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1. Vezetői összefoglaló 

 

Ez a tanulmány a TÁMOP 4.1.2. B program Szegedi Tudományegyetem és Pécsi 

Tudományegyetem által vezetett konzorciumai számára készült, és tartalmazza – a 

projekt bemutatása mellett – azokat az eredményeket, amelyek a kompetencia alapú 

pedagógusképzést támogatni célzott projektrész során létrejöttek. 

Elsősorban azokról a pedagógus kompetenciaprofilokról van szó, amelyek a hat érintett 

szak közreműködésével jöttek létre. A szakok a következők: 

 

» Óvodapedagógus 

» Tanító 

» Tanár 

» Műszaki szakoktató 

» Gyógypedagógus  

» Mentor 

 

A pécsi és a szegedi vezetésű projektek megállapodása szerint a két projektben közös 

profilokat egy fejlesztési folyamat keretében hoztuk létre. A kész profilokat tartalmazó 

tanulmány ezért megegyezik mindkét projekt esetében, de tartalmazza mind a két 

konzorcium keretein belül megvalósított foglalkozások, műhelyek, mérések 

tapasztalatait. 

Megjegyzendő, hogy a vállalt feladatok elvégzéséhez mind a két projekt szakmai 

koordinátora maximális segítséget nyújtott. Szendiné Faragó Adrienne-t és Homor Gézát 

ezért külön köszönet illeti. 

 

A projekt céljait és kontextusát, valamint rövid bemutatását a 2. fejezet tartalmazza. A 

kompetenciák mérhetővé tételéhez és objektív ábrázolásához, valamint a fejlesztési 

irányok kijelöléséhez segítségként használt modellt (az RDA – Role Diagrammatic 

Approach, magyarul RaDAr) a 2.4. alfejezetben mutatjuk be. 

A 3. fejezetben kerülnek részletesen bemutatásra a pedagógus kompetenciaprofilok: 

először a RaDArban leírható jellemzőik és számadataik, majd az Európai Unió által 



4 

 

megfogalmazott struktúrában történő kifejtésük a klasszikus tudás; készség, képesség; 

attitűd, motiváció felosztásnak megfelelően. 

A műhelyeken alkalmazott harmadik dimenzió, a kompetenciák alkalmazásának 

interperszonális kontextusa, ezekben a leírásokban nem jelenik meg direkt 

struktúraként, de burkoltan azonosítható, hogy az adott kompetenciát a pedagógus 

magával kapcsolatban, a tanulókkal, mentoráltakkal, szülőkkel, vagy más szereplővel 

kapcsolatban alkalmazza. 

Szintén a 3. fejezetben mutatjuk be az SZTE tanítóképzésének és a PTE konzorciumában 

kifejlesztett mentor továbbképzésnek a vizsgálatát. 

 

A 4. fejezetben a projekt során felhalmozott tapasztalatok releváns részének 

összefoglalása történik meg. Ez tartalmazza a profilok alkalmazásának lehetőségeit, az 

azt elősegítő és gátló tényezőket is. 

 

Az 5. fejezet kitekintés a jövőbe, a program lehetséges folytatásának feladatait mutatja 

be, és azokat lehetőségeket, amelyek túlmutatnak a két konzorcium keretein. 

 

Az anyaghoz több melléklet is csatlakozik. Az első a profilok véglegesítés előtti változata, 

amely sok kritikát kapott, de szükségesnek találtuk - a folyamat megértése érdekében -, 

hogy bekerüljön egy előzménydokumentum is. 

A második melléklet a kérdőíves vizsgálatok részletes eredményeit tartalmazza. Ezeket 

az augusztus 5-én leadott részjelentésünk is tartalmazta, ez szintén a profilok 

kialakításának folyamatába történő részletesebb betekintést szolgálja. 

A 3. mellékelt anyag a profilok immár végleges RaDAr alapján történt leírása és 

számértékei. Ez egy általánosabb, a más szakmaterületek profiljaival történő 

összehasonlítást lehetővé tevő anyag. 

A 4. melléklet egy valós hallgató profilját és visszajelzését mutatja be, természetesen név 

és azonosíthatóság nélkül, a személyiségi jogok védelme érdekében. 

 

Bízunk benne, hogy tanulmányunk átfogó képet ad arról a megközelítőleg egy esztendős 

munkáról, amelyet a Qualitas T&G Kft. 5 munkatársa és 9 tanácsadója, valamint 4 külső 

szakértő kollégája végzett el a TÁMOP 4.1.2. B programban Baján, Kaposváron, 

Kecskeméten, Pécsett, Szarvason és Szegeden. 
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A programban tapasztalt lehetőségek, és a kompetenciaalapú képzés potenciáljai nem 

csak lehetővé teszik a folytatást, hanem egyenesen megkívánják a további munkát. 
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2. Bevezető  

2.1. Az Összefoglaló tanulmány tartalma 

 

Az a dokumentum, amelyet most olvas, azon eredményeket foglalja össze, amelyek 2011 

márciusa és novembere között a Szegedi Tudományegyetem és a Pécsi 

Tudományegyetem által vezetett konzorciumokban a TÁMOP 4.1.2 B programban a 

Qualitas T&G Kft. által végzett kompetencia alapú képzésfejlesztés során jöttek létre. 

A dokumentum utal olyan, korábban már végleges formában közzétett elemekre, 

amelyek szintén ezen projekt eredményeként jöttek létre, mint például a 

kompetenciaprofilok korábbi változatai (ezek képezik az 1. és 2. mellékletet), vagy a 

nemzetközi és hazai gyakorlatot áttekintő tanulmány, amely a projekt honlapján 

elérhető. 

A tanulmányban egyrészt a kompetencia alapú pedagógusképzés fejlesztésének alapvető 

eszköze található, ez képezi a tanulmány gerincét. Ez nem más, mint a hat 

kompetenciaprofil, amely a projekt során kifejlesztésre került. Ezen kívül szót ejtünk 

arról a mérőeszközről, amelyet a kompetenciák mérhetővé tételéhez alkalmaztunk a 

projekt során, illetve annak alkalmazásairól. Végezetül javaslatokat fogalmazunk meg 

annak érdekében, hogy minél több folyamatban, minél nagyobb haszonnal lehessen 

felhasználni azt a tudást, amelyet a projekt során a különböző együttműködő csoportok 

létrehoztak. 

A projektben a két konzorcium részéről több mint 150 személy vett részt a különböző 

műhelyeken és fókuszcsoportos foglalkozásokon. Az ő részvételük nélkül a profilok nem 

jöhettek volna létre. Köszönjük mindannyiuk közreműködését. 
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2.2. A TÁMOP 4.1.2 B program társadalmi és oktatási kontextusa 

 

A XXI. század sok tekintetben változást hozott a társadalom működésében. Nem csak a 

politikai és gazdasági színtér alakult át, hanem a szociális, társadalmi kapcsolataink, 

tevékenységi körünk, a tanulásról, tudásról és információról kialakított képünk is. Ahogy 

az internet vált az információ egyik fő forrásává, ahonnan mindennel kapcsolatban 

percek alatt el lehet érni hiteles információt, a tudás, mint stabil konstruktum, már nem 

monopóliumként, hanem diverzív, véleményekkel, reflexiókkal átitatott moduláris 

struktúraként van jelen életünkben. Ezzel párhuzamosan nem csupán a tudáshoz való 

hozzáférés módja változott meg, hanem annak kontextusa és elemei is. Ma már széles 

kör számára elérhető a médián és az interneten keresztül az információt értelmező, 

kiegészítő, magyarázó eszközrendszer, amely nem csak meg tudja mondani, hogy az 

adatokat hogyan érdemes értelmezni, hanem akár bonyolult tevékenységeket is meg 

lehet tanulni segítségével, vagy az elsajátított (például letöltött) tartalmakat manipulálni 

is lehet. 

Ezeket a változásokat – a kézzel írás visszaszorulása, a kattintásra elérhető on-demand 

tartalmak, a különféle társadalmi ügyek online intézése, a fogyasztói társadalom válsága, 

az egyre szélesebb rétegek számára megfizethető repülőutak, vagy éppen a tematikus 

TV csatornák által ömlesztett adattenger – azok viselik jobban, akik fel vannak készülve 

a helyzet gyors és pontos felmérésén alapuló tudatos, és a lehetséges következményeket 

mérlegelő döntés meghozatalára, illetve képesek az esetleges hibás döntésből születő 

tapasztalatok levonására, és a jövőre történő konklúziók meghozatalára. Ezek a 

képességek csak úgy sajátíthatóak el, ha már kisgyermekkortól gyakoroljuk egyes 

elemeit, és következetesen, céltudatosan rakjuk össze az egymáshoz illeszthető részeket. 

 

Az oktató-nevelő intézményrendszer az elmúlt 20-25 évet átaludta, a 20 évnél 

fiatalabbak által ma rendszeresen használt eszközök egy része meg sem jelenik az 

óvodákban, iskolákban, de még az egyetemeken sem. Bár vannak törekvések az 

információs technológia terjesztésére és modernizálására, ez általában nem társul a 

beszerzett eszközök naprakészen tartásával. 

A TÁMOP 4.1.2 B program azt a célt tűzte ki, hogy a jövő szempontjából az egyik 

legfontosabb képzési szektort, a pedagógusok képzését közelítse a XXI. század 
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elvárásaihoz. Ezt egyrészt modern tananyagok kifejlesztésével és eszközök 

beszerzésével, másrészt egy olyan, hazánkban egyedülálló kezdeményezéssel szeretné 

elérni, amely a pedagógusok képzését végző intézmények képviselőit és a végzett 

hallgatókat alkalmazó oktatási rendszerben dolgozókat egy asztalhoz ülteti annak 

érdekében, hogy konszenzusra jussanak a kijelölt pedagógus szakmák alapvető 

kompetencia-szükségleteivel kapcsolatban. 

A cél nem pusztán egy teoretikus leírás megalkotása volt, hanem az, hogy a kompetencia 

alapú gondolkodás átszivárogjon a kurzusok leírásából a mindennapos oktatói 

gyakorlatba, és akár az egyetemi szak működési keretei közé is. 

 

A program célja az volt, hogy az érintettek minél szélesebb körű bevonásával, a 

részeredmények gyakorlati kipróbálásával törekedjen arra, hogy használható, a mai 

hazai és nemzetközi kívánalmaknak megfeleltethető, és nem utolsó sorban legitim 

terméket hozzon létre. A termék maga a profil, amelyet nem kőbe vésett etalonként, 

hanem egy hangrendszer rugalmas keverőpultjaként érdemes elképzelni. A lényege az a 

folyamat, amely a munkaerő-piaci igényeket becsatornázza a felsőoktatási képzések 

tervezési és szervezési szakaszába, és nyilvánvalóvá teszi az ott tanítók számára azt, 

hogy mi az elvárás az adott tantárgyi elemmel, gyakorlati képzéssel, vagy szervezeti 

egységgel kapcsolatban ahhoz, hogy felelősen kijelenthessék: az itt végzett szakember 

alkalmas arra, hogy átlépve az alkalmazó intézmény küszöbét, beteljesítse feladatait. 

A Mentor(h)áló projekt nevében is utal arra, hogy ezt a célt egy olyan, ma még 

gyerekcipőben járó kezdeményezéssel is elősegítse, amely a pályakezdő szakember 

szakmai szocializációjához nagymértékben hozzájárul: a mentorálási programmal. A 

mentorpedagógus arra szerződik, hogy a fiatal, frissen végzett pedagógust fél-egy éven 

keresztül segítse, mind a beilleszkedésben, mind pedig a szakmai fortélyok 

elsajátításában, a megszerzett kompetenciák stabilizálásában és bővítésében. 

Ezzel összhangban, a projektben nagy hangsúlyt fektettünk a pedagógus szakmák 

kompetenciáinak kibontására, tételes leírására annak érdekében, hogy minél jobban 

lehessen használni a profilokat a felsőoktatási képzésekben, a munkahelyeken és a 

mentorálási folyamatban egyaránt. 
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2.3. A program tevékenységeinek összefoglalója 

 

A projekt a szerződéses elemeknek megfelelően a kompetencia alapú képzés nemzetközi 

és hazai trendjeinek áttekintésével kezdődött. Ezek képezték a kifejlesztett eljárás 

elméleti és tapasztalati hátterét. Építettünk a különböző nemzetközi tapasztalatokra, 

illetve a meglévő hazai alkalmazási gyakorlatra. 

A projekt tervezése során számításba vettük, hogy a szegedi bázisú projekthez képest a 

Pécsi Tudományegyetem konzorciuma később kezdte a megvalósítást. Mivel a két 

konzorcium megállapodott a kompetenciaprofilok közös használatában, a két 

konzorcium területén dolgozó szakembereket egyaránt felkértünk a profilozásban való 

részvételre. Így a hat profilfejlesztő műhelyen összesen 107 fő vett részt.  

 

A műhelyek minden esetben öt szerepnek a találkozására és eszmecseréjére épültek: 

Munkáltató, Pedagógus, Fenntartó, Oktató, Szülő. A visszajelzések szerint ez 

újdonságnak számított, és mindegyik résztvevői oldal üdvözölte, hogy van olyan 

lehetőség, hogy egy asztalnál lehet véleményt cserélni az egyetemi képzésről és a 

kompetenciákról. 

 

A műhelyeken a különböző szerepek az alábbi arányban képviseltették magukat: 

 

 

1. ábra: műhelyek résztvevőinek aránya, % 

 

31,78 

21,50 9,35 

32,71 

4,67 

Résztvevők aránya összesen 

Munkáltató

Pedagógus

Fenntartó

Oktató

Szülő



10 

 

Ez az összetétel tükrözi azt a szándékot, hogy a munkáltatói oldal és a képzési oldal is 

jelentős mértékben képviselni tudja magát. A műhelyekről bővebben az I. szakasz 

dokumentumában olvashat.  

A műhelyeken két fontos produktum keletkezett. Az első a strukturált elvárás-rendszer, 

amely az adott szakemberrel szembeni kívánalmakat tartalmazza. A második a profilok 

nyers változatának alapjául szolgáló lista, amely mondatok formájában tartalmazza az 

adott szakember által végzett tevékenységeket, az általa birtokolt készségeket, 

képességeket, és egyéb kompetencia elemeket. Ez a lista súlyozásra is került, és ezt 

illesztettük be abba a modellbe, amely a projektben a kompetenciák mérhetővé tételére 

szolgált, és amelyet a következő fejezetben mutatunk be. 

 

Ezután a nyers profilok kérdőíves vizsgálata történt meg, amely júniustól augusztus 

elejéig tartott. A felvétel a Mentor(h)áló koordinátori hálózatán, valamint a pécsi 

gyakorlóiskolai hálózaton keresztül zajlott. A kérdőíves vizsgálat online eszközzel 

történt, az összes profilra 1400 érvényes reflexió érkezett, az érvénytelen kitöltések 

aránya 1,31% volt. Profilra lebontva: Óvodapedagógus 241, Tanító 274, Tanár 422, 

Műszaki szakoktató 138, Gyógypedagógus 214, Mentorpedagógus 111. 

A kérdőíves vizsgálatban azokat a tételmondatokat kellett fontossági szempontból 

újrarangsorolni, amelyeket a műhelyeken megfogalmaztak a résztvevők. Emellett, egy 

minden profil esetében megegyező tulajdonságlistáról is ki kellett választani a 

szükségeseket az adott profilhoz. A kérdőíves vizsgálatok részletes eredményeit a 2. 

számú melléklet tartalmazza. A kérdőíves vizsgálat és a műhely nyers profiljainak 

eltéréseit a projekt elején definiált, projektfelelősökből, külső szakértőkből és a 

projektért felelős személyekből álló csoport vette vizsgálat alá. Ennek eredményeként 

jöttek létre azok a mondatlisták, amelyek a végleges profilok alapját képezik. 

A végleges profilok kialakítása a kompetenciamérő modell, a képzési- és kimeneti 

követelmények, az Európai Unió ajánlásai, a műhelyeken és kérdőíves vizsgálaton kapott 

eredmények alapján történt. A profilokat a 3. fejezetben mutatjuk be részletesen. 

 

A profilok alkalmazása már a projekt derekán megkezdődött, méghozzá két, egyelőre 

egymástól független területen. 

Az egyik a hallgatók kompetenciamérése volt, amelynél figyelembe vettük a nyers profilt 

is. A hallgató ily módon olyan visszajelzést kaphatott, amely információt szolgáltatott 
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számára arról, hogy ő mennyire rendelkezik az adott szakmához szükséges 

kompetenciákkal. Erről a következő részfejezetben részletesebben is szó esik. 

A másik alkalmazás a képzések átvilágítása kompetencia szempontból. Ez, a 

konzorciumok közötti megállapodás szerint a szegedi tanítóképzést és a pécsi mentor 

továbbképzést érintette. Nem csak a képzések dokumentációja egy részének áttekintése 

történt meg, hanem mindkét konzorcium érintett képzéseinek képviselőivel sort 

kerítettünk arra is, hogy a profilok további alkalmazását is megvitassuk. Ennek a 

tapasztalatait a 4. fejezetben ismertetjük. 

 

 

2.4. Az alkalmazott modell ismertetése 

 

Ahhoz, hogy a kompetencia ne csak koncepcionális szinten jelenhessen meg, beemeltünk 

egy olyan kompetenciamérő modellt, amely alkalmas az adott szakma kompetenciáinak 

pontos, számszerű leírására és strukturált megjelenítésére, és az egyéni kompetencia-

térkép viszonyítására ezekhez az értékekhez.  

A modell a kompetenciákat rendszerszemlélettel, holisztikusan, a szerep 

összefüggéseiben vizsgálja. Segítséget ad a fejlesztési lehetőségek azonosításához, 

használni lehet mind egyéni, mind csoportos fejlesztési tervek kidolgozásához is. Az 

alábbiakban röviden bemutatjuk a modell főbb jellemzőit. 

 

2.4.1. A RaDAr alapjai és használata a projektben 

 

Az RDA angol mozaikszó, a Role Diagrammatic Approach rövidítése, amit 

szerepközpontú megközelítésnek fordíthatunk. (A magyar szóhasználatban a RaDAr 

szót használjuk a későbbiekben.) A RaDAr szakmai és tapasztalati tudásra épülő modell, 

amely a humán kapcsolatok és a humánerőforrás menedzsment területén használható.  

 

A modellt holland pszichológusok és tanácsadók fejlesztették és próbálták ki több éves 

munkával. A kutató-fejlesztő munka 1985-ben indult, 17 holland pszichológus 

részvételével a hollandiai Utrechti, a Leideni és Twente-i Egyetemek 
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együttműködésében. A modell szerepekben és interakciókban írja le az emberek 

viselkedését. Olyan eszköz, amely jól használható az egyéni kompetenciák és a 

szervezeti elvárások összehangolására. 

 

A RaDAr modellben számos pszichológiai elmélet összegződik, többek között a jól ismert 

Nagy Ötös (Big Five) személyiség karakterisztika; a RaDAr ugyanazt méri, mint a 

legelfogadottabb személyiség tesztek. Dimenziói szakmailag megalapozottak, az emberi 

viselkedés elfogadott kategóriáiban működnek, kiegészítve néhány, a munkavállalás 

szempontjából fontos kategóriával. A RaDAr modell kifejlesztése, normalizálása és 

validálása tudományos módszerekkel történt. Mára a RaDAr nemzetközileg elfogadott és 

alkalmazott eszközzé vált. 

 

A RaDAr két fő dimenziója: viselkedés és értékek 

 

A RaDAr holisztikus, komplex kompetenciamérő modell, amely az emberi magatartás és 

viselkedés felmérésére épül. A viselkedés az, ami kifelé megjelenik, látható, 

tanulmányozható, a személy ezt mutatja önmagáról. Az értékek arról szólnak, azt 

mutatják, hogy egy személy mit talál fontosnak és mire törekszik. 

