból a tanulmányi követelményeket az előírtnál rövidebb 

idő alatt teljesítse,  

 tanév közben más iskolából érkezik, és ott az adott tantárgyat nem teljesíti – mindezek miatt a tanuló 

teljesítménye tanítási év közben nem volt érdemjeggyel értékelhető, a tanítási év végén nem 

minősíthető,  

 amennyiben a tanuló egy tantárgy éves óraszámának 30%-án nem vesz részt.  

Ezen esetekben csak az adott tantárgy/akból köteles osztályozó vizsgát tenni.  

Az osztályozó vizsgák követelményei megegyeznek a helyi tantervekben a magasabb évfolyamba lépés 

követelményeivel. 

 

 

3. i)  

 

Osztály jele Osztály 

létszáma (fő) 

1.b 25 

1.c 29 



1.d 27 

2.b 30 

2.c 28 

2.d 28 

3.b 21 

3.c 22 

3.d 23 

4.b 22 

4.c 23 

4.d 22 

5.b 29 

5.c 29 

6.b 18 

6.c 24 

7.b 20 

7.c 24 

7.d 12 

8.b 24 

8.c 20 

3-5.s (összevont, speciális tagozat) 8 

6-8.s (összevont, speciális tagozat) 5 

 