 

Viselkedés 

A legfontosabb tényező annak eldöntésére, hogy egy alkalmazott megfelelő-e egy 

bizonyos feladat ellátására az alkalmazott specifikus (rá jellemző) viselkedése; vagy – 

ahogy mondani szoktuk – „a munkának illenie kell hozzád”, és ezzel gyakran a 

viselkedésre utalunk. A viselkedés nagyon személyfüggő; a lényeg az, hogy legyen egy 

személyes stílus a munkával való foglalkozásra. Ha ezt a személyes stílust számításba 

vesszük, akkor magasabb lesz a sikeres, célravezető közbelépés esélye, különösen 

hosszú távon. Ilyenkor beszélhetünk minőségi kiválasztásról. 

Ez azonban csak akkor valósítható meg, ha a személy tudatában van saját 

viselkedésének. A (RaDAr alapú) viselkedési jellemzők fő előnye, hogy a személyek 

leírása és elemzése a pozitívumokra fókuszál, és hogy a személyes jellemzők a tényleges 

viselkedés és a preferált (előnyben részesített) viselkedés kombinációjában ragadhatók 

meg, amit a RaDAr modell felszínre is hoz. 
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Egy viselkedési térkép létrehozásával – ami azt írja le, hogy mi szükséges egy bizonyos 

munkakör sikeres ellátásához – jól következtethetünk egy személy alkalmasságára egy 

feladatkör ellátását illetően.  

 

Értékek 

Az értékek vagy „preferált viselkedés” a legabsztraktabb szint, amelynek segítségével a 

munkában megjelenő motiváció leírható. A személyes értékek tudatosulása pontosabb 

választáshoz vezethet, ami hosszú távon jobban figyelembe veszi a személyiség 

fejlődését. 

Ahogy a munka egyre növekvő szerepet játszik társadalmi identitásunkban, és a 

szabadidő egyre fontosabb szerepet tölt be a személyes egyensúlyban, erős tendencia 

mutatkozik a dolgozókban, hogy több elégedettséget, sikerélményt szerezzenek 

munkájukban. A munkának illenie kell a személyes motivációhoz és érdeklődéshez. Csak 

ekkor képes a munkavállaló megfelelően megküzdeni a folyamatosan változó 

munkakörnyezettel.  

Következésképpen az érdeklődés, motiváció, személyes értékek a munkában fontos 

tényezők a személyes célok kidolgozásában és elérésében is.  

A preferált viselkedés különösen fontos, amikor a dolgozók feladatai, megbízatásai nem 

egyeznek elvárásaikkal. Ezekben a helyzetekben az értékeket gyakran nehéz szavakkal 

kifejezni és elégedetlenség, alulteljesítés jelenhet meg; utóbbi kifejeződhet az emberi 

működés vagy a munkafolyamat más szintjein is. Ezért fontos, hogy a különböző szintek 

közötti kapcsolat is kifejezésre kerüljön. 

 

Funkcióprofil/munkaköri profil 

A modell segítségével lehetőség van az úgynevezett funkcióprofilok vagy más néven az 

egyes munkakörök, szakmák sajátosságaira, kompetencia-elvárásaira épülő profil 

létrehozására. Ehhez mindenekelőtt azokat a kompetenciákat kell megfogalmazni, 

amelyek nélkülözhetetlenek ahhoz, hogy valaki az adott szakmában, munkakörben 

eredményesen teljesítsen. Az összegyűjtött kompetenciákból ezt követően súlyozással 

kiválasztjuk azt a néhány elemet, amelyek a legfontosabb elvárásoknak tekinthetők.  

Ezt a funkciót használtuk a pedagógus kompetenciaprofilok elkészítéséhez. 
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A RaDAr modell osztályozási kritériumai 

 

A RaDAr modell öt fő osztályozási kritériumot alkalmaz, ezek közül itt hármat mutatunk 

be (ld. 2. ábra). Ezeknek a dimenzióknak a segítségével jobban kategorizálhatóak az 

adott személy viselkedéses működési módjai, részletesebb képet kaphatunk a jellemző 

mechanizmusairól. Mindhárom dimenzió igen hasznosnak bizonyul a kompetenciáknak, 

az adott személy saját életében történő azonosításában. 

 

 

2. ábra: a RaDAr dimenziói 

 

1. dimenzió: Dinamikus – Stabil 

A dinamikus személy jellemzően extravertált, kifelé forduló, jól viseli és kezeli a 

folyamatos változást, a változatokat, és alapvetően a külső dolgokra, a külvilágra 

fókuszál. A stabil személy inkább introvertált, fontos, biztonságot adó számára az 

ismétlés és az állandóság, s inkább a belső dolgaira fókuszál. A vízszintes 

koordinátatengely jelöli ezt a dimenziót. 

 

2. dimenzió: Kapcsolatorientált – Tartalomorientált 

A kapcsolatorientált ember szívesen dolgozik együtt más emberekkel, az emberekkel 

való kapcsolatai mindennél fontosabbak számára. A tartalomorientált ember számára 

maga a munka fontos, előnyben részesíti a feladatot az azt végzővel szemben.  
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Ezt a dimenziót a függőleges koordinátatengely határozza meg. A két dimenzió négy 

síknegyedet feszít ki, amelyek a személy főbb beállítódásait jelzik. 

 

3. dimenzió: Vezető – Megvalósító 

A RaDAr modellben mind a négy síknegyedben van még két tengely, amely a dolgozók 

szervezetben betölthető szerepével van kapcsolatban. A kutatások szerint a tengelyek 

tükrében is elkülönülnek a vezetési és a megvalósító szerepek.  

 

A modell nyolc tengelye tehát a következő (vastaggal a vezetői tengelyek): 

 

 

3. ábra: a RaDAr tengelyek 

 

2.4.2. RaDAr mérések a TÁMOP 4.1.2 B programban 

 

A TÁMOP 4.1.2 B programban mindkét konzorcium esetében két időszakban történtek 

mérések: a 2010-2011-es tanév végén, illetve a 2011-2012-es tanév elején. A mérésbe a 

Szegedi Tudományegyetem, a bajai Eötvös József Főiskola, a Kecskeméti Főiskola, a 

Szent István Egyetem szarvasi Pedagógiai Kara, a Pécsi Tudományegyetem és a 

Kaposvári Egyetem kapcsolódott be. 
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Az alábbi táblázat tartalmazza a különböző szakok számára kiosztott kódok számát. A 

kódok minden esetben személyes kitöltéshez társulnak, és minden kitöltéshez tartozó 

visszajelzést eljuttatunk a kitöltőhöz, vagy személyes (oktatók esetében), vagy csoportos 

(hallgatók esetében) formában. A visszajelzéseken nem megjelent hallgatók anyagát a 

visszajelzés megszervezéséért felelős oktatónak adtuk át, hogy átadja őket a 

tulajdonosának. 

 

1. tábla: RaDAr mérések célcsoportjai I. 

Szak Szeged Baja Kecskemét Szarvas Pécs Kaposvár Összesen 

Tanító 40 20 30 0 0 15 105 

Óvodapedagógus 20 15 15 15 0 15 80 

Mentorpedagógus 15 0 0 0 15 0 30 

Tanár 0 0 0 0 15 0 15 

Gyógypedagógus 40 0 0 0 0 0 40 

Műszaki szakoktató 6 0 0 0 0 0 6 

Oktató 13 1 1 2 6 1 24 

Összes 134 36 46 17 36 31 300 

 

 

4. ábra: RaDAr mérések célcsoportjai II. 

 

A mérésben való részvétel minden esetben önkéntes volt, a Qualitas T&G Kft. nem 

kötelezhetett senkit a részvételre – mint ahogy általában senkit sem lehet kötelezni egy 

ilyen jellegű teszt kitöltésére. 
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Ebben az esetben a RaDAr kitöltés egyfajta pilot tesztelés célját szolgálta annak 

érdekében, hogy a kompetenciaprofilokat hogyan lehet alkalmazni akár az egyes 

hallgató szintjén. 

 

Az ábrák értelmezése érdekében bemutatunk egy valós, a projektben keletkezett mérési 

outputot: 

 

 

5. ábra: óvodapedagógus hallgató személyes RaDAr ábrája 

 

Az ábrán jól láthatóak a projekt szempontjából fontos elemek: 

1. A szaggatott vonal a 100% 1/8 részének vonala, egy matematikai átlag, 12,5%. 

A matematikai átlag nem statisztikai érték, hanem egy képzeletbeli profil, 

amely azt jelentené, hogy az adott személy minden kompetenciával egyformán 

rendelkezik, és helyzetfüggően mindig a megfelelő módon képes viselkedni. 

Ilyen személy természetesen nem létezik. 

2. A piros görbe a hallgató jelenlegi kompetenciaprofilja. Ez azt ábrázolja, hogy 

most milyen kompetenciákkal mennyire stabilan rendelkezik, milyen a 

viselkedéses mintázata. 
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3. A kék görbe a hallgató kívánt viselkedésének görbéje, ez az a cél, amit szeretne 

elérni. Ez motivációs bázist jelent viselkedésének megváltoztatására, de nem 

feltétlenül van tudatában a változtatás szükségességének. 

4. A zöld profil a funkcióprofil, esetünkben az óvodapedagógus 

kompetenciaprofilja. Ez az, amit a hallgatótól elvárnak a végzés pillanatában. 

 

Látható, hogy a személyes kompetenciaprofil konkáv, amely a fiatalokra jellemző 

feszültséget jelenti, a kialakuló személyiség egyik jellegzetessége. A jelölt esetében 

szerencsés együttállás figyelhető meg: azok a kompetenciák, amelyek jól működnek 

(esetleg túlságosan is), a zöld görbe felett futnak az origóhoz képest. Azok viszont, 

amelyek fejlesztésre szorulnak – a piroshoz képest a zöld távolabb van az origótól és 

megközelítőleg együtt halad a kék görbével – a profil szerint, a hallgató is motivált 

fejlesztésükre, és így a fejlesztés az ő személyes szándékaival azonos irányba hat. Így a 

hallgató valószínűleg motivált lesz egy tudatos fejlődési programra. 

 

A 4. sz. mellékletben bemutatunk egy teljes hallgatói visszajelző anyagot, amit a hallgató 

a csoportos interjú során megkapott. A következő fejezetben bemutatjuk mindegyik 

kifejlesztett profilt, részletesen. 
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3. Eredmények 

 

3.1. Képzések kompetenciaprofiljai 

 

A kompetenciaprofilok kialakítása a következő folyamat szerint történt: 

1. Műhelyek a nyers profil és az elvárások meghatározására 

2. Kérdőíves vizsgálat a profil korrekciójára 

3. Szakértői vélemények a profilokkal kapcsolatban 

4. Profilvéglegesítő műhely 

5. Profilok végleges változatának létrehozása 

 

Műhelyek 

A program egyik fő koncepciója az, hogy a munkaerő-piac igényeinek és a gyorsan 

változó társadalmi elvárásoknak megfelelő, azokra reflektáló képzéseket alakítsanak ki a 

pedagógiai területen. Ebből a meglátásból nagyon fontos, hogy az egyetemi képzéseket 

befejező, és szakterületen munkába álló hallgató rendelkezzen azokkal a kompetencia-

elemekkel, amelyek alkalmassá teszik őt az adott munka hatékony elvégzésére és saját 

maga céltudatos, a curriculummal összefüggő fejlesztésére. 

Ahhoz, hogy a munkaerő-piaci elvárásokat minél hangsúlyosabban meg lehessen 

jeleníteni, arra törekedtünk, hogy a profilalkotás során a leendő pedagógusok 

alkalmazói erőteljesen képviseljék magukat. Ennek érdekében a profilalkotó műhelyekre 

hívtunk intézményvezetőket (iskolák, óvodák igazgatói, helyettesei, szakmai vezetői), 

fenntartók képviselőit (helyi önkormányzat oktatásért felelős vezetőit), és olyan 

pedagógusokat, akik az adott szakterület gyakorlott művelői.  

Ez kiegészült az egyetemek és főiskolák oktatói gárdájának képviseletével, illetve 

meghívtunk − és több esetben el is jöttek − fogyasztókat is, akik esetünkben az 

intézményekbe járó diákok szüleit jelentették, hiszen az ő véleményük is nagyon fontos 

egy adott szakemberről vagy intézményről. A műhelyek az öt szerep (Munkáltató, 

Pedagógus, Fenntartó, Oktató, Szülő) konszenzusára épültek. 
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Kérdőíves vizsgálat 

Minden profil széleskörű vizsgálatához kérdőívet készítettünk, a mentor profil kérdőíves 

vizsgálata jelenleg még hátravan, mivel annak elkészítésével be kellett várni a 

legnagyobb alkalmazó, a PTE projektjét. A kérdőíveket a Mentorháló projekt hálózatán 

keresztül juttattuk el kb. 900 kitöltőhöz, közülük 761-en töltötték ki (84,5%). 

Az értékelhetetlen kitöltések aránya mindösszesen 1,31% volt. 

A kérdőívekben elsősorban arra a kérdésre kerestük a választ, hogy a kitöltők 

(pedagógusok, szakemberek, intézmények management tagjai, szülők stb.) mennyire 

értenek egyet a műhelyeken megfogalmazott kompetencia-elvárásokkal, illetve ők 

milyen arányban tartják fontosnak a pályakezdő szakember kompetenciáit az 

meghatározott területen. 

Ezen kívül feltettünk általános kérdéseket is az adott szakma kompetencia-igényével 

kapcsolatban. Jelen anyag ezen eredményekre nem terjed ki. Most csak azokat az 

eredményeket mutatjuk be, amelyek a műhelyek eredményeinek felülvizsgálatára 

szolgálnak.  

Bemutatjuk, hogy a kérdőív kitöltői milyen tengelyértékeket határoztak meg az öt 

vizsgált profil tekintetében, majd ezeket az adatokat összevetjük a műhelyek alapján 

létrehozott előzetes profilokkal. 

Ez az összevetés, illetve az így kapott eredmények képezték azt a vitaalapot, amely a 

végleges profilok kialakítását szolgálta. 

 

Szakértői vélemények 

A programot végigkísérte négy, a szervezeten kívüli szakértő tevékenysége. Köztük volt 

OECD oktatási szakértő, szak- és középiskolai mamutintézmény főigazgatója, egy, a 

térségben működő TISZK főigazgató helyettese, illetve a szegedi önkormányzat részéről 

az oktatási hivatal vezetője, mint a fenntartó képviselője. 

Az ő feladatuk volt egyrészt a gyakorlati alkalmazhatóság elősegítése, másrészt a 

munkáltatói és piaci szemléletmód folyamatos megjelenítése, illetve az anyagok 

véleményezése, és részvétel a véglegesítési folyamatban. Erre azért is volt szükség, hogy 

rendelkezésre álljon olyan személyek véleménye, akik az elejétől végigkísérték a 

folyamatot; segítségükkel külső, független szemlélőként alkotott, elfogulatlan 
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szakvéleményeket tudjunk becsatornázni, és segítségükkel még egy oldalról 

megvilágítsuk az eredményeket. 

 

Profilok véglegesítése 

A véglegesítés a következőképpen zajlott: a kialakított profilokkal kapcsolatos összes 

tapasztalati adatot a profilfelelősök és a szakértők rendelkezésére bocsátottuk. Az eltérő 

vélemények profilba való beépítésére a szakértői döntés folyamatát választottuk, mivel 

ez objektív, tételes döntési helyzetet jelent. Ez azt jelenti, hogy két független csoportnak, 

a profilfelelősök és a szakértők csoportjának külön-külön kellett eldöntenie az adott 

elemről, hogy bekerüljön-e a profilba vagy sem, és csak akkor került be, ha mindkét 

csoport egyetértett vele, vagy az egyet nem értő csoport elfogadta a másik csoport 

érvelését, és hozzájárult a bekerüléshez. 

Az ily módon véglegesített leírásokat az Európai Uniós ajánlások és a Tudás, Készség-

képesség, Attitűd-motiváció modell szerint átdolgoztuk, majd még egy stilisztikai 

átvizsgálás után hoztuk nyilvánosságra. 

 

Az Európai Unió ajánlásának kivonata 

A struktúra „A pedagógus kompetenciák és végzettségek közös európai elvei” című 

dokumentum alapján lett kidolgozva. (Struktúránkban az 1. és 2. pontot felcseréltük.) 

A nevelés és oktatás hozzájárul a tudástársadalom gazdasági és kulturális aspektusaihoz, 

ezért a társadalmi kontextusában kell tekinteni. A pedagógusnak az alábbi elvek szerint 

szükséges működnie: 

 

1. Együttmunkálkodás, együttműködés másokkal 

 

Olyan szakmában dolgoznak, amely a társadalmi kohézió értékein, minden tanuló 

képességeinek fejlesztésén alapul. Ismerniük kell az emberi fejlődést, és önbizalmat kell 

mutatniuk, amikor másokkal kapcsolatba lépnek. Képesnek kell lenniük együtt dolgozni 

a tanulókkal, mint egyénekkel, és támogatniuk kell őket abban, hogy a társadalom 

résztvevőivé, aktív tagjaivá váljanak. Képesnek kell lenniük oly módon dolgozni, hogy 

fejlesszék a tanulók kollektív intelligenciáját és működjenek együtt kollégáikkal a saját 

tanulásuk és tanításuk fejlesztésében. 
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2. A tudás, a technológia és az információ menedzselése 

 

Képesnek kell lenniük különböző típusú tudással való munkára. A képzésük és szakmai 

fejlesztésük fel kell készítse őket a tudás megszerzésére, elemzésére, értékelésére, 

reflektálásra és átadására, a rendelkezésre álló technológiák helyzethez illeszkedő 

alkalmazására. Szakmai (pedagógiai) készségeiknek hozzá kell járulniuk a tanulási 

környezet megteremtéséhez és irányításához, az intellektuális (szellemi) szabadság 

fenntartásához, hogy döntéseket hozzanak az oktatás megvalósítása során. Az IKT 

alkalmazásával kapcsolatos önbizalmuk lehetővé teszi számukra, hogy azt 

eredményesen (hatékonyan) integrálják a tanításba és tanulásba. Képesnek kell lenniük 

a tanulók vezetésére és támogatására a hálózatokban való eligazodásra, amelyekben 

információk találhatók és építhetők.  

Magas szintű szaktárgyi tudással kell rendelkezniük, és a tanulásra, mint egész életen át 

tartó folyamatra kell tekinteniük. Gyakorlati és elméleti készségeik és képességeik 

lehetővé kell tegyék számukra, hogy tanuljanak saját tapasztalataikból, és összeillesszék 

a tanítás és tanulás stratégiáinak széles spektrumát a tanulók igényeivel. 

 

3. Munkavégzés a társadalommal és a társadalomban 

 

Hozzájárulnak a tanulók felkészítéséhez arra, hogy globálisan felelősséget viseljenek a 

saját szerepükben, mint európai polgárok. A tanároknak elő kell segíteniük a mobilitást 

és az együttműködést Európában, ösztönözniük, bátorítaniuk kell az interkulturális 

elismerést és megértést. Birtokolniuk kell az elfogadás/tisztelet és a tanulók 

kultúrájának sokfélesége közötti egyensúly megértését, a közös értékek azonosítását. 

Ugyancsak érteniük kell azokat a tényezőket, amelyek a társadalmi kohéziót és a 

kirekesztést hozzák létre, és gondját kell viselniük a tudástársadalom etikai 

dimenziójának.  

Képesnek kell lenniük a helyi közösséggel és a szülőkkel, az oktatásban érdekeltekkel – 

szülők, tanárképző intézmények és reprezentatív csoportok – való eredményes 

munkára. Tapasztalatuk és hozzáértésük ugyancsak képessé kell, hogy tegye őket a 

rendszer minőségbiztosításához történő hozzájárulásra. A tanárok munkája mindezen 

területeken az élethosszig tartó tanulás szakmai folyamatába kell, hogy beágyazódjon, 
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ami tartalmazza a pedagógus alapképzést, a (szakmába való) bevezetést, a folyamatos 

szakmai fejlesztést, minthogy nem várható el a frissen végzett pedagógustól, hogy 

minden szükséges kompetenciát teljes körűen birtokoljon. 

A következőkben a részletes profilleírásokat olvashatják a fent ismertetett struktúrában. 
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Óvodapedagógus kompetenciaprofil 

 

I. Profil a RaDAr alapján 

 

6. ábra: óvodapedagógus profil 

 

2. tábla: Óvodapedagógus profil 

Tengelyek 1 2 3 4 5 6 7 8 

 12,37 14,35 12,80 14,78 12,20 10,22 12,63 10,65 

Negyedek Q1 26,72 Q2 27,58 Q3 22,42 Q4 23,28 

Dimenziók      

Kapcsolat 54,30 Tartalom 45,70           

Dinamikus 49,14 Stabil 50,86           

Vezető 53,95 Megvalósító 46,05           
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A RaDAr egy átfogó emberképre épülő, holisztikus szemléletű modell. Tengelyei és, 

dimenziói kapcsolatban vannak több ismert személyiség elmélettel, személyiségvizsgáló 

módszerrel. A profil több oldalról és rétegben közelíti meg, de összefüggéseiben mutatja 

be azt a személyt, aki az óvodapedagógus hivatást/szakmát gyakorolja. A szakmaprofil 

szempontjából kiemelkedő jelentőséggel bír, hogy az óvodapedagógus a 

személyiségével, a személyiségéből dolgozik. Mindennapi működése - azaz viselkedése - 

hátterében a tudás, a műveltség, az adekvát képességek és attitűdök, motivációk 

komplex rendszere áll. Az egyes tengelyek mentén azonosítható viselkedésmódok 

megjelenésének erősségét a profilon belül a számadatok mutatják. A személyiség más 

rétegét mutató dimenziók arányait a számadatok mellett a további ábrák teszik 

szemléletessé. A fejlesztés során érdemes figyelembe venni, hogy bármely irányba való 

elmozdulás a rendszer változását vonja maga után. 

 

KAPCSOLATORIENTÁCIÓ – TARTALOMORIENTÁCIÓ 

 

 

7. ábra: óvodapedagógus profil 
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A kapcsolatorientált – tartalomorientált dimenzió az emberekre, vagy a tényekre való 

koncentrálás preferenciáját jelenti. A kapcsolatorientált személyek az emberi 

kapcsolatok rendszerét részesítik előnyben, jól tudnak másokkal együtt dolgozni, 

érzelmeik jelentős részét ki is mutatják. A tartalomorientáltak működésére a 

racionalitás magasabb szintje jellemző. A tevékenységet részesítik előnyben az emberrel 

szemben, magas a feladat iránti motivációjuk, elköteleződésük. 

Az óvodapedagógus jellemzően kapcsolatorientált személy. 

 

STABILITÁS – DINAMIZMUS 

 

 

8. ábra: óvodapedagógus profil 

A dinamikus (kiemelt terület) – stabil dimenzió az állandósághoz, illetve a változásokhoz 

való viszonyt jelzi. Bizonyos jellemzők: az önelfogadás, magabiztosság, pozitív 

életszemlélet a dinamikus működéshez, a változások rugalmasabb kezeléséhez 

köthetőek. A stabilitás, a nyugalomra törekvés, a belső biztonság eléréséhez kapcsolódik, 

olyan jellemzőkhöz kötődik, mint a lojalitás, állhatatosság, a kiszámítható környezet 

iránti igény. 
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Az óvodapedagógus mindkét dimenzióban működő, a környezetéhez jól alkalmazkodó 

személy. 

 

 

VEZETŐ - MEGVALÓSÍTÓ 

 

 

9. ábra: óvodapedagógus profil 

 

A vezető- megvalósító dimenzió arra a viselkedési jellemzőre vonatkozik, amit 

hagyományosan megvalósító, és tervező kifejezésekkel lehetne jelölni. A megvalósító 

inkább az operatív, másokat támogató tevékenységet részesíti előnyben, viselkedésében 

megnyerő, együttműködő, állhatatosság jellemzi. A tervező, vezető, irányító viselkedés 

megjelenési formái a kreatív, öntudatos, célorientált viselkedéshez kötődnek. 

Az óvodapedagógus vezetői kompetenciákkal bíró személy. 
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LEGERŐSEBB NEGYED - EGYÜTTMŰKÖDŐ 

 

 

10. ábra: óvodapedagógus profil 

 

A legerősebb negyed a személyi működés leghatékonyabb területét mutatja. 

Az óvodapedagógus lojális, együttműködő, kapcsolatrendszerében kibontakozó személy. 

 

Az óvodapedagógus a kisgyermekek nevelése iránt elkötelezett, motivált személy. 

A környezetére nyitott, azzal szoros és intenzív kapcsolatban lévő, vitalitással teli, 

pozitív kisugárzással bíró személy. Az emberek felé bizalommal fordul, kedvességével, 

barátságos természetével képes elnyerni a gyerekek és a szülők szeretetét, 

rokonszenvét. A napi találkozások során képes jó kapcsolatot kialakítani a szülőkkel, és 

erőfeszítéseket is hajlandó hozni azért, hogy ez a kapcsolat a gyermek érdekében jó 

maradjon. Jól megtalálja a hangot a gyerekkel és a szülőkkel, mindenkit olyannak fogad 

el, amilyen. A gyerekek, a szülők és a kollégái is számíthatnak a titoktartására, az 
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odafigyelésére, törődésére, és arra is, hogy – a pedagógiai korlátok és lehetőségek 

megléte mellett – figyelembe veszi a kívánságaikat, igényeiket.  

 

Változó körülmények között is képes csoportjában biztonságos, kiszámítható 

környezetet teremteni. Arra törekszik, hogy felszabadult, vidám, stressz mentes legyen a 

hangulat. 

Erősíti a gyerekekben a barátság, az őszinteség fontosságát, ő maga példát mutat nekik 

ezen a téren is, attitűdje önzetlen, támogató. Mindenkit egyenlőként kezelve, 

meghallgatva döntéseiben igazságos. Mindezt az egyéni különbségek figyelembe 

vételével teszi, és a gyerekek számára érthető magyarázatot ad a miértekre.  

 

Alkotó módon, ugyanakkor nagy felelősséggel képes irányítani a gondjaira bízott 

gyermekcsoportot. Határozott, döntésképes pedagógus, aki legfőbb feladatának a 

gyerekek optimális személyiségfejlesztését tekinti. Szakmailag jól felkészült, 

folyamatosan törekszik újdonságokat beépíteni az óvodai élet napi tevékenységeibe is. 

Érdeklik az új ötletek, módszerek, nyitott ezek fogadására és kipróbálására. 

 

Az óvodapedagógus igazi csapatjátékos, tud és akar együtt dolgozni másokkal. Szereti, 

ha a munkahelyén családias a légkör, fontosak számára az emberi kapcsolatok, 

kötődések. Megbízható, őszinte, figyel a többi emberre, a kollégáira, a szülőkre. 

Problémái megoldásához bátran mer segítséget kérni, és jó kapcsolatainak 

köszönhetően ezt a segítséget a legtöbbször meg is kapja. Ő maga is rendelkezik a team-

munkához szükséges kooperációs képességgel. 

 

 

II. Az óvodapedagógus a végzés, illetve a munkába állás pillanatában… 

 

1. A tudás, a technológia és az információ menedzselése 

 

Tudás 

1. Rendelkezik a hivatása gyakorlásához szükséges tudományos, szakmai és 

szakmódszertani ismeretekkel. 

2. Ismeri az oktatáspolitika jogi szabályozó dokumentumait.  
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3. Ismeri intézménye alap- és szabályozó dokumentumait. 

4. Biztos tudással rendelkezik a 3-6 (-7) éves korú gyermekek fejlődésének 

pszichológiai sajátosságairól. 

5. Ismeri a változás természetét, folyamatát. 

6. Ismer hatékony gyermek-megismerési technikákat. 

7. Elsajátította a tevékenységek szervezéséhez szükséges módszertani 

ismereteket az anyanyelvi nevelés, a játék, a mese-vers, az ének-zene, a 

vizuális tevékenység, a mozgás és a környezet tevékeny megismerése 

területén. Tájékozott az egészségre nevelés és a mentális egészség védelmének 

elvi és gyakorlati kérdéseiben. 

8. Ismeri a különböző tanulásszervezési eljárásokat, alkalmazásuk céljait, 

kritériumait, megvalósítási módozatait. 

9. Ismeri az óvodás korosztály differenciált személyiségformálásának folyamatát, 

tevékenységeit, azok tervezését, módszereit. 

10. Ismeri az óvodai mérés, értékelés elveit, módszereit.  

11. Ismeri az információs és kommunikációs technika használatához szükséges 

eljárásokat, tudnivalókat. 

12. Ismeri a sajátos nevelési igényű és a hátrányos helyzetű gyermekek 

nevelésének specifikumait. 

13. Rendelkezik ismeretekkel az élethosszig tartó tanulás jelentőségéről és 

fogalmáról.  

 

Készség és képesség  

1. Képes a tudás megszerzésére, elemzésére, értékelésére, reflektálásra és 

átadására, a rendelkezésre álló technológiák helyzethez illeszkedő 

alkalmazására. Alkalmas óvodapedagógusi nevelő tevékenység ellátására. 

2. Képes a szabályozó dokumentumokban foglaltak értelmezésére. 

3. Képes beilleszkedni egy szervezet működésébe, a számára kijelölt feladatokat, 

adminisztrációs tevékenységet határidőre, pontosan elvégzi. 

4. Képes biztonságos, melegséget, pozitív érzéseket sugárzó környezetet 

teremteni.  
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5. Rugalmasan reagál a változásokra. Váratlan helyzetekben (pl. eszközhiány, 

elromlott eszköz stb.) rugalmasan, kreatívan reagál, arra törekszik, hogy 

megtalálja a megvalósítás lehetőségét. 

6. Tudatosan alkalmazza azokat a technikákat (anamnézis, gyermek-megfigyelési 

technikák), amelyek lehetővé teszik a gyermekek alapos megismerését. 

7. Elméleti tudását képes a gyakorlatban alkalmazni.  

8. A tevékenységbe ágyazott képességfejlesztés során érvényesíti az életkori 

sajátosságokat. 

9. Megteremti a gyermek sokoldalú kibontakozása, az élményszerű 

tevékenykedtetés lehetőségeit.  

10. A tevékenységek tervezése, szervezése és lebonyolítása/megvalósítása során a 

komplexitásra törekszik; összekapcsolja a kognitív és szociális képességek 

fejlesztését. Képes együttműködési technikák alkalmazására, csoportmunka 

szervezésére. 

11. Tervező munkája – a tevékenységek megtervezése – során képes 

alkalmazkodni a gyermekek érdeklődéséhez, képességéhez, motivációjához, 

társas kapcsolataikhoz.  

12. Az óvodai élet minden területén/a mindennapi tevékenységekben meglátja és 

kihasználja azokat a lehetőségeket, amikor a gyerekeknek pozitív 

visszajelzéseket adhat; eszköztárának leghangsúlyosabb eleme a dicséret, 

megerősítés. Az elmarasztalást csak nagyon indokolt pedagógiai esetekben, 

tudatosan alkalmazza. 

13. Napi munkája során biztonsággal használja az IKT eszközöket, megtalálja a 

lehetőségeket a kisgyerekek tevékenységeiben történő felhasználásra is. Képes 

az információk kezelésére, alkalmazására, továbbítására.  

14. Felkészült a másság kezelésében. Fokozatosan képessé válik az integrációra (a 

segítő szakemberek közreműködésével). 

15. Kritikus szemmel tekint önmagára, képes önreflexiót megfogalmazni saját 

tanulása terén. Elemzi a helyzeteket, megfogalmazza a következtetéseket, és 

kijelöli önmaga számára a fejlesztési lehetőségeket. 
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Attitűd és motiváció 

1. Nyitott az új ismeretek, készségek elsajátítására és alkalmazására. Érdeklődik 

az óvodai nevelést érintő szakmai innovációk, új módszerek, jó gyakorlatok 

iránt. 

2. Érdeklődik a szakmájához kapcsolódó hazai (és nemzetközi) törekvések, 

innovációk, kutatások, eredmények iránt. 

3. Kezdetben részt vesz, majd aktív szerepet vállal az intézményben folyó 

fejlesztési folyamatokban. 

4. Nevelési gyakorlatában alkalmazkodik a gyerekek kognitív, pszichés és 

mentális fejlettségi állapotához.  

5. Nyitott a szakmai kihívásokra. Szívesen próbál ki új utakat, eljárásokat, 

módszereket. Innovatív.  

6. Kiemelt feladatának tekinti a gyerekek mély, tényeken és adatokon alapuló 

megismerését.  

7. Kiemelt feladatának tekinti az öröm- és sikerélmény gyermeki megélését a 

mindennapokban. Lelkessége, örömteli munkavégzése minta a környezete 

számára. 

8. Elfogadó attitűddel alkalmazkodik a gyerekek igényeihez, az aktuális 

körülményekhez és helyzetekhez. Türelmes. Norma- és szabálykövető, ezt 

közvetíti a gyerekeknek is.  

9. Elfogadja a differenciált képességfejlesztés létjogosultságát és szükségességét.  

Segíti minden gyermek optimális személyiségfejlődését. 

10. Megadja a tévesztés, a hibázás lehetőségét a gyerekeknek és önmagának is. 

Saját hibáiból tanul. 

11. Nyitott új IKT eszközök, eljárások megismerésére és alkalmazására. 

12. Elfogadja az integráció létjogosultságát, nyitott a sajátos nevelési igényű 

gyermekek többségi intézménybe történő befogadására. Attitűdje elfogadó. 

13. A tanulásra úgy tekint, mint egy lehetőségre, ami a folyamatos fejlődést, az 

önmegvalósítást, a kibontakozást szolgálja. Szívesen vesz részt szervezett 

továbbképzésen, folyamatos önképzést folytat.  
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2. Együttmunkálkodás másokkal 

 

Tudás 

1. Rendelkezik az önismeretre vonatkozó tudáselemekkel. 

2. Ismeri a családdal való együttnevelés lehetőségeit.  

3. Szociálpszichológiai alapismeretekkel rendelkezik. 

4. Rendelkezik ismeretekkel a kommunikáció elmélet témakörében. 

5. Ismeri a konfliktus fogalmát, típusait, kezelésének lépéseit és technikáit. 

 

Készség és képesség 

1. Tisztában van önmaga határaival, kompetenciáival. Döntésképes. Pedagógiai 

reakciói kiszámíthatók, azonos cselekedetekre azonos módon reagál. 

2. A napi kapcsolattartás során képes a szülőkkel való együttműködésre. 

Érdeklődik a gyerekek családi életéről, otthoni viselkedéséről; érdemben 

tájékoztatja a szülőket a gyerekük óvodában töltött idejéről, tevékenységeiről, 

a csoportban elfoglalt helyéről.  

3. Rendelkezik a team-munkához szükséges kooperációs képességgel, tud 

csapatban együtt dolgozni. 

4. Szakmai partnerként együttműködik pedagógus társaival (különösen óvónő 

váltótársával), a kisegítő személyzettel (dadusok) és szükség szerint a 

szakszolgálat munkatársaival (logopédus, pszichológus, fejlesztő pedagógus 

stb.).  

5. Érti a 3-7 éves korú kicsik nyelvét, és olyan módon kommunikál velük, hogy a 

gyerekek őt is megértsék (stílus, hangnem, formai-, tartalmi keretek stb.). 

Mesemondásával (nem olvasással) „el tudja varázsolni” a gyerekeket. 

Tudatosan keresi az olyan lehetőségeket, amikor a gyerekek kommunikációs 

képességét fejlesztheti. 

6. Alkalmas problémák felismerésére, azok kritikus elemzésére és 

konfliktushelyzetek megoldására. A felmerülő konfliktusok kezelése során 

arra törekszik, hogy valamennyi érintett szereplő számára elfogadható 

megoldás szülessen. 
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Attitűd és motiváció 

1. Egészséges önbizalom, becsvágy, az önmegvalósítás igénye jellemzi.  

Folyamatosan törekszik arra, hogy személyiségében és hivatásában is 

fejlődjön.  Szükség esetén kész változtatni saját nevelési stílusán és 

gyakorlatán. Karban tartja magát fizikailag, érzelmileg és szellemileg. 

2. Előítélet-mentesen, elfogadóan viselkedik a szülőkkel.  Udvarias, a szülőt 

partnerként kezeli. Attitűdje meleg, támogató. 

3. Kollégáival való kapcsolatát elfogadó, partneri attitűd jellemzi. Megszerzett új 

tudásait önzetlenül megosztja kollégáival, és ő is szívesen tanul tőlük.  

4. Hajlandó a kommunikációját a vele interakcióban lévő személyekhez igazítani. 

Fontos számára a visszacsatolás. Meggyőződik arról, hogy kommunikációja 

célba ért-e. Odafigyel, türelmesen meghallgatja a gyerekeket, kíváncsi 

mondandójukra.  

5. Felkészültségének mértéke szerint felvállalja a konfliktusokat; 

megoldásközpontú. 

 

 

3. Munkavégzés a társadalommal és a társadalomban 

 

Tudás 

1. Rendszerelméleti ismeretekkel rendelkezik. Tisztában van a közvetlen és 

közvetett partner fogalmával, tudja, hogy intézményének kik a partnerei. 

2. Felkészült az etnikai, a más kulturális közegekből jövő gyerekek integrált 

nevelésére. 

3. Ismeri az óvodai minőségfejlesztés elveit, módszereit.  

 

Készség és képesség 

1. Törekszik a helyi közösséggel, a társintézményekkel, a fenntartóval, óvóképző 

intézményekkel és reprezentatív csoportokkal való eredményes 

együttműködésre. 

2. Olyan el- és befogadó nevelési környezetet alakít ki, amelyben a gyerekek 

értékesnek, elfogadottnak érezhetik magukat, amelyben megtanulják tisztelni, 
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elfogadni az etnikai, a más kulturális közegből jövő társaikat, kultúrájukat is. A 

közös értékek megláttatására és elfogadására nevel. 

3. Részt vesz intézménye minőségfejlesztési, -ellenőrzési, -értékelési 

folyamataiban.  

 

 

Attitűd és motiváció 

1. Társadalmi érzékenységgel, közösségi felelősségérzettel és feladatvállalással 

rendelkezik. A gondolkodása partnerközpontú, elfogadja az együttműködés 

fontosságát.  

2. Tiszteli, elfogadja a kulturális különbözőségeket. 

3. Pedagógiai munkája minőségelvű. Tetteiért, megnyilatkozásaiért felelősséget 

vállal. 
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Tanító kompetenciaprofil 

 

I. Profil a RaDAr alapján 

 

 

11. ábra: tanító profil 

 

3. tábla: Tanító profil 

Tengelyek 1 2 3 4 5 6 7 8 

 14,18 15,43 12,59 13,83 12,41 11,17 10,82 9,57 

Negyedek Q1 29,61 Q2 26,42 Q3 23,58 Q4 20,39 

Dimenziók      

Kapcsolat 56,03 Tartalom 43,97           

Dinamikus 53,19 Stabil 46,81           

Vezető 52,48 Megvalósító 47,52           
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A RaDAr egy átfogó emberképre épülő, holisztikus szemléletű modell. Tengelyei és, 

dimenziói kapcsolatban vannak több ismert személyiség elmélettel, személyiségvizsgáló 

módszerrel. A profil több oldalról és rétegben közelíti meg, de összefüggéseiben mutatja 

be azt a személyiséget, aki a tanító hivatást/szakmát gyakorolja. A szakmaprofil 

szempontjából kiemelkedő jelentőséggel bír, hogy a tanító a személyiségével, a 

személyiségéből dolgozik. Mindennapi működése - azaz viselkedése - hátterében tudás, 

műveltség, adekvát képességek és attitűdök, motivációk komplex rendszere áll. Az egyes 

tengelyek mentén azonosítható viselkedésmódok megjelenésének erősségét a profilon 

belül a számadatok mutatják. A személyiség más rétegét mutató dimenziók arányait a 

számadatok mellett a további ábrák teszik szemléletessé. A fejlesztés során érdemes 

figyelembe venni, hogy bármely irányba való elmozdulás a rendszer változását vonja 

maga után. 

 

KAPCSOLATORIENTÁCIÓ – TARTALOMORIENTÁCIÓ 

 

 

12. ábra: tanító profil 

 

A kapcsolatorientált – tartalomorientált dimenzió az emberekre, vagy a tényekre való 

koncentrálás preferenciáját jelenti. A kapcsolatorientált személyek az emberi 
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kapcsolatok rendszerét részesítik előnyben, jól tudnak másokkal együtt dolgozni, 

érzelmeik jelentős részét ki is mutatják. A tartalomorientáltak működésére a 

racionalitás magasabb szintje jellemző. A tevékenységet részesítik előnyben az emberrel 

szemben, magas a feladat iránti motivációjuk, elköteleződésük. 

A tanító jellemzően kapcsolatorientált személy. 

 

 

STABILITÁS – DINAMIZMUS 

 

 

13. ábra: tanító profil 

 

A dinamikus – stabil dimenzió az állandósághoz, illetve a változásokhoz való viszonyt 

jelzi. Bizonyos jellemzők, az önelfogadás, magabiztosság, pozitív életszemlélet a 

dinamikus működéshez, a változások rugalmasabb kezeléséhez köthetőek. A stabilitás, a 

nyugalomra törekvés, a belső biztonság eléréséhez kapcsolódik, olyan jellemzőkhöz 

kötődik, mint a lojalitás, állhatatosság, a kiszámítható környezet iránti igény. 

A tanító inkább dinamikus személy. 
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VEZETŐ - MEGVALÓSÍTÓ 

 

 

14. ábra: tanító profil 

 

A vezető – megvalósító dimenzió arra a viselkedési jellemzőre vonatkozik, amit 

hagyományosan megvalósító, és tervező kifejezésekkel lehetne jelölni. A megvalósító 

inkább az operatív, másokat támogató tevékenységet részesíti előnyben, viselkedésében 

megnyerő, együttműködő, állhatatosság jellemzi. A tervező, vezető, irányító viselkedés 

megjelenési formái a kreatív, öntudatos, célorientált viselkedéshez kötődnek. 

A tanító vezetői kompetenciákkal bíró személy. 
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LEGERŐSEBB NEGYED - EXTRAVERZIÓ 

 

 

15. ábra: tanító profil 

 

A legerősebb negyed a személyi működés leghatékonyabb területét mutatja. 

A tanító önmagát elfogadó, nyitott, alkotó, a környezete számára hiteles személy. 

 

A tanító a hivatása iránt elkötelezett, szakmailag felkészült pedagógus.  

 

Érdeklődéssel fordul környezete felé. Vitalitás, optimizmus, pozitív gondolkodás 

jellemzi.  Belső energiával, kisugárzással rendelkezik, amivel környezetére is hatni 

képes. Nyitottan, pozitív elvárásokkal tekint a kihívásokra. Egészséges önbizalom 

jellemzi, így a változó helyzeteket is képes uralni, jó döntéseket hozni. Innovatív, elébe 

megy a dolgoknak, és képes kifejezetten újszerű megoldásokat alkalmazni. 

Leleményessége, ötletessége, humora felhasználásával minden szituációban feltalálja 

magát, és a lehető legjobbat hozza ki belőlük.  
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Önzetlenül viszonyul másokhoz. Közvetlen környezetében – tanítványok, szülők, 

kollégák – kedvelt, rokonszenves, megnyerő személy, aki őszintén érdeklődik a világ, az 

emberek iránt. Könnyen alakít ki és működtet kapcsolatokat. Ezek ápolására, 

fenntartására különös gondot fordít. Kész megérteni és elfogadni a gyerekek, a szülők 

gondolatvilágát.  

Megbízható és lelkiismeretes, mindig lehet rá számítani, rendelkezésre áll, ha szükséges.  

Türelmes, megértő, empatikus viselkedése, gondoskodása, mások teljesítményének 

elismerése jó érzéseket vált ki a környezetéből.  

 

Kommunikációjában rugalmasan alkalmazkodik a szereplőkhöz, a helyzethez, a 

témához. Problémamegoldó képessége fejlett, konfliktuskezelésében határozott. 

Viselkedésére a kooperativitás jellemző; könnyen dolgozik együtt másokkal, a team-

munkára felkészült. 

 

Határozottan, ugyanakkor nagy körültekintéssel végzi a munkáját, a vele együtt 

dolgozókkal megértő, a rábízottakkal való viszonyában gyengéd, támogató attitűd 

jellemzi. Kézben tudja tartani a pedagógiai szituációt vagy folyamatot úgy, hogy 

igyekszik mindenki érdekét szem előtt tartani. Képes váltani, ha a jól bevált módszerek 

nem sikeresek. 

 

Arra helyezi a hangsúlyt, hogy az általa irányított, illetve a részvételével zajló pedagógiai 

folyamatok mindenki megelégedésére, közös tevékenységek eredményeképpen 

menjenek végbe.  

Sokat munkálkodik azon, hogy felkeltse tanítványai érdeklődését, és hogy aktivizálja 

őket. A kis eredményeknek is tud örülni, tisztában van vele, hogy a kisgyermeket az apró 

eredmények sarkallják a további erőfeszítésekre. 
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II. A tanító a végzés, illetve a munkába állás pillanatában… 

 

1. A tudás, a technológia és az információ menedzselése tekintetében 

 

Tudás 

1.  Ismeri az oktatáspolitika jogi szabályozó dokumentumait.  

2. Ismeri intézménye alapdokumentumait és szabályzatait. 

3. Rendelkezik a hivatása gyakorlásához szükséges tudományos, szakmai és 

szakmódszertani ismeretekkel. 

4. Biztos tudással rendelkezik a 6-10 (-12) éves korú gyermekek 

fejlődéslélektani jellemzőiről. 

5. Ismeri a különböző tanulásszervezési eljárásokat, alkalmazásuk céljait, 

kritériumait, megvalósítási módozatait. 

6. Ismeri a hatékony tanuló-megismerési technikákat, a csoportműködés 

törvényszerűségeit, a csoportbeli szerepeket. 

7. Ismeri a konstruktív pedagógia szemléletét és elméleti hátterét. 

8. Ismeri az alapvető motivációelméleteket, a külső és belső motiváció fogalmát. 

9. Tisztában van a differenciálás elméletével és gyakorlati megvalósításának 

lehetőségeivel a tanulás folyamatában.  

10. Biztos tudással rendelkezik a pedagógiai értékelés elméleti hátteréről, a 

fejlesztő értékelés szerepéről. 

11. Ismeri a hátrányos helyzetű, a sajátos nevelési igényű gyermekek nevelésének 

specifikumait, az integráció, inklúzió koncepcióit. 

12. Tisztában van az információs és kommunikációs technológiák használatának 

alapjaival, felhasználásának lehetőségeivel. 

13. Rendelkezik ismeretekkel az élethosszig tartó tanulás jelentőségéről és 

fogalmáról. 

 

 

 

Készség és képesség  

1. Képes a szabályozó dokumentumokban leírtak értelmezésére. 
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2. Képes beilleszkedni egy szervezet működésébe, a számára kijelölt feladatokat, 

adminisztrációs tevékenységeket határidőre, pontosan elvégzi. 

3. Képes a tudás megszerzésére, elemzésére, értékelésére, reflektálásra és 

átadására, a rendelkezésre álló technológiák helyzethez illeszkedő 

alkalmazására. 

4. Tanítói gyakorlatában alkalmazkodik a tanulók kognitív, pszichés és mentális 

fejlettségi állapotához.  

5. Tudatosan tervezi, szervezi és irányítja az osztálytermi folyamatokat, adekvát 

módon alkalmazza a különböző tanulásszervezési eljárásokat, módszereinek 

megválasztásában adaptív; igazodik az egyéni tanulási utakhoz. Munkája során 

előtérbe helyezi a tevékenységbe ágyazott képességfejlesztést, tág lehetőséget 

teremt az alkotás örömének megélésére.  

6. Gyakran él a játék, a játékos tevékenységek beépítésének lehetőségével. 

7. Elméleti ismeretei alapján képes felmérni a tanuló képességét, tanulási 

szokásait, motivációját és attitűdjét.  

8. Képes a közösség megismerésének és fejlesztésének tudatos végzésére. 

Szükség esetén hatékony beavatkozó, korrektív lépéseket alkalmaz. 

9. Képes az új ismeretek, készségek és képességek elsajátíttatása során a tanulók 

előzetes ismereteire, tudására, gondolati mintáira építeni, hogy ezekhez 

alkalmazkodva jöjjön létre a gyerekekben a számukra érthető, új jelentés.  

10. Képes fenntartani diákjaiban a tanulás iránti érdeklődést, a tudásvágyat, a 

kíváncsiságot, tájékozódásra, érdeklődésre ösztönzi őket. Tudatosan dolgozik 

azon, hogy a külső motivációs eszközöket és eljárásokat felváltsa olyanokkal, 

amelyek a gyerekek belső motivációjának kialakulását és erősödését 

eredményezik. 

11. Fokozatosan képessé válik a differenciált tanulásszervezésre, 

képességfejlesztésre. 

12. Kiemelt figyelemmel, módszeresen fejleszti a tehetséget, erősíti a kreativitást a 

tanulókban. A lassabban haladó, a lemaradó, az arra rászoruló gyereknek 

hatékony egyéni támogatást nyújt. 

13. Egyértelmű követelményeket fogalmaz meg a tanulók számára. 
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14. A tanítási órák gyakorlatában megjelenik a társak, a csoport, a felnőttek, az 

események gyerekek által történő értékelése is. Idővel gyakorlottá válik a 

differenciált értékelés alkalmazásában. 

15. Fokozatosan képessé válik az integrációra (a segítő szakemberek 

közreműködésével). 

16. Jártas az infokommunikációs eszközök használatában. Tanítási gyakorlatában 

él az IKT lehetőségek kihasználásával. Fokozatosan vezeti be a gyerekeket 

ezeknek az eszközöknek a használatába a tanulás területén, és ösztönzi, 

támogatja, bátorítja ez irányú törekvéseiket.  

17. Kritikus szemmel tekint önmagára, képes az önreflexióra. Elemzi a 

helyzeteket, megfogalmazza a következtetéseket, és kijelöli önmaga számára a 

fejlesztési lehetőségeket. 

 

Attitűd és motiváció 

1. Érdeklődik a szakmájához kapcsolódó hazai (és nemzetközi) törekvések, 

innovációk, kutatások, eredmények iránt. 

2. Kezdetben részt vesz, majd aktív szerepet vállal az intézményben folyó 

fejlesztési folyamatokban. 

3. Nyitott az új ismeretek, készségek elsajátítására és alkalmazására. 

4. Pozitív, bizalomteljes, támogató légkört teremt az osztályában. 

5. Elfogadó attitűddel, rugalmasan alkalmazkodik a tanulók/az osztálya 

igényeihez, az aktuális körülményekhez és helyzetekhez.  

6. Kiemelt feladatának tekinti a tanulók és az osztálya mély, tényeken és 

(megfigyelési) adatokon alapuló megismerését.  

7. Érdeklődik a szakma innovációi iránt, nyitott az új szemlélet befogadására. 

8. Új pedagógiai eljárások, módszerek, eszközök megismerésére és kipróbálására 

kész. 

9. Motivációs eszköztárát folyamatosan fejleszti.  

10. Hisz az eltérő adottságú, képességű gyerekek differenciált fejlesztésének 

szükségességében, nyitott az adaptív tanulásszervezés megvalósítására. 

11. Értékelő tevékenységét alapvetően a pozitív megerősítés jellemzi, az értékelés 

segítő szerepét/fejlesztő jellegét tartja szem előtt. 



45 

 

12. Elfogadja az integráció létjogosultságát, nyitott a sajátos nevelési igényű 

gyermekek többségi intézménybe történő befogadására. 

13. Nyitott új IKT eszközök, eljárások megismerésére és alkalmazására a 

személyes használatban és a tanulás folyamatában is.  

14. A tanulásra úgy tekint, mint egy lehetőségre, ami a folyamatos fejlődést, az 

önmegvalósítást, a kibontakozást szolgálja.  

 

2. Együttmunkálkodásban másokkal 

 

Tudás 

1. Rendelkezik a szakmája gyakorlásához szükséges szociálpszichológiai 

ismeretekkel. 

2. Rendelkezik az önismeretre vonatkozó tudáselemekkel. 

3. Rendelkezik ismeretekkel a kommunikációelmélet témakörében. 

4. Ismeri a konfliktus fogalmát, típusait, kezelésének lépéseit és technikáit. 

 

Készség és képesség 

1. Szoros kapcsolatot tart fenn és együttműködik a szülőkkel, az osztályában 

tanító más kollégákkal (kiemelten tanító társával/a napközis nevelővel), a 

tanulást segítőkkel, adott esetben a szakszolgálatok szakembereivel. 

2. Megszerzett tudását, tapasztalatait megosztja kollégáival. 

3. A tanórákon és a tanórán kívüli tevékenységek során tudatosan fejleszti a 

tanulók együttműködési képességét. 

4. A tanulás megszervezésében a gyerekeket együttműködő félként kezeli. A 

választás lehetőségének megadásával fokozatosan építi ki bennük az egyre 

nagyobb felelősségvállalást a saját tanulási folyamatukban. 

5. Rendelkezik személyes pályaképpel, ars poetikával; önmaga számára 

megfogalmazza személyes és szakmai céljait, ezek megvalósításáért tudatosan 

cselekszik. Felelősséget vállal szakmai döntéseiért, megnyilatkozásaiért, 

cselekedeteiért. 

6. Kommunikációja hatékony; törekszik megtalálni a megfelelő hangnemet és 

stílust a gyerekekkel, a kollégáival, a szülőkkel.  
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7. A tanulók életkorának megfelelő eszköztár használatával kommunikál; figyel 

arra, hogy érthető, világos legyen a közlése minden kisgyerek számára. 

Kérdéskultúrája fejlett, kérdezéstechnikája jó, a gyerekeket is tanítja kérdezni. 

8. A felmerülő konfliktusok kezelése során arra törekszik, hogy valamennyi 

érintett szereplő számára elfogadható megoldás szülessen.  

 

Attitűd és motiváció 

1. Nyitott a kollégák, a szülők és a partnerek irányában; elfogadóan viszonyul az 

ötleteikhez, javaslataikhoz. 

2. Tudása megosztására törekszik. 

3. Kíváncsi a gyerekek véleményére, javaslataikra. Elfogadja, bátorítja a tanulói 

kezdeményezést. Előhívja, támogatja a saját elképzelésétől eltérő 

megoldásokat is, lehetőséget ad ezek kipróbálására. 

4. Egészséges önbizalom, becsvágy, az önmegvalósítás igénye jellemzi.  

5. Folyamatosan törekszik arra, hogy személyiségében és hivatásában is 

fejlődjön.  

6. Szükség esetén kész változtatni saját tanítási stílusán és gyakorlatán. 

7. Hajlandó a kommunikációját a vele interakcióban lévő személyekhez igazítani. 

8. Fontos számára a visszacsatolás. Meggyőződik arról, hogy kommunikációja 

célba ért. 

9. Felkészültségének mértéke szerint felvállalja a konfliktusokat; 

megoldásközpontú. 

 

3. Munkavégzés a társadalommal és a társadalomban tekintetében 

 

Tudás 

1. Rendszerelméleti ismeretekkel rendelkezik. Tisztában van a közvetlen és 

közvetett partner fogalmával, tudja, hogy intézményének kik a partnerei.  

2. Felkészült az etnikai, a nemzetiségi, a más szociokulturális közegekből jövő 

gyerekek integrált nevelésére, oktatására. 

3. Alapvető ismeretei vannak a minőség fogalmáról, az oktatási intézményben 

zajló folyamatokról. 
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Készség és képesség 

1. Törekszik a helyi közösséggel és a szülőkkel, az oktatásban érdekeltekkel – 

szülők, tanárképző intézmények és reprezentatív csoportok – való 

eredményes együttműködésre. 

2. Olyan el- és befogadó nevelési környezetet alakít ki, amelyben a gyerekek 

értékesnek, elfogadottnak érezhetik magukat, amelyben megtanulják tisztelni, 

elfogadni az etnikai, a más kulturális közegből jövő társaikat, kultúrájukat is. A 

közös értékek megláttatására és elfogadására nevel. 

3. Részt vesz intézménye minőségfejlesztési, -ellenőrzési, -értékelési 

folyamataiban.  

 

Attitűd és motiváció 

1. Partnerközpontú szemlélettel rendelkezik, elfogadja az együttműködés 

fontosságát.  

2. Tiszteli, elfogadja a kulturális különbözőségeket. 

3. Nevelő-oktató munkáját áthatja a minőségért érzett felelősségvállalása. 
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Tanár kompetenciaprofil 

 

I. Profil a RaDAr alapján 

 

 

16. ábra: tanár profil 

 

4. tábla: Tanár profil 

Tengelyek 1 2 3 4 5 6 7 8 

 13,33 15,70 12,37 14,74 12,63 10,26 11,67 9,30 

Negyedek Q1 29,04 Q2 27,11 Q3 22,89 Q4 20,96 

Dimenziók      

Kapcsolat 56,14 Tartalom 43,86           

Dinamikus 51,93 Stabil 48,07           

Vezető 54,74 Megvalósító 45,26           
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A RaDAr egy átfogó emberképre épülő, holisztikus szemléletű modell. Tengelyei és 

dimenziói kapcsolatban vannak több ismert személyiség elmélettel, személyiségvizsgáló 

módszerrel. A profil több oldalról és rétegben közelíti meg, de összefüggéseiben mutatja 

be azt a személyt, aki a tanári hivatást/szakmát gyakorolja. A szakmaprofil 

szempontjából kiemelkedő jelentőséggel bír, hogy a tanár a személyiségével, a 

személyiségéből dolgozik. Mindennapi működése - azaz viselkedése - hátterében a 

tudás, a műveltség, az adekvát képességek és attitűdök, motivációk komplex rendszere 

áll. Az egyes tengelyek mentén azonosítható viselkedésmódok megjelenésének 

erősségét a profilon belül a számadatok mutatják. A személyiség más rétegét mutató 

dimenziók arányait a számadatok mellett a további ábrák teszik szemléletessé. A 

fejlesztés során érdemes figyelembe venni, hogy bármely irányba való elmozdulás a 

rendszer változását vonja maga után. 

 

KAPCSOLATORIENTÁCIÓ – TARTALOMORIENTÁCIÓ 

 

 

17. ábra: tanár profil 

A kapcsolatorientált – tartalomorientált dimenzió az emberekre, vagy a tényekre való 

koncentrálás preferenciáját jelenti. A kapcsolatorientált személyek az emberi 
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kapcsolatok rendszerét részesítik előnyben, jól tudnak másokkal együtt dolgozni, 

érzelmeik jelentős részét ki is mutatják. A tartalomorientáltak működésére a 

racionalitás magasabb szintje jellemző. A tevékenységet részesítik előnyben az emberrel 

szemben, magas a feladat iránti motivációjuk, elköteleződésük. 

A tanár meghatározóan kapcsolatorientált személy. 

 

STABILITÁS – DINAMIZMUS 

 

 

18. ábra: tanár profil 

 

A dinamikus – stabil dimenzió az állandósághoz, illetve a változásokhoz való viszonyt 

jelzi. Bizonyos jellemzők: az önelfogadás, magabiztosság, pozitív életszemlélet a 

dinamikus működéshez, a változások rugalmasabb kezeléséhez köthetőek. A stabilitás, a 

nyugalomra törekvés, a belső biztonság eléréséhez kapcsolódik, olyan jellemzőkhöz 

kötődik, mint a lojalitás, állhatatosság, a kiszámítható környezet iránti igény. 

A tanár inkább dinamikus személy. 
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VEZETŐ - MEGVALÓSÍTÓ 

 

 

19. ábra: tanár profil 

 

A vezető − megvalósító dimenzió arra a viselkedési jellemzőre vonatkozik, amit 

hagyományosan megvalósító, és tervező kifejezésekkel lehetne jelölni. A megvalósító 

inkább az operatív, másokat támogató tevékenységet részesíti előnyben, viselkedésében 

megnyerő, együttműködő, állhatatosság jellemzi. A tervező, vezető, irányító viselkedés 

megjelenési formái a kreatív, öntudatos, célorientált viselkedéshez kötődnek. 

A tanár vezetői kompetenciákkal bíró személy. 
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LEGERŐSEBB NEGYED - EXTRAVERZIÓ 

 

 

20. ábra: tanár profil 

 

A legerősebb negyed a személy működésének leghatékonyabb területét mutatja. A tanár 

önazonos, a környezete számára hiteles, nyitott, alkotó személy. 

 

Munkája iránt elhivatott, alkotó személy. Az emberi kapcsolatok hálózatában jól 

eligazodó, a környezete irányában nyitott, az emberek felé forduló személy. Meggyőzően 

kommunikál, könnyen teremt kapcsolatot a gyerekkel, a szülővel, a kollégáival, a külső 

partnerekkel. Humánus, a kialakított kapcsolatait nehézségek nélkül képes fenntartani, 

törekszik azokat kölcsönös bizalomra építeni. Élénk kommunikációjával képes az 

emberek figyelmét, érdeklődését fenntartani. Tevékenységeiben lelkes, pozitív 

kisugárzásával képes a környezetében lévőket is megnyerni. 

 

Kapcsolataiban őszinte és megbízható, ez a diákokkal való törődésben és a feladatok 

pontos elvégzésében egyaránt megnyilvánul. Fontos számára, hogy bízzanak benne, 
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mindent elkövet, hogy mások is számíthassanak rá a munkában. Az iskolai élet 

valamennyi területén kész az együttműködésre, tud csapatban dolgozni. Segítőkész és 

önzetlen, a diákok, kollégák eredményeinek tud örülni. 

 

Felelősen gondolkozik, kialakítja a maga tanári filozófiáját, elköteleződik azok iránt az 

elvek iránt, amelyekben hisz. Hite, meggyőződése áthatják a tevékenységét. 

Határozottan tervezi és szervezi a munkáját, fontos számára, hogy a diákjai 

eredményesek legyenek. Következetesen és tudatosan meg akar felelni a szakmai 

elvárásoknak. A változásokra, váratlan eseményekre kihívásként tekint. 

Motiváltságának, eredetiségének köszönhetően alkotó módon képes ismereteit, 

tapasztalatait felhasználni, folyamatosan megújulni. Nyitott a fejlesztésekre, 

innovációkra. 

 

 

II. A tanár a végzés, illetve a munkába állás pillanatában… 

 

1. A tudás, a technológia és az információ menedzselése 

 

Tudás 

1. Ismeri az oktatás környezetét alapvetően meghatározó jogszabályokat. 

2. Széleskörű tudással rendelkezik a választott tudomány- és/vagy műveltségi 

területen. 

3. Ismeri intézménye szervezeti szabályozó dokumentumait. 

4. Ismeri intézménye tartalmi szabályozó dokumentumait. 

5. Rendelkezik a hivatása gyakorlásához szükséges szaktárgyi és 

szakmódszertani ismeretekkel. 

6. Biztos tudással rendelkezik a gyermekek, serdülők, fiatalok fejlődés- és 

személyiség-lélektanáról. 

7. Ismeri a különböző tanulásszervezési eljárásokat, alkalmazásuk céljait, 

kritériumait, megvalósítási módozatait. Tisztában van a tanítási folyamat 

rendszerszerűségével (cél, feladat, tervezés, megvalósítás, értékelés).  
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8. Ismeri a hatékony tanuló-megismerési technikákat, a csoportműködés 

törvényszerűségeit, a csoportbeli szerepeket.  

9. Ismeri a konstruktív pedagógia szemléletét és elméleti hátterét. 

10. Ismeri az alapvető motivációelméleteket, a külső és belső motiváció fogalmát. 

11. Tisztában van a differenciálás elméletével és gyakorlati megvalósításának 

lehetőségeivel a tanulás folyamatában. 

12. Biztos tudással rendelkezik a pedagógiai értékelés elméleti hátteréről, a 

személyiségre ható következményeivel, a fejlesztő értékelés szerepéről.  

13. Ismeri a nemzetközi és hazai mérési és kutatási eredményeket. 

14. Ismeri a hátrányos helyzetű, a sajátos nevelési igényű gyermekek nevelésének 

specifikumait, az integráció, inklúzió fogalmakat. 

15. Tisztában van az információs és kommunikációs technológiák használatának 

alapjaival, felhasználásának lehetőségeivel. 

16. Rendelkezik ismeretekkel az egész életen át tartó tanulást megalapozó 

kompetenciák jelentőségéről és összetevőiről. 

17. Ismeri tudása fejlesztésének lehetőségeit (képzés, továbbképzés, önképzés, 

szakirodalomban való tájékozódás, stb.) és ezek infokommunikációs 

változatait. 

 

Készség és képesség  

1. Képes a szabályozók értelmezésére, e kereteken belül érdekérvényesítésre is. 

2. Képes a tudás megszerzésére, elemzésére, értékelésére, reflektálásra és 

átadására, a rendelkezésre álló technológiák helyzethez illeszkedő 

alkalmazására. Rendelkezik a szaknyelvi szövegek olvasásának, 

interpretációjának, reflexiójának képességeivel. Rendszerbe helyezi az új 

tudást. Problémamegoldó gondolkodásra képes. 

3. Képes beilleszkedni egy szervezet működésébe, a számára kijelölt feladatokat, 

adminisztrációs tevékenységét határidőre, pontosan elvégzi. 

4. Képes megérteni a pedagógiai program és a tantervek alapján zajló 

folyamatokat. Képes tanítási órák tervezésére, a tanulók számára szükséges 

tananyagok megválasztására, folyamattervezésre. Érzékelteti a tudás szerepét 

az életben. 
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5. Gazdagodó szaktárgyi és módszertani tudással rendelkezik, ezért változatosan 

tud tanítani. Módszertani repertoárját folyamatosan bővíti. Törekszik a tudás 

hatékony átadására. Az érdeklődést felkelti és fenntartja. Az eredményeket 

szakszerűen értékelni tudja. Képes a rendelkezésre álló taneszközöket saját 

munkájában felhasználni, rendszerbe szervezni, új eszközöket tervezni. 

6. Tanári gyakorlatában alkalmazkodik a tanulók kognitív, pszichés és mentális 

fejlettségi állapotához. Tisztában van ez egyes tanulókra vonatkozóan a 

kiindulási helyzettel és célokat fogalmaz meg a fejlesztésükhöz. Személyre 

szabottan tervezi a feladatokat. A tanár keresi, és felfedezi tanítványai jellemző 

értékeit. Diákjai fejlődését ezeket is figyelembe véve tervezi meg. Kollégáit 

bevonja az értékek feltárásába, a tervezésbe. Hatékonyan tanít és jó hangulatú 

órákat tart. 

7. Tudatosan tervezi, szervezi és irányítja az osztálytermi folyamatokat, adekvát 

módon alkalmazza a különböző tanulásszervezési eljárásokat, módszereinek 

megválasztásában adaptív; igazodik az egyéni tanulási utakhoz. Alkalmas 

pedagógiai munkáját részletekbe menően megtervezni, tapasztalatait reflektív 

módon elemezni és értékelni. 

8. Képes a tanulókat szakszerűen megfigyelni és tapasztalatait szöveges vagy 

számszerű formában rögzíteni. Képes a tanulók megismerésére és fejlődésük 

nyomon követésére alkalmas objektív adatgyűjtő eszközök, kérdőívek, 

tudásszintmérő tesztek alkalmazására, készítésére. Szükség esetén hatékony 

beavatkozó, korrekciós lépéseket alkalmaz. Tudását képes gyakorlati 

kontextusba helyezni. 

9. Képes az új ismeretek, készségek és képességek elsajáttítatása során a tanulók 

előzetes ismereteire, tudására, gondolati mintáira építeni, hogy ezekhez 

alkalmazkodva jöjjön létre a gyerekekben a számukra érthető, új jelentés. 

10. Képes a tanórai munka hatékony, lendületes irányítására, a tanulók 

figyelmének, érdeklődésének felkeltésére és fenntartására. Jól motivál. 

Változatos oktatási módszereket használ. Tudását képes gyakorlati 

kontextusba helyezni. 

11. Képes a tanítási egységek céljainak megfelelő, a különböző adottságokkal, 

képességekkel és előzetes tudással rendelkező tanulók életkorának, 

érdeklődésének megfelelő módszerek megválasztására, eljárások 
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megtervezésére és alkalmazására. Kiemelt figyelemmel, módszeresen fejleszti 

a tehetséget, erősíti a kreativitását a tanulókban. A lassabban haladó, a 

lemaradó, az arra rászoruló gyereknek hatékony egyéni támogatást nyújt. 

Tényekre, adatokra támaszkodva alapozza meg differenciáló tevékenységét.  

12. Egyértelmű követelményeket fogalmaz meg a tanulók számára. Következetes 

elvárásaiban. Értékelésében objektivitásra törekszik. Képes a tudás 

értékelésére. Alkalmas a pedagógiai értékelés változatos eszközeinek 

alkalmazására. Képes a tanulók számára fejlődésükről az önértékelést és 

önbecsülést elősegítő módon a rendszeres és alapos visszacsatolást 

biztosítani. Képes a diagnosztikus és fejlesztő értékelés eljárásait rutinszerűen 

alkalmazni. Képes elősegíteni a tanulók részvételét saját teljesítményük 

értékelésében. 

13. Az eredmények szakszerű értelmezésére képes. 

14. Folyamatosan képessé válik az integrációra (a segítő szakemberek 

közreműködésével). Ismeri a tanár társadalmi felelősségvállalásának 

felelősségét. Amit tesz, vagy amit elmulaszt, annak társadalmi hatása van, 

különösen a méltányosságot igénylő tanulókra, gyakran szüleikre is. 

15. Képes alkalmazni az információs-kommunikációs eszközöket, a digitális 

tananyagokat kezelni, forrásaikat megtalálni, a tanítási-fejlesztési céloknak 

megfelelő tartalmakat kiválasztani, rendszerezni, szerkeszteni. Képes a 

tanulók információs-kommunikációs technikákkal végzett osztálytermi vagy 

azon kívüli önálló munkáját irányítani. 

16. Képes az egész életen át tartó tanulást megalapozó kompetenciák hatékony 

fejlesztésére. 

17. Kritikus szemmel tekint önmagára, képes önreflexiót megfogalmazni. Elemzi a 

helyzeteket, megfogalmazza a következtetéseket, és kijelöli önmaga számára a 

fejlesztési lehetőségeket. 

 

 

 

Attitűd és motiváció 

1. Tájékozottságra törekszik és jogkövető magatartást mutat. 
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2. Érdeklődik a szakmájához kapcsolódó hazai (és nemzetközi) törekvések, 

innovációk, kutatások, eredmények iránt. Érdeklődik a szakmai kihívások 

iránt. Tisztában van azzal, hogy nem ő a tudás egyedüli forrása. A tanulás érték 

számára. Tanul a tanítványaitól. 

3. Kezdetben részt vesz, majd aktív szerepet vállal az intézményben folyó 

tevékenységekben. Azonosul az iskola szellemiségével, lojális. Elfogadja és 

követi az intézmény értékrendjét. 

4. Azonosul a szabályozó dokumentumokban leírtakkal. Tudását kész frissíteni. 

5. Kész tudományos igényességgel önművelésre: a munkáját segítő szakirodalom 

folyamatos követésére, önálló ismeretszerzésre. Elhivatott. Eszköztárát 

folyamatosan bővíti. 

6. Pozitív, bizalomteljes, támogató légkört teremt tanítása során. Jó hangulatú 

órákat tart. 

7. Rendelkezik a pedagógusi, nevelői szerep ellátásához szükséges segítő és 

fejlesztő beállítódással, kellő szintű toleranciával, empátiával. Tévedéseit meri 

vállalni. Elhivatott. 

8. Kiemelt feladatának tekinti a tanulók és az osztálya mély, tényeken és 

adatokon alapuló megismerését, tanítási tevékenysége az alapján történő 

megtervezését. Tiszteletben tartja a tanulók személyiségét. 

9. Új pedagógiai eljárások, módszerek, eszközök megismerésére, kipróbálására 

és értékelésére kész. 

10. Motivációs eszköztárát folyamatosan fejleszteni kész. Örül diákjai sikereinek. 

11. Hisz az eltérő adottságú, képességű gyerekek differenciált fejlesztésének 

szükségességében, nyitott az adaptív tanulásszervezés megvalósítására. 

12. Értékelő tevékenységét alapvetően a pozitív megerősítés jellemzi, az értékelés 

segítő szerepét/fejlesztő jellegét tartja szem előtt. 

13. Tapasztalatait kész beépíteni a mindennapi munkájába. 

14. Elfogadja az integráció létjogosultságát, nyitott a sajátos nevelési igényű 

gyermekek többségi intézménybe történő befogadására. 

15. Nyitott új IKT eszközök, eljárások megismerésére és alkalmazására a 

személyes használatban és a tanulás folyamatában is. 

16. A tanulásra úgy tekint, mint egy lehetőségre, ami a folyamatos fejlődést, az 

önmegvalósítást, a kibontakozást szolgálja. 
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17. Nyitott az egész életen át tartó emberi fejlődésre. 
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2. Együttmunkálkodás másokkal 

 

Tudás 

1. Ismeri azokat a társszervezeteket, és kutató-fejlesztő intézményeket, amelyek 

befolyásolják együttműködési rendszerét. Rendelkezik a szakmája 

gyakorlásához szükséges szociálpszichológiai ismeretekkel. 

2. Ismeri az együttes munkavégzés törvényszerűségeit. 

3. Ismeri a csoportdinamika szabályait. 

4. Rendelkezik az önismeretre vonatkozó tudáselemekkel. 

5. Rendelkezik ismeretekkel a kommunikációelmélet témakörében. 

6. Ismeri a konfliktus fogalmát, típusait, kezelésének lépéseit és technikáit. 

 

Készség és képesség 

1. Szoros kapcsolatot tart fenn és együttműködik a szülőkkel, az osztályában 

tanító más kollégákkal. 

2. Képes szakmai együttműködésre az iskolai közösséggel, a társszervezetekkel 

és kutató-fejlesztő intézményekkel. 

3. A tanórákon és a tanórán kívüli tevékenységek során tudatosan fejleszti a 

tanulók együttműködési képességét. Figyel a gyermekre. Közösségépítő 

tevékenységeket végez. Partnereivel a szerepeinek megfelelően viselkedik. 

Csapatban eredményesen old meg feladatokat. Képes a közös munkát segítő 

osztálytermi rend és tanulási környezet megteremtésére. 

4. Megfelelő, egészséges önismerettel rendelkezik, képes saját tevékenységével 

kapcsolatos kritikus reflexiókra, önértékelésre. 

5. Szakmai partnerként együttműködik pedagógus társaival, a kisegítő 

személyzettel és szükség szerint a szakszolgálat munkatársaival (logopédus, 

pszichológus, fejlesztő pedagógus stb.).  

6. Kommunikációja árnyalt; törekszik megtalálni a megfelelő hangnemet és 

stílust a gyerekekkel, a kollégáival, a szülőkkel. Képes a tanulóval kapcsolatos 

tapasztalatait értelmezni és átadni. Metakommunikációja a tanári szerepnek 

megfelelő. Kérdezéstechnikája jó, megfelelő, és a diákokat is megtanítja 

kérdezni. 
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7. A felmerülő konfliktusok megoldására képes. Eközben arra törekszik, hogy 

valamennyi érintett szereplő számára elfogadható megoldás szülessen. 

 

Attitűd és motiváció 

1. Nyitott a kollégák, a szülők és a partnerek irányában. Támaszkodik a családok 

nevelési szokásaiban és törekvéseiben fellelhető értékekre. Szilárd 

értékrenddel rendelkezik mind tanítványai, mind kollégái és a szülők előtti 

megnyilvánulásaiban. A partnerekkel történő munkavégzését is ez jellemzi. 

2. Hajlandó együttműködni a tantestület, tágabban az iskolai közösség tagjaival. 

Tud örülni mások sikereinek is. 

3. Elfogadja, bátorítja a tanulói kezdeményezést. Előhívja a saját elképzelésétől 

eltérő megoldásokat is, lehetőséget ad ezek kipróbálására. Segítő szándékkal, 

őszintén, hitelesen (kongruensen) viselkedik iskolája tantestületének 

tagjaként. 

4. Egészséges önbizalom, becsvágy, az önmegvalósítás igénye jellemzi. Törekszik 

önismeretének, fejlesztésére. Szükség esetén kész változtatni saját tanítási 

stílusán és gyakorlatán. 

5. Hajlandó a kommunikációját a vele interakcióban lévő személyekhez igazítani. 

Fontos számára a visszacsatolás. Meggyőződik arról, hogy kommunikációja 

célba ért-e. 

6. Felkészültségének mértéke szerint felvállalja a konfliktusokat; 

megoldásközpontú. 

 

 

 

 

 

 

3. Munkavégzés a társadalommal és a társadalomban 

 

Tudás 

1. Ismeri a nevelési-fejlesztési funkciókat betöltő szervezetek, intézmények, 

közösségek működését, konfliktusait, diszfunkcióit. 
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2. Megismerkedik pályázati lehetőségekkel. 

3. Felkészült az etnikai, a más kulturális közegekből jövő gyerekek integrált 

nevelésére, oktatására. 

4. Alapvető ismeretei vannak a minőség fogalmáról, az oktatási intézményben 

zajló folyamatokról.  

5. Ismeri az egészségjavító, illetve az egészségkárosító tevékenységeket. 

 

Készség és képesség 

1. Törekszik a helyi közösséggel és a szülőkkel, az oktatásban érdekeltekkel – 

szülők, tanárképző intézmények és reprezentatív csoportok – való 

eredményes együttműködésre. Kész a sajátjától eltérő értékek elfogadására, 

nyitott mások véleményének megismerésére és tiszteletben tartására. 

2. Részt vesz pályázatok írásában, majd megvalósításában. 

3. Olyan el- és befogadó nevelési környezetet alakít ki, amelyben a gyerekek 

értékesnek, elfogadottnak érezhetik magukat, amelyben megtanulják tisztelni, 

elfogadni az etnikai, a más kulturális közegből jövő társaikat, kultúrájukat is. A 

közös értékek megláttatására és elfogadására nevel. 

4. Képes felismerni az előítéletesség és a sztereotípiákon alapuló gondolkodás 

megnyilvánulásait, és képes azokat szakszerűen kezelni az iskolában és azon 

kívül is. Képes a különböző társadalmi rétegekhez, kulturális, nemzeti vagy 

etnikai csoportokhoz tartozó szülőkkel partnerként együttműködni. 

5. Képes részt vállalni az iskola szervezetfejlesztési, innovációs és 

minőségfejlesztési munkájában. 

6. Pozitív egészségmagatartásra törekszik. Tudatosan tesz a kiégés ellen. 

Önmagára is szán időt. 

 

 

Attitűd és motiváció 

1. Partnerközpontú szemlélettel rendelkezik, elfogadja az együttműködés 

fontosságát. 

2. Pályázatok megvalósításában törekszik a részvételre. 
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3. Tiszteli, elfogadja a kulturális különbözőségeket. Inkluzív szemléletmód 

jellemzi. Érzékeny a hátrányos társadalmi helyzetből, a szegénységből, az 

előítéletektől övezett kisebbségi létből fakadó nehézségekre. 

4. Nevelő-oktató munkáját áthatja a minőségért érzett felelősségvállalása. 

5. Elfogadja az egészséges életmódot. 
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Műszaki szakoktató kompetenciaprofil 

 

I. Profil a RaDAr alapján 

 

 

21. ábra: műszaki szakoktató profil 

 

5. tábla: Műszaki szakoktató profil 

Tengelyek 1 2 3 4 5 6 7 8 

 12,44 12,80 14,49 14,86 10,51 10,14 12,56 12,20 

Negyedek Q1 25,24 Q2 29,35 Q3 20,65 Q4 24,76 

Dimenziók      

Kapcsolat 54,59 Tartalom 45,41           

Dinamikus 45,89 Stabil 54,11           

Vezető 50,72 Megvalósító 49,28           
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A RaDAr egy átfogó emberképre épülő, holisztikus szemléletű modell. Tengelyei és 

dimenziói kapcsolatban vannak több ismert személyiségelmélettel, személyiségvizsgáló 

módszerrel. A profil több oldalról és rétegben közelíti meg, de összefüggéseiben mutatja 

be azt a személyt, aki a műszaki szakoktató hivatást/szakmát gyakorolja. A szakmaprofil 

szempontjából kiemelkedő jelentőséggel bír, hogy a műszaki szakoktató a 

személyiségével, a személyiségéből dolgozik. Mindennapi működése - azaz viselkedése - 

hátterében a tudás, a műveltség, az adekvát képességek és attitűdök, motivációk 

komplex rendszere áll.  

Az egyes tengelyek mentén azonosítható viselkedésmódok megjelenésének erősségét a 

profilon belül a számadatok mutatják. A személyiség más rétegét mutató dimenziók 

arányait a számadatok mellett a további ábrák teszik szemléletessé. A fejlesztés során 

érdemes figyelembe venni, hogy bármely irányba való elmozdulás a rendszer változását 

vonja maga után. 

 

KAPCSOLATORIENTÁCIÓ – TARTALOMORIENTÁCIÓ 

 

 

22. ábra: műszaki szakoktató profil 
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A kapcsolatorientált – tartalomorientált dimenzió az emberekre vagy a tényekre való 

koncentrálás preferenciáját jelenti. A kapcsolatorientált személyek az emberi 

kapcsolatok rendszerét részesítik előnyben, jól tudnak másokkal együtt dolgozni, 

érzelmeik jelentős részét ki is mutatják. A tartalomorientáltak működésére a 

racionalitás magasabb szintje jellemző. A tevékenységet részesítik előnyben az emberrel 

szemben, magas a feladat iránti motivációjuk, elköteleződésük. 

A műszaki szakoktató jellemzően kapcsolatorientált személy. 

 

STABILITÁS – DINAMIZMUS 

 

 

23. ábra: műszaki szakoktató profil 

 

A dinamikus – stabil dimenzió az állandósághoz, illetve a változásokhoz való viszonyt 

jelzi. Bizonyos jellemzők: az önelfogadás, a magabiztosság, a pozitív életszemlélet a 

dinamikus működéshez, a változások rugalmasabb kezeléséhez köthetőek. A stabilitás, a 

nyugalomra törekvés a belső biztonság eléréséhez kapcsolódik, és olyan jellemzőkhöz 

kötődik, mint a lojalitás, állhatatosság, a kiszámítható környezet iránti igény. 

A műszaki szakoktató jellemzően stabil személy. 
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VEZETŐ – MEGVALÓSÍTÓ 

 

 

24. ábra: műszaki szakoktató profil 

 

A vezető (kiemelt tengelyek) − megvalósító dimenzió arra a viselkedési jellemzőre 

vonatkozik, amit hagyományosan megvalósító és tervező kifejezésekkel lehetne jelölni. 

A megvalósító inkább az operatív, másokat támogató tevékenységet részesíti előnyben, 

viselkedésében megnyerő, együttműködő, állhatatosság jellemzi. A tervező, vezető, 

irányító viselkedés megjelenési formái a kreatív, öntudatos, célorientált viselkedéshez 

kötődnek. 

A műszaki szakoktató az adott szituációnak, szerepnek megfelelően képes vezetői vagy 

megvalósítói kompetenciáit működtetni. 
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LEGERŐSEBB NEGYED - EGYÜTTMŰKÖDŐ 

 

 

25. ábra: műszaki szakoktató profil 

 

A legerősebb negyed a személyi működés leghatékonyabb területét mutatja. 

A műszaki szakoktató lojális, együttműködő, csapatmunkára kész személy. 

 

A műszaki szakoktató a szaktudás átadása iránt elkötelezett személy. 

A műszaki szakoktatót a környezetére való odafigyelés és jelentős együttműködési 

készség jellemez. Jó kontaktusteremtő készséggel rendelkezik, gördülékeny 

kommunikációja révén széles partneri körrel képes eredményes kapcsolatot ápolni. 

Könnyen dolgozik együtt másokkal, partneri kapcsolataiban igazi csapatjátékos. 

Empatikus, odafigyel a tanulók és a felnőttek igényeire, kívánságaira, és 

tevékenységeiben számításba veszi azokat. A fiatalok megismerésére törekszik, 

elfogadja, hogy vannak különbözőségek. A közösség érdekeit szem előtt tartva törődik a 

rábízott diákokkal, felismeri a problémáikat, képviseli az érdekeiket. Segítő szándék 
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jellemzi, mer és tud segítséget kérni és adni. Fontos számára a jó munkalégkör, a nyitott, 

inspiráló közeg. 

 

Megfontolt, a körülményeket szereti alaposan elemezni, hogy az adott szituációból a 

lehető legtöbbet tudja kihozni. Biztonságos és kiszámítható munkakörnyezet 

megteremtésére törekszik, betartja és betartatja a szabályokat, óvja a tanulók testi 

épségét. A számára ismerős közegben határozottan cselekszik, változások 

bekövetkezésekor csak akkor lép, ha már teljesen biztos magában. 

 

Megbízható, lelkiismeretes, tervszerűen dolgozó szakember. Biztonsággal használja a 

technológiai alapokat, a munkaeszközöket és kapcsolódó eljárásokat, követi szakmája 

technológiai fejlődését. Képes megújulni, reagálni a változásokra, a szakmai kihívásokra. 

Nyitott a szakma oktatásának fejlesztései iránt, bekapcsolódik az iskolai innovációs 

folyamatokba. 

 

 

II. A műszaki szakoktató a végzés, illetve a munkába állás pillanatában… 

 

1. A tudás, a technológia és az információ menedzselése tekintetében 

 

Tudás 

1. Megbízhatóan ismeri az oktatott szakma és rész-szakképesítései, elágazásai 

alapvető dokumentumait. 

2. Ismeri intézménye alap- és szabályozó dokumentumait. 

3. Ismeri saját szakmája technológiai alapjait, munkaeszközeit és eljárásait. 

Követi szakmája technológiai fejlődését. 

4. Olyan felkészültséggel rendelkezik, amely a tanulók tanulási folyamatának 

támogatásához szükséges a tervezéstől a vizsgákig. 

5. Alapos pedagógiai felkészültséggel rendelkezik. Ismeri a különböző 

tanulásszervezési eljárásokat. 

6. Ismeri a csoportmunka szervezésének módszereit, a csoportműködés 

törvényszerűségeit. 

7. Ismeri a hatékony tanuló-megismerési technikákat. 
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8. Ismeri a konstruktív pedagógia szemléletét és elméleti hátterét. 

9. Ismeri a munkaterületére/szakmájára vonatkozó technológiai változásokat. 

10. Tisztában van a differenciálás elméletével és gyakorlati alkalmazásával a 

szakmatanulás folyamatában. 

11. Biztos tudással rendelkezik a pedagógiai értékelés elméleti hátteréről, a 

fejlesztő értékelés szerepéről. 

12. Ismeri a szakképzéssel kapcsolatos vizsga-, gyakorlati- és elméleti 

követelményeket. 

13. Ismeri a hátrányos helyzetű, a sajátos nevelési igényű gyermekek nevelésének 

specifikumait, az integráció, inklúzió fogalmakat. 

14. Ismeri és magabiztosan használja az IKT nyújtotta lehetőségeket a szakmai 

tárgyai oktatása során. 

15. Rendelkezik ismeretekkel az élethosszig tartó tanulás jelentőségéről és 

fogalmáról. 

 

Készség és képesség 

1. Képes a szakmai képzési programokban leírtak megvalósítására az oktatási 

folyamatban. Az elsajátításhoz szükséges módszertani fogásokban is alapvető 

gyakorlatot szerzett. 

2. Képes beilleszkedni az iskola működésébe. Feladatait, adminisztrációs 

tevékenységét határidőre, pontosan elvégzi. 

3. Képes adekvát módon használni szakmája speciális nyelvezetét, 

szakkifejezéseit. Képes megújulni, reagálni a változásokra, a szakmai 

kihívásokra, amennyiben az általa oktatott szakirány elméleti és gyakorlati 

ismeretanyagában változik. 

4. Tudatosan tervezi, szervezi és irányítja az osztálytermi folyamatokat. 

5. Adekvát módon alkalmazza a különböző tanulásszervezési eljárásokat, 

módszereinek megválasztásában igazodik a tanulók képességeihez. Munkája 

során előtérbe helyezi a hatékony kooperatív munkát. Képes csoportok 

működéséhez szükséges pedagógiai eljárásokat alkalmazni. Teret és 

lehetőséget ad a diákoknak is a páros és csoportos tevékenységben való 

részvételre. Alkalmazza a projektoktatást is. 
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6. Rendelkezik a csoportműködéshez szükséges képességekkel. Szükség esetén 

eredményesen be tud avatkozni a csoport működésébe. Teret és lehetőséget 

ad a diákoknak a páros és csoportos tevékenységben való részvételre. 

7. Képes felmérni a tanuló képességét, tanulási szokásait, és attitűdjét felnőtt 

tanulók esetében is. 

8. Képes az új ismeretek, készségek és képességek elsajátítása során a tanulók 

előzetes ismereteire, tudására, gondolati mintáira építeni, hogy ezekhez 

alkalmazkodva jöjjön létre tanítványaiban a számukra érthető, új jelentés. 

9. Képes szakszerűen átadni tanítványainak a technológiai újításokat az érintett 

szakmai területeken. 

10. Fokozatosan alakul ki benne a differenciált tanulásszervezés képessége. 

Figyeli a tehetségeseket, felismeri és kihasználja a lehetőségeket kreativitásuk 

kibontakoztatására és fejlesztésére. A lemaradóknak sajátos igényeik 

figyelembevételével egyéni támogatást képes nyújtani. 

11. Felkészült a tanulási folyamat értékelésére. Pontos követelményeket fogalmaz 

meg a tanulók számára. Idővel gyakorlottá válik a differenciált értékelés 

alkalmazására. 

12. Értékelési gyakorlatában kollégái véleményei is megjelennek a 

vizsgaszituációkban. Modulzárásnál, vizsgáknál több rész/tanár értékeléséből 

alakítja ki végső álláspontját. 

13. Segítő szakemberek közreműködésének igénybevételével meg tudja oldani 

integrációs feladatait. 

14. Jártas az infokommunikációs eszközök használatában. Tanítási gyakorlatában 

él az IKT lehetőségek felhasználásával. 

15. Önkritikusan tekint önmagára, képes önreflexiót megfogalmazni. Elemzi 

aktuális helyzetét, megfogalmazza a következtetéseket, kijelöli önmaga 

számára a fejlesztési lehetőségeket. 

 

Attitűd és motiváció 

1. Elhivatott szakmája iránt.  

2. Kezdetben részt vesz, majd aktív szerepet vállal az intézményben folyó 

tevékenységekben. 



71 

 

3. Érdeklődik a szakmájához kapcsolódó hazai és nemzetközi újítások, 

fejlesztések iránt. 

4. Bizalomteljes, támogató légkört teremt osztályában. Tud örülni tanítványai és 

saját sikereinek is. 

5. Személyközpontúság jellemzi. 

6. Törekszik a team munka alkalmazására. Igyekszik beilleszkedni az oktatói 

team munkájába, és abban eredményesen tevékenykedni. 

7. Fontos feladatának tekinti a tanulók tényeken és adatokon alapuló 

megismerését. 

8. Érdeklődik a szakma oktatásának innovációi iránt, nyitott az új szemlélet 

befogadására. Új pedagógiai eljárások, módszerek, eszközök megismerésére és 

kipróbálására kész. 

9. Nyitott az újdonságra. 

10. Nyitott a változatos értékelési lehetőségek használatára. Kollégái véleményét 

is kész figyelembe venni. Elfogadja az eltérő adottságú, képességű gyerekek 

differenciált fejlesztésének szükségességét, kész az adaptív tanulásszervezés 

megvalósítására. 

11. Értékelő tevékenységét a pozitív megerősítés jellemzi. 

12. Mások véleményét el tudja fogadni. 

13. Elfogadja az integráció létjogosultságát, nyitott a sajátos nevelési igényű 

gyermekek többségi intézménybe történő befogadására. 

14. Nyitott új IKT eszközök, eljárások megismerésére és alkalmazására a 

személyes használatban és a tanulás folyamatában is. 

15. A tanulás számára a folyamatos fejlődés, az önmegvalósítás, a kibontakozás 

lehetősége. 

 

 

2. Együttmunkálkodás, együttműködés másokkal 

 

Tudás 

1. Ismeri szakmájában a gyakorlati- és vizsgakövetelményeket, és az annak 

eléréséhez szükséges munka- és felelősség-megosztást az iskola és a gyakorlati 

helyek között. 
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2. Ismeri a szociálpszichológia alapjait. 

3. Felkészült a tanulókkal végzett közös tevékenységekre, együttműködésre. 

4. Rendelkezik az önismeretre vonatkozó tudáselemekkel. 

5. Rendelkezik ismeretekkel a kommunikációelmélet témakörében. Ismeri a 

megfelelő kommunikációs formákat (stílus, hangnem, formai-, tartalmi keretek 

stb.). 

6. Elsajátította a szakmai nyelvet. 

7. Ismeri egy idegen nyelv alapjait. 

8. Ismeri a konfliktus fogalmát, típusait, kezelésének alapvető lépéseit és 

technikáit. 

 

Készség és képesség 

1. Képes együttműködni a gyakorlóhelyek és a vizsgákat lebonyolítók 

szakembereivel. 

2. Képes beilleszkedni egy oktatói team munkájába, és abban eredményesen 

tevékenykedni. 

3. A tanulók érdekében együttműködik pedagógus társaival, és más 

szakemberekkel. 

4. A tanórákon és a tanórán kívüli tevékenységek során tudatosan fejleszti a 

tanulók együttműködési képességét. Képes az alapok átadására, 

mesterfogások, az innovációs ötletek bemutatására. 

5. A tanulók munkáját határozottan irányítja. 

6. A tanulás megszervezésében a gyerekeket együttműködő félként kezeli. A 

választás lehetőségének megadásával fokozatosan építi ki bennük az egyre 

nagyobb felelősségvállalást a saját tanulási folyamatukban. 

7. Megfogalmazza önismereten alapuló céljait, ezek megvalósításáért tudatosan 

cselekszik. Figyelemmel kíséri tevékenységének eredményességét. 

8. A rábízott tanulókkal hatékonyan, jól kommunikál. Törekszik megtalálni a 

megfelelő hangnemet és stílust a kollégáival, a szülőkkel is. 

9. Szakembereket is bevon e terület fejlesztésébe. 

10. Képes hétköznapi dolgokban elemi kommunikációra és a szakmatanításhoz 

kapcsolódó egyszerű szakszöveg olvasására és megértésére az ismert idegen 

nyelven. 
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11. A szakma oktatása során felmerülő konfliktushelyzetekben képes jó 

döntéseket hozni. 

12. Nehéz nevelési szituációkban kikéri kollégái véleményét. 

 

Attitűd és motiváció 

1. Nyitott az értékelésben, vizsgákon a vele együttműködők felé; elfogadóan 

viszonyul az ötleteikhez, javaslataikhoz. 

2. Azonosul a csoport közösen megfogalmazott céljaival.  

3. Nyitott a kollégák, és más partnerek irányában. Elfogadóan viszonyul 

javaslataikhoz. 

4. Kíváncsi a tanulók reflexióira, javaslataira. Elfogadja a tanulói 

kezdeményezést. Támogatja a saját elképzelésétől eltérő megoldásokat is, 

lehetőséget ad ezek kipróbálására. 

5. Döntéseiért, tetteiért vállalja a felelősséget. 

6. Segítséget nyújt, bátorítást ad tanítványainak. 

7. Önbizalom, az önmegvalósítás igénye jellemzi. Folyamatosan törekszik arra, 

hogy személyiségében és tanítási gyakorlatában is fejlődjön. Felelősséget vállal 

szakmai döntéseiért, megnyilatkozásaiért, cselekedeteiért. 

8. Hajlandó a kommunikációját a vele interakcióban lévő személyekhez igazítani. 

9. Elkötelezett a pontos szakmai nyelvhasználat mellett. 

10. Kész bővíteni idegen nyelvi tudását elsősorban a szakmához kapcsolódó 

terminológia területén. 

11. Olyan megoldás választására törekszik, ami közös megegyezésen alapul. 

12. Hajlandó különböző vélemények figyelembe vételére. 

 

3. Munkavégzés a társadalommal és a társadalomban 

 

Tudás 

1. Ismeri az általa oktatott szakma szervezeti kapcsolatrendszerét és munkaerő-

piaci lehetőségeit. 

2. Felkészült az etnikai, a más kulturális közegekből jövő gyerekek integrált 

nevelésére, oktatására. 
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3. Tisztában van az oktatott szakma biztonsági, munka- és környezetvédelmi 

előírásaival. 

4. Ismeri az oktatott szakma költséghatékonysági és környezetvédelmi 

szempontjait. 

 

Készség és képesség 

1. Törekszik az eredményes együttműködésre a kapcsolatrendszer képviselőivel. 

2. Olyan befogadó nevelési környezetet alakít ki, amelyben a tanulók értékesnek, 

elfogadottnak érezhetik magukat, és amelyben megtanulják tisztelni, elfogadni 

az etnikai, a más kulturális közegből jövő társaikat, kultúrájukat is. 

3. A szakmájához kapcsolódó előírásokat betartja. 

4. Oktatói munkáját tudatosság és tervszerűség jellemzi. 

 

Attitűd 

1. Figyelemmel kíséri a munkaerőpiac változásait. 

2. Tiszteli, elfogadja a kulturális különbözőségeket és az integrált oktatás 

szükségességét. 

3. Tevékenységének központjában az egészségvédelmi és a környezetvédelmi 

szempontok állnak. 

4. Tekintettel van a fenntartható fejlődés szempontjaira. 
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Gyógypedagógus kompetenciaprofil 

 

I. Profil a RaDAr alapján 

 

26. ábra: gyógypedagógus profil 

 
6. tábla: Gyógypedagógus profil 

Tengelyek 1 2 3 4 5 6 7 8 

 13,03 14,56 13,03 14,56 11,97 10,44 11,97 10,44 

Negyedek Q1 27,59 Q2 27,59 Q3 22,41 Q4 22,41 

Dimenziók      

Kapcsolat 55,18 Tartalom 44,82           

Dinamikus 50,00 Stabil 50,00           

Vezető 53,07 Megvalósító 46,93           
 

A RaDAr egy átfogó emberképre épülő, holisztikus szemléletű modell. Tengelyei és 

dimenziói kapcsolatban vannak több ismert személyiségelmélettel, személyiségvizsgáló 

módszerrel. A profil több oldalról és rétegben közelíti meg, de összefüggéseiben mutatja 
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be azt a személyt, aki a gyógypedagógus hivatást/szakmát gyakorolja. A szakmaprofil 

szempontjából kiemelkedő jelentőséggel bír, hogy a gyógypedagógus a személyiségével, 

a személyiségéből dolgozik. Mindennapi működése - azaz viselkedése - hátterében a 

tudás, a műveltség, az adekvát képességek és attitűdök, motivációk komplex rendszere 

áll. Az egyes tengelyek mentén azonosítható viselkedésmódok megjelenésének 

erősségét a profilon belül a számadatok mutatják. A személyiség más rétegét mutató 

dimenziók arányait a számadatok mellett további ábrák teszik szemléletessé. A fejlesztés 

során érdemes figyelembe venni, hogy bármely irányba való elmozdulás a rendszer 

változását vonja maga után. 

 

KAPCSOLATORIENTÁCIÓ – TARTALOMORIENTÁCIÓ 

 

 

27. ábra: gyógypedagógus profil 

 

A kapcsolatorientált – tartalomorientált dimenzió az emberekre vagy a tényekre való 

koncentrálás preferenciáját jelenti. A kapcsolatorientált személyek az emberi 

kapcsolatokat részesítik előnyben, jól tudnak másokkal együtt dolgozni, érzelmeik 
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jelentős részét ki is mutatják. A tartalomorientáltak működésére a racionalitás 

magasabb szintje jellemző. A tevékenységet részesítik előnyben az emberrel szemben, 

magas a feladat iránti motivációjuk, elköteleződésük. 

A gyógypedagógus meghatározóan kapcsolatorientált személy. 

 

STABILITÁS – DINAMIZMUS 

 

 

28. ábra: gyógypedagógus profil 

 

A dinamikus – stabil (kiemelt terület) dimenzió az állandósághoz, illetve a változásokhoz 

való viszonyt jelzi. Bizonyos jellemzők: az önelfogadás, magabiztosság, pozitív 

életszemlélet a dinamikus működéshez, a változások rugalmasabb kezeléséhez köthetők. 

A stabilitás a nyugalomra törekvés, a belső biztonság eléréséhez kapcsolódik, olyan 

jellemzőkhöz kötődik, mint a lojalitás, állhatatosság, a kiszámítható környezet iránti 

igény. 

A gyógypedagógus az aktuális környezetéhez jól alkalmazkodó, változó közegben is 

hatékonyan működő személy. 
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VEZETŐ - MEGVALÓSÍTÓ 

 

 

29. ábra: gyógypedagógus profil 

 

A vezető – megvalósító dimenzió arra a viselkedési jellemzőre vonatkozik, amit 

hagyományosan megvalósító és tervező kifejezésekkel lehetne jelölni. A megvalósító 

inkább az operatív, másokat támogató tevékenységet részesíti előnyben, viselkedésében 

megnyerő, együttműködő, állhatatosság jellemzi. A tervező, vezető, irányító viselkedés 

megjelenési formái a kreatív, öntudatos, célorientált viselkedéshez kötődnek. 

A gyógypedagógus vezetői kompetenciákkal jellemezhető személy. 
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LEGERŐSEBB NEGYED – EXTRAVERZIÓ, EGYÜTTMŰKÖDÉS 

 

 

30. ábra: gyógypedagógus profil 

 

A legerősebb negyed, vagy negyedek, a személyiség működésének leghatékonyabb 

területeit mutatják. 

A gyógypedagógus önmagát elfogadó, nyitott, alkotó, a környezete számára hiteles, azzal 

szorosan együttműködő személy. 

 

A gyógypedagógus együttműködő, megbízható, a környezetét elhivatottan segítő 

személy.  

Emberi kapcsolatrendszere és annak minősége – mélysége, intenzitása - nagyon fontos a 

számára. Nyitott, érdeklődő, a környezetére odafigyelő személy. Jó kapcsolatteremtő 

képességének köszönhetően képes elnyerni a gyerekek és szülők bizalmát. A 

legkülönbözőbb emberekkel is türelmesen, eredményesen kommunikál. Lénye nyílt, 
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életörömet, optimizmust sugároz. A munkája minden területén keresi az együttműködés 

lehetőségét. 

Kiegyensúlyozott, belső biztonságának köszönhetően nem jellemzik nagy 

hangulatváltozások. A viselkedése, reakciói kiszámíthatók, ezzel is biztonságos 

környezetet teremt a gyerekek számára.  

Képes bizalomteljes kapcsolatot kialakítani; biztosítja a gyereket arról, hogy 

rendelkezésére áll, számíthat rá, ha szükséges. Törődés és a védelmezés hatja át tetteit. 

Olyan támogató környezetet teremt, amely ideális a fejlődéshez, az ismeretlen dolgok, 

helyzetek megtapasztalásához. Stabilitását, integritását a kötődései mellett is képes 

megőrizni. 

Pozitív jövőképpel rendelkezik. A célt – a gyerekek fejlesztését – szem előtt tartva, 

következetesen dolgozik. Szakmai felkészültsége alapján képes önállóan is döntéseket 

hozni, kiválasztani az optimális utat és eljárásokat a gondozottak fejlődése/fejlesztése 

érdekében. Rugalmasan viszonyul a lehetőségekhez, képes a távlati célok elérését 

alárendelni a megvalósíthatóságnak: „mi az, ami lehetséges, amit el tudok érni most, 

rövid távon?”. 

Konfliktushelyzetekben alaposan mérlegeli a konfrontálódás lehetőségét, mert a 

kapcsolatok minőségének megőrzését nagyon fontosnak tartja.  

Kreativitása hozzásegíti ahhoz, hogy a legnehezebb helyzetekben is feltalálja magát; 

nincs számára „reménytelen eset”. Kompetenciahatárait megtartva megadja azt az 

egyéni törődést, amire a sajátos nevelési igényű gyereknek és szülőjének szüksége van.  

 

 

II. A gyógypedagógus a végzés, illetve a munkába állás pillanatában… 

 

1. A tudás, a technológia és az információ menedzselése 

 

Tudás 

1. Rendelkezik a hivatása gyakorlásához szükséges tudományos, szakmai és 

szakmódszertani ismeretekkel. 



81 

 

2. Biztos gyermek- és fejlődés-lélektani, pszichológiai, speciális ismeretekkel 

rendelkezik.  

3. Ismeri és felismeri a fogyatékossági terület jellemzőit, a sajátos pszichés, 

érzelmi megnyilvánulásokat, a sajátos viselkedés hátterét. 

4. Rendelkezik ismeretekkel az integrált nevelés tartalmáról és eljárásairól, azok 

alkalmazásáról és továbbfejlesztésének lehetőségeiről. 

5. Ismeri szervezete alap- és szabályozó dokumentumait. 

6. Ismeri a hatékony gyermek- és tanuló-megismerési technikákat. 

7. Ismeri a csoportvezetési technikákat. 

8. Ismeri az alapvető motivációelméleteket, a külső és belső motiváció fogalmát. 

9. Tisztában van a differenciálás elméletével és gyakorlati megvalósításának 

lehetőségeivel a tanulás folyamatában. 

10. Biztos tudással rendelkezik a pedagógiai értékelés elméleti hátteréről, a 

fejlesztő értékelés szerepéről. 

11. Tisztában van az információs és kommunikációs technológiák használatának 

alapjaival, felhasználásának lehetőségeivel. 

12. Rendelkezik ismeretekkel az élethosszig tartó tanulás jelentőségéről és 

fogalmáról.  

 

Készség és képesség  

1. Képes a tudás megszerzésére, elemzésére, értékelésére, reflektálásra és 

átadására, a rendelkezésre álló technológiák helyzethez illeszkedő 

alkalmazására. 

2. Biztos gyermek- és fejlődés-lélektani, pszichológiai, speciális ismeretekkel 

rendelkezik. 

3. Alkalmas a sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók, egyéni fejlesztési, 

habilitációs-rehabilitációs feladatainak ellátására, tanulási technikák 

megtanítására. Elfogadja és tiszteli a fogyatékkal élő személyt. Erősíti a 

gyermekben a pozitív életszemléletet. 

4. Képes a gyermek/tanuló egyéni és kis csoportos fejlesztésére integráló 

környezetben. 

5. Képes beilleszkedni egy szervezet működésébe, a számára kijelölt feladatokat, 

adminisztrációs tevékenységét határidőre, pontosan elvégzi. 
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6. Képes speciális nevelési, fejlesztési szükségletek megállapítására, 

gyógypedagógiai diagnózis készítésére.  

7. Tervező, szervező, irányító tevékenységét a személyes fejlesztési célok 

ismeretében végzi. Komplex személyiségfejlesztésre törekszik. 

8. Birtokában van olyan módszereknek, amelyekkel az elkeseredett, a nem 

motivált, a csak bizonyos mértékben fejleszthető fogyatékos gyereket bevonja 

a közös munkába.  

9. Képes differenciált egyéni és kis csoportos fejlesztésre.  

10. Képes a gyógypedagógiai folyamat eredményeinek értékelésére. Folyamatos 

értékelő tevékenységet végez a rábízott gyermek fejlődésének figyelemmel 

kísérése, illetve a saját munkája eredményességének felülvizsgálata céljából. A 

kapott eredmények alapján korrekciós tevékenységet indít.   

11. Jártas az infokommunikációs eszközök használatában. A lehetőségek 

figyelembe vételével fejlesztő tevékenységében is használja az IKT eszközöket. 

12. Kritikus szemmel tekint önmagára, képes önreflexiót megfogalmazni saját 

tanulásával kapcsolatosan. Elemzi a helyzeteket, megfogalmazza a 

következtetéseket, és kijelöli önmaga számára a fejlesztési lehetőségeket. 

 

Attitűd és motiváció 

1. Nyitott az új ismeretek, készségek elsajátítására és alkalmazására. Szívesen 

próbál ki új utakat, eljárásokat, módszereket.  

2. Motivált a fogyatékkal élő gyerekek nevelésére, fejlesztésére, hisz a munkája 

fontosságában. Mentes az előítéletektől. 

3. Tevékenységét habilitációs és rehabilitációs szemlélet határozza meg.  

4. Pozitív életszemléletet közvetít. Vallja, hogy minden ember egyenlő, értékes és 

szeretetre méltó. Attitűdje támogató. 

5. Elfogadja és közvetíti az integrált nevelés létjogosultságát. 

6. Kezdetben részt vesz, majd aktív szerepet vállal az intézményben folyó 

fejlesztési folyamatokban. 

7. Elfogadja a különbözőségeket. 

8. Elismeri a kis csoportos fejlesztés létjogosultságát. 
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9. Megtalálja és megláttatja a fogyatékos gyerekek és szüleik esetében is az 

életörömöt, a mindennapok pozitív eseményeit, érzéseit, az élet igenlésének 

lehetőségeit. 

10. Meglévő eszköztárát folyamatosan bővíti, saját maga is készít fejlesztő 

eszközöket a differenciált fejlesztéshez. 

11. Gyakran fejezi ki elismerését; amikor csak lehet, pozitív visszajelzéseivel 

erősíti, motiválja a gyereket, a szülőt egyaránt. A fogyatékos személyt 

önmagához mérten értékeli. 

12. Nyitott új IKT eszközök, eljárások megismerésére és alkalmazására.  

13. Belső igénye a folyamatos megújulás, továbbképzésen vesz részt, önképzést 

folytat. Folyamatosan figyelemmel kíséri a szakterületéhez kapcsolódó 

szakmai és tudományos eredményeket, publikációkat. 

 

 

2. Együttmunkálkodás másokkal 

 

Tudás 

1. Rendelkezik az önismeretre vonatkozó tudáselemekkel. 

2. Rendelkezik a szakmája gyakorlásához szükséges szociálpszichológiai 

ismeretekkel. 

3. Rendelkezik ismeretekkel a kommunikációelmélet témakörében.  

4. Ismeri a konfliktus fogalmát, típusait, kezelésének lépéseit és technikáit. 

 

Készség és képesség 

1. Rendelkezik személyes pályaképpel, ars poetikával; önmaga számára 

megfogalmazza személyes és szakmai céljait, ezek megvalósításáért tudatosan 

cselekszik.  Felismeri saját kompetenciahatárait. Képes kritikusan szemlélni és 

értékelni saját tevékenységét. 

2. Alkalmas együttműködésre, általános gyógypedagógiai segítségnyújtásra és 

tanácsadásra a fejlesztésben, a gondozásban, a rehabilitációban közreműködő 

más szakemberekkel, illetve családokkal. Érdemi tájékoztatást ad a szülőknek 

gyermekük fejlődéséről, eredményeiről. 
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3. Szaktudását, tapasztalatait, a gyerekről szóló információkat megosztja azokkal 

a kollégáival, akik a gyerek fejlesztésében vele együtt részt vesznek. 

Rendszeresen kezdeményez információcserét, -megosztást a fejlesztésben 

együttműködő kollégákkal. 

4. Rendelkezik a választott szakirányának megfelelő gyógypedagógiai 

tevékenységek végzéséhez szükséges kommunikációs képességekkel, 

készségekkel. Személyre szólóan és adekvát módon kommunikál (szókincs, 

beszédtempó, artikuláció stb.). 

5. A felmerülő konfliktusok kezelése során arra törekszik, hogy valamennyi 

érintett szereplő számára elfogadható megoldás szülessen.  

 

Attitűd és motiváció 

1. Egészséges önbizalom, becsvágy, az önmegvalósítás igénye jellemzi.  

Folyamatosan törekszik arra, hogy személyiségében és hivatásában is 

fejlődjön.  Felelősséget vállal szakmai döntéseiért, megnyilatkozásaiért, 

cselekedeteiért. 

2. A gyermek családját partnerként kezeli.  

3. Intézményen kívüli viselkedésével, kommunikációjával is kiáll a fogyatékkal 

élők jogaiért, érdekeiért, az esélyegyenlőség megvalósulásáért.  

4. Felkészültségének mértéke szerint felvállalja a konfliktusokat; 

megoldásközpontú.  

 

 

3. Munkavégzés a társadalommal és a társadalomban 

 

Tudás 

1. Rendszerelméleti ismeretekkel rendelkezik. Tisztában van a közvetlen és 

közvetett partner fogalmával, tudja, hogy intézményének kik a partnerei.  

2. Felkészült az etnikai, a más kulturális közegekből jövő gyerekek integrált 

nevelésére, oktatására. 

3. Alapvető ismeretei vannak a minőség fogalmáról, az oktatási intézményben 

zajló folyamatokról. 
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Készség és képesség 

1. Törekszik a helyi közösséggel, a szülőkkel, az oktatásban érdekeltekkel – 

tanárképző intézmények, reprezentatív csoportok, civil szervezetek – való 

eredményes együttműködésre. Képes beilleszkedni egy intézmény, szakmai 

szervezet működésébe, szabályrendszerébe. 

2. Olyan el- és befogadó nevelési környezetet alakít ki, amelyben a gyerekek 

értékesnek, elfogadottnak érezhetik magukat, amelyben megtanulják tisztelni, 

elfogadni az etnikai, a más kulturális közegből jövő társaikat, kultúrájukat is. A 

közös értékek megláttatására és elfogadására nevel. 

3. Részt vesz intézménye minőségfejlesztési, -ellenőrzési, -értékelési 

folyamataiban.  

 

Attitűd és motiváció 

1. Szemlélete partnerközpontú, elfogadja az együttműködés fontosságát. 

Társadalmi érzékenység, közösségi felelősségérzet és feladatvállalás jellemzi. 

2. Tiszteli, elfogadja a kulturális különbözőségeket. 

3. Nevelő-oktató munkáját áthatja a minőségért érzett felelősségvállalása. 
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Mentorpedagógus kompetenciaprofil 

 

I. Profil a RaDAr alapján 

 

 

31. ábra: mentorpedagógus profil 

 

7. tábla: Mentorpedagógus profil 

Tengelyek 1 2 3 4 5 6 7 8 

 12,53 13,65 13,18 14,30 11,82 10,70 12,47 11,35 

Negyedek Q1 26,18 Q2 27,48 Q3 22,52 Q4 23,82 

Dimenziók      

Kapcsolat 53,66 Tartalom 46,34           

Dinamikus 48,70 Stabil 51,30           

Vezető 52,25 Megvalósító 47,75           
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A RaDAr egy átfogó emberképre épülő, holisztikus szemléletű modell. Tengelyei és, 

dimenziói kapcsolatban vannak több ismert személyiség elmélettel, személyiségvizsgáló 

módszerrel. A profil több oldalról és rétegben közelíti meg, de összefüggéseiben mutatja 

be azt a személyt, aki a mentorpedagógusi hivatást/szakmát gyakorolja. A szakmaprofil 

szempontjából kiemelkedő jelentőséggel bír, hogy a mentor a személyiségével, a 

személyiségéből dolgozik. Mindennapi működése - azaz viselkedése - hátterében a 

tudás, a műveltség, az adekvát képességek és attitűdök, motivációk komplex rendszere 

áll. Az egyes tengelyek mentén azonosítható viselkedésmódok megjelenésének 

erősségét a profilon belül a számadatok mutatják. A személyiség más rétegét mutató 

dimenziók arányait a számadatok mellett a további ábrák teszik szemléletessé. A 

fejlesztés során érdemes figyelembe venni, hogy bármely irányba való elmozdulás a 

rendszer változását vonja maga után. 

 

KAPCSOLATORIENTÁCIÓ – TARTALOMORIENTÁCIÓ 

 

 

32. ábra: mentorpedagógus profil 
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A kapcsolatorientált – tartalomorientált dimenzió az emberekre, vagy a tényekre való 

koncentrálás preferenciáját jelenti. A kapcsolatorientált személyek az emberi 

kapcsolatok rendszerét részesítik előnyben, jól tudnak másokkal együtt dolgozni, 

érzelmeik jelentős részét ki is mutatják. A tartalomorientáltak működésére a 

racionalitás magasabb szintje jellemző. A tevékenységet részesítik előnyben az emberrel 

szemben, magas a feladat iránti motivációjuk, elköteleződésük. 

A mentorpedagógus jellemzően kapcsolatorientált személy. 

 

STABILITÁS – DINAMIZMUS 

 

 

33. ábra: mentorpedagógus profil 

 

A dinamikus – stabil dimenzió az állandósághoz, illetve a változásokhoz való viszonyt 

jelzi. Bizonyos jellemzők: az önelfogadás, magabiztosság, pozitív életszemlélet a 

dinamikus működéshez, a változások rugalmasabb kezeléséhez köthetőek. A stabilitás, a 

nyugalomra törekvés, a belső biztonság eléréséhez kapcsolódik, olyan jellemzőkhöz 

kötődik, mint a lojalitás, állhatatosság, a kiszámítható környezet iránti igény. 

A mentorpedagógus inkább stabil személy. 
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VEZETŐ - MEGVALÓSÍTÓ 

 

 

34. ábra: mentorpedagógus profil 

 

A vezető − megvalósító dimenzió arra a viselkedési jellemzőre vonatkozik, amit 

hagyományosan megvalósító, és tervező kifejezésekkel lehetne jelölni. A megvalósító 

inkább az operatív, másokat támogató tevékenységet részesíti előnyben, viselkedésében 

megnyerő, együttműködő, állhatatosság jellemzi. A tervező, vezető, irányító viselkedés 

megjelenési formái a kreatív, öntudatos, célorientált viselkedéshez kötődnek. 

A mentorpedagógus vezetői kompetenciákkal bíró személy. 
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LEGERŐSEBB NEGYED – EGYÜTTMŰKÖDŐ 

 

 

35. ábra: mentorpedagógus profil 

 

A legerősebb negyed a személyi működés leghatékonyabb területét mutatja. 

A mentorpedagógus elkötelezett, együttműködő személy. 

 

A mentorpedagógus pályája iránt elhivatott, kiemelkedően motivált személy. 

Megnyerő lényének és hiteles kommunikációjának köszönhetően képes jó kapcsolatokat 

kialakítani és fenntartani a hallgatókkal, a fiatal tanárokkal és kollégáival egyaránt. 

Kapcsolatrendszerét a kölcsönös bizalomra és tiszteletre építve képes rugalmasan 

működtetni. Partnereivel a szerepeinek megfelelően viselkedik. 

Stabil, kiegyensúlyozott személy, aki jól szervezett, kiszámítható környezetben dolgozik 

eredményesen. Átérezve a munkájával járó felelősséget, a példa-szerepét, magas 

szakmai elvárásokat támaszt önmaga számára. Következetesen, tudatosan és 

folyamatosan akar megfelelni munkaköre kihívásainak. A célokat szem előtt tartva 
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határozottan és következetesen irányítja a pedagógiai folyamatokat és a rábízott 

személyeket. 

A mentorpedagógust fejlett együttműködési készség jellemzi. Otthonosan mozog a 

csoportmunkában, képes irányítani az ilyen tevékenységeket. Olyan munkakörnyezet 

kialakítására törekszik, ahol világosak a feladatok, és mindenki tudja, hogy mit várnak el 

tőle. A bevonódásra és az együttes teljesítmény fontosságára fókuszál az általa vezetett 

gyakorlatokban. Teret ad az egyéni igények, vélemények megjelenésének, képes és 

hajlandó mások tudásának felhasználására, majd a tudás-megosztásra is. Felismeri 

mentoráltjai szükségleteit a személyes fejlődésükben, és képes inspirálni őket a 

továbblépésre. A hallgatók elismerése, a teljesítmények pozitív visszajelzése 

mentorpedagógusi tevékenységének szerves része.  

A mentorpedagógus biztos talajon mozog a tanulás, tanítás és értékelés 

összefüggéseivel kapcsolatban. Felkészültségét elméleti tudása, megszerzett gyakorlata 

és tapasztalati tudása alapján szintetizálta. Személyközpontú és az egyént fejlesztő 

tanítási gyakorlata alapozza meg értékelési gyakorlatát, a két rendszer szervesen 

összefügg. 

 

A mentorpedagógusnak pedagógiai gyakorlatában jól kialakult „jó-gyakorlat” rendszere 

van, melynek elemei lefedik a teljes tanulási folyamatot. Emellett rendelkezik azzal a 

tulajdonsággal is, hogy kész és képes a tudását felhasználható módon átadni. Ismeri a 

hazai és nemzetközi kutatási és mérési adatokat, és azok adaptív felhasználására is 

képes. 

 

 

II. A mentorpedagógus a végzés pillanatában… 

 

1. A tudás, a technológia és az információ menedzselése 

 

Tudás 

1. Ismeri a közoktatás intézményrendszerét, a pedagógusra vonatkozó jogi és 

szakmai követelményeket, valamint az ezekre vonatkozó szabályozást. Ismeri 
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az intézményi munkát meghatározó jogi, szabályozási környezetet. Tisztában 

van a fenntartó igényeivel is. 

2. Alaposan ismeri a közoktatási intézmény dokumentumainak, pedagógiai 

programjának speciális területeit is (pl. inkluzív nevelés, egészségnevelés, 

gyermekvédelem stb.). Ismeri a kapcsolódó szaktudományi és 

szakmódszertani fejlesztések legújabb irányait és eredményeit. 

3. Felkészült eredményes programok, tanulási egységek, tanítási órák 

tervezésére, a hallgatók számára szükséges tananyagok, taneszközök, 

információforrások, tudáshordozók készítésére, illetve bemutatására.  

4. Korszerű, magas szintű szakmai tudással rendelkezik. 

5. Ismeri a pedagógusképzés folyamatát, a pedagógiai, a lélektani, a szakterületi 

és a gyakorlati képzési elemek tevékenységi köréhez kapcsolható 

követelményeit. Jól ismeri a pedagóguspályát. 

6. Biztos fejlődés-lélektani ismeretekkel rendelkezik. Ismeri az andragógia 

alapjait. Vannak a hallgatókra vonatkozó szociológiai ismeretei is. 

7. Változatos tanulási stratégiákat és tanulásszervezési eljárásokat ismer. 

Felkészült alkalmazásuk céljaiból, kritériumaiból, kivitelezési lehetőségeiből. 

Tisztában van a tanítási folyamat rendszerszerűségével. 

8. Ismeri a csoportműködés törvényszerűségeit, a csoportbeli szerepeket. 

9. Ismeri a konstruktív pedagógia szemléletét és elméleti hátterét. 

10. Ismeri az alapvető motivációelméleteket, a külső és belső motiváció fogalmát. 

11. Biztos tudással rendelkezik a tanulás, tanítás és értékelés összefüggéseiről. 

Értékelése személyközpontú és fejlesztő. 

12. Ismeri a hátrányos helyzetű, a sajátos nevelési igényű gyermekek nevelésének 

specifikumait, az integráció, inklúzió fogalmakat. 

13. Tisztában van az információs és kommunikációs technológiák használatának 

alapjaival, felhasználásának lehetőségeivel. A tanulók és mentorok 

tanulásának támogatásához, iskolai irodai, adminisztrációs tevékenységeihez 

az IKT eszközeit eredményesen használja. 

14. Ismeri az élethosszig tartó tanulás jelentőségét. 
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Készség és képesség  

1. Az iskolai gyakorlatot a követelmények alapján képes tervezni, szervezni, 

vezetni, értékelni. A képző intézménnyel kapcsolatot tart. A hallgatóknak és a 

fiatal pedagógusoknak támogatást tud adni az értelmezésben, a szakmai 

életútjuk tervezésében. Mérföldköveket jelöl ki határidővel a feladatok 

elvégzéséhez. Részt vesz az innovációs munkában. Rugalmasan alkalmazkodik 

a változó körülményekhez. Figyelembe veszi a fenntartó igényeit. 

2. Képes értelmezni a dokumentumokat, valamint részt venni megalkotásukban, 

felülvizsgálatukban. Segíti mentoráltjait az intézmény működésének 

megismerésében. Adminisztrációja precíz, pontos. 

3. Képes tanítási programok, tanulási egységek, tanítási órák tervezésére, magas 

színvonalú megtartására. Ezekben meg tudja mutatni a szaktudományi és 

szakmódszertani fejlesztések legújabb irányait és eredményeit. Jó 

szervezőkészséggel rendelkezik és meg tudja teremteni az elmélet és gyakorlat 

egységét. 

4. Rendelkezik a hivatása és a mentorálás gyakorlásához szükséges elméleti és 

gyakorlati ismeretekkel. Felkészült színvonalas bemutató órák vagy más 

foglalkozások tartására. Képes olyan órák, foglalkozások megtartására, 

amelynek előkészítése, megvalósítása és elemzése szaktárgyi, pedagógiai, 

módszertani értelemben is mintaként szolgálhat a hallgatóknak. 

Tanulóközpontú, differenciált módszertant alkalmaz. Gazdag módszertani 

eszköztárát folyamatosan bővíti. 

5. Képes a követelményeket, a pedagógiai szituációkat értelmezni és elemezni. 

Képes következtetéseit a hallgatóknak, a fiatal tanároknak átadni. 

6. Mentori gyakorlatában alkalmazkodik a hallgatók kognitív, pszichés és 

mentális fejlettségi állapotához. Alkalmas a tanulói, hallgatói személyiség 

fejlesztésére. Jó emberismerete van. Pozitív, bizalomteljes, támogató légkört 

teremt mentoráltjai csoportjában. 

7. Adekvát módon alkalmazza a különböző tanulásszervezési eljárásokat, 

módszereinek megválasztásában adaptív, folyamattervezésre képes. Igazodik 

az egyéni tanulási utakhoz. Az egyéni képességek alapján személyre szóló 
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feladatokat ad. Szemléletének, tevékenységének középpontjában 

hangsúlyosan a hallgatók egyéni kompetenciái vannak.  

8. Alkalmas tanulói, hallgatói csoportok, közösségek alakulásának segítésére. 

Képes a közösséget tudatosan megismerni és fejleszteni. Szükség esetén 

hatékony beavatkozó, korrekciós lépéseket alkalmaz. Erősíti a 

csapatszellemet. A kooperációs és projektpedagógiai technikákat jól használja. 

9. Be tudja mutatni gyakorlatában azt, miként lehet létrehozni az új ismeretek, 

készségek és képességek elsajátítása során a tanulók előzetes ismereteire, 

tudására, gondolati mintáira épített, ezekhez alkalmazkodva létrejött új 

jelentések teremtését. Rendszeresen továbbképzi magát. 

10. Képes fenntartani mentoráltjaiban a tanulás iránti érdeklődést, a tudásvágyat, 

a kíváncsiságot. Tájékozódásra, érdeklődésre ösztönzi őket. Tudatosan 

dolgozik azon, hogy a külső motivációs eszközöket és eljárásokat felváltsa 

olyanokkal, amelyek a hallgatók belső motivációjának kialakulását és 

erősítését eredményezik. 

11. Alkalmas a kezdő pedagógus munkájának nyomon követésére, fejlesztő 

értékelésére, konstruktív visszajelzések adására. Folyamatosan ad 

visszajelzést. 

12. Folyamatosan képes az integrációra (a segítő szakemberek 

közreműködésével). 

13. Képes alkalmazni az információs-kommunikációs eszközöket. Segíti és 

támogatja a korszerű informatikai és multimédiás eszközök használatát. 

14. Törekszik arra, hogy a tanulási és a mentorálási folyamatot az élethosszig tartó 

tanulás szempontjainak figyelembe vételével szervezze meg. 

 

Attitűd és motiváció 

1. Felkészültségre, folyamatos sokoldalú önképzésre törekszik. Szakirodalmat 

rendszeresen olvas. Érdemi kérdésekre érdemi választ ad. Hiteles és 

eredményes oktató munkájában. 

2. Aktív szerepet vállal az intézményben dokumentációt előkészítő, átalakító 

munkában. Figyelembe veszi az intézmény igényeit, érdekeit, jogait. Elfogadja 

és közvetíti az intézmény értékrendjét; képviseli az intézmény tradícióit, őrzi 

hagyományos értékeit. 
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3. Szívesen adja át tudását. 

4. Törekszik arra, hogy mentoráltjainak minél sokoldalúbban mutassa be az 

órákhoz kapcsolódó módszertani megoldásokat. Keresi a szakmai kihívásokat. 

5. Tekintetbe veszi a mentoráltak felkészültségét, munkáját ezt figyelembe véve 

tervezi meg. 

6. Pozitív visszajelzéseket ad a fejlődésről. 

7. Rendelkezik a mentori szerep ellátásához szükséges segítő és fejlesztő 

beállítódással. 

8. Kiemelt feladatának tekinti a csoportokban, párokban végzett 

tevékenységeket. 

9. Nyitott az új szemlélet befogadására új tanítási módszerek és eljárások 

kidolgozására, a megújulásra. 

10. Folyamatosan fejleszti motivációs eszköztárát. Magas fokú motiváltság 

jellemzi. 

11. Értékelő tevékenységét alapvetően az a törekvés jellemzi, hogy tervezése, 

tanítása, mentorálása és értékelése rendszert alkosson és fejlesztő legyen. E 

tevékenységében objektív és korrekt. Tiszteli mások tudását. 

12. Elfogadja az integráció létjogosultságát, nyitott a sajátos nevelési igényű 

gyermekek többségi intézménybe történő befogadására. 

13. Nyitott új IKT eszközök, eljárások megismerésére és alkalmazására a 

személyes használatban és a tanulás, mentorálás folyamatában is. 

14. Nyitott a személyre szabott tanulás változatos feltételeinek megteremtésére. 

Elkötelezett és példát mutat. 

 

 

2. Együttmunkálkodás másokkal 

 

Tudás 

1. Rendelkezik az önismeretre vonatkozó tudáselemekkel. Ismeri az önismeret és 

önreflexió fejlesztésének szakszerű, korszerű eszközeit. Ismeri a hatékony 

megismerési technikákat. 

2. Rendelkezik a szakmája gyakorlásához szükséges szociálpszichológiai 

ismeretekkel. Ismeri a hálózati működést. 
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3. Ismeri a mentorálás és a tanácsadás elméletét és gyakorlatát. 

4. Ismeri a pedagógusokkal szemben támasztott követelményeket. 

5. Birtokában van a pályakezdők beilleszkedésének támogatásához szükséges 

mentálhigiénés ismereteknek. 

6. Ismeri a pedagógussá válás lépcsőit, a kezdő és a gyakorlott pedagógus közti 

különbségeket. 

7. Alapos ismeretekkel rendelkezik a kommunikációelmélet témakörében. 

8. Ismeri a konfliktus fogalmát, típusait, kezelésének lépéseit és technikáit. 

 

Készség és képesség 

1. Rendelkezik személyes pályaképpel, ars poetikával; önmaga számára 

megfogalmazza személyes és szakmai céljait, ezek megvalósításáért tudatosan 

cselekszik. Képes munkájának reális önértékelésére, kritikai észrevételek 

elfogadására. 

2. Képes a hallgatói önreflexió megfogalmazásának támogatására. Elméleti 

ismeretei alapján képes felmérni a hallgató képességét, tanulási szokásait, 

motivációját és attitűdjét. Elemzi és kijelöli a hallgató számára a fejlesztési 

lehetőségeket. Alkalmas a mentoráltak munkájának reflektív és fejlesztő 

értékelésére. Képes konstruktív kritika megfogalmazására. Gyakorlati 

tanácsokkal segíti a leghatékonyabb módszerek kiválasztását a hallgató 

fejlődése érdekében. Segít az esetleges nehézségei leküzdésében. 

3. Szoros kapcsolatot tart fenn és együttműködik a kollégákkal, a szülőkkel, a 

tanulást segítőkkel, adott esetben a szakszolgálatok szakembereivel és a képző 

intézmények kapcsolattartóival. Képes szakmai kapcsolatok kiépítésére, 

fenntartására. Együttműködési készsége jó. 

4. A tanórákon és a tanórán kívüli tevékenységek során tudatosan fejleszti a 

hallgatók együttműködési képességét. Ennek keretében képes a hallgatók 

tapasztalatszerzésének elősegítésére is. Feladatainak elvégzésében pontos, 

betartható határidőket szab, világos és reális célokat tűz ki. Szakmai 

anyagokkal, tájékoztatással segíti mentoráltjait feladataik megoldásában. Kellő 

önbizalma van. A szabályokat tudatja, betartatja. Figyelembe veszi a 

mentoráltak véleményét. 
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5. Képes a hallgatók és fiatal pedagógusok szakmai kompetenciáinak 

felismerésére, fejlesztésére, mérésére, értékelésére. Alkalmas az önművelés 

igényének kialakítására, az elkötelezettség erősítésére, a pályakezdés, a 

beilleszkedés támogatására. 

6. Képes a hallgatóval személyes, segítő kapcsolat kialakítására, a szakmai életút 

kiépítésének támogatására. Pályakezdő esetén segíti a munkahelyi 

beilleszkedést. Ismeri a hallgató pályaválasztását motiváló tényezőket. Reális 

elvárásai vannak. Tekintélye személyes rátermettségéből, tudásából fakad. 

Közvetíti és gyakorlatban alkalmazza a reflektív gondolkodás, a pályafejlődés, 

a segítő kapcsolat kiépülésének technikáit a hallgatókkal történő munkájában. 

Ennek fókuszában a tanárjelölt iskolai szocializációjának segítése áll. A 

szabályokat képes megismertetni, betartatni. 

7. Kommunikációja hatékony; törekszik megtalálni a megfelelő hangnemet és 

stílust a gyerekekkel, a mentoráltakkal, valamint a kollégáival, a szülőkkel. Jó 

tárgyalási képességgel rendelkezik. Megbeszélések alkalmával törekszik a 

tárgyilagosságra és a megfelelő hangnem használatára. 

8. Képes a felmerülő konfliktusok kezelésére. Ennek során arra törekszik, hogy 

valamennyi érintett szereplő számára elfogadható megoldás szülessen. 

Mentoráltjait sikerélményhez segíti. Támogatja őket a kudarcok 

feldolgozásában is. 

 

Attitűd és motiváció 

1. Folyamatosan arra törekszik, hogy személyiségében és hivatásában is 

fejlődjön.  Felelősséget vállal szakmai döntéseiért, megnyilatkozásaiért, 

cselekedeteiért. 

2. Kiemelt feladatának tekinti a hallgatók alapos, tényeken és adatokon alapuló 

megismerését. Értékelési gyakorlatának fejlesztésére törekszik. Nyitott saját 

tapasztalatainak megosztására. Gyakran ad pozitív visszajelzést és fejlesztési 

ötleteket a pályaalkalmasságról. Bátorítást, elismerést, támogatást nyújt a 

hallgató szakmai önbizalmának növelése érdekében. Elfogadja segítő szerepét, 

folyamatos önreflexiójának jelentőségét a pályakezdőkkel vagy a hallgatókkal 

működtetett kapcsolataiban. Példát mutat ön- és munkafegyelmével. Őszinte, 

nyitott, meggyőző, elhivatott. 
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3. Nyitott a kollégák, a szülők és a partnerek irányában; elfogadóan viszonyul az 

ötleteikhez, javaslataikhoz. Kész tevékeny szerepet vállalni az intézménye 

kapcsolatrendszeréhez kötődő és partneri együttműködésben.  

4. Előhívja, támogatja a saját elképzelésétől eltérő megoldásokat is, lehetőséget 

ad ezek kipróbálására. Engedi kibontakozni mentoráltját, lehetőségeket teremt 

számára. Biztatja a bátortalanabbakat. Hiteles és eredményes. Érveit a 

tényekre alapozza, ha hibázik, elismeri és javítja. Emberséges. 

5. Felelős, elkötelezett a pályakezdők kompetenciafejlesztése iránt. Személyes 

tudását képes átadni az önművelődés területén 

6. Nyitott a hallgatók kezdeményezéseire. Lehetőséget ad önálló munkavégzésre 

is. Önfejlődésre készteti a mentoráltakat. Rájuk, mint leendő szakemberekre 

tekint. Etikus. Tisztában van mentori felelősségével, partnernek tekinti a 

hallgatót. 

7. Empatikus. Hajlandó a kommunikációját a vele interakcióban lévő 

személyekhez és helyzethez igazítani, és a mentoráltak kommunikációjának 

fejlődését támogatni. Konzultál szakmai kérdésekről, rendelkezésre áll.  

8. Felkészültségének mértéke szerint felvállalja a konfliktusokat; 

megoldásközpontú. Ilyen esetekben is megértő és segítőkész. 

 

 

3. Munkavégzés a társadalommal és a társadalomban 

 

Tudás 

1. Rendszerelméleti ismeretekkel rendelkezik. 

2. Tisztában van a közvetlen és közvetett partner fogalmával, tudja, hogy 

intézményének kik a partnerei.  

3. Ismeri saját intézménye működésének környezetét, kapcsolatrendszerét. 

4. Felkészült az etnikai, a más kulturális közegekből jövő gyerekek integrált 

oktatására-nevelésére. 

5. Alapvető ismeretei vannak a minőség fogalmáról, az oktatási intézményben 

zajló folyamatokról. 

6. Ismeri saját intézménye működésének környezetében illetve saját 

tevékenységi körében a jó gyakorlatokat, az általánosítható tapasztalatokat. 
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7. Ismeri az egészségjavító, illetve az egészségkárosító tevékenységeket. 

  

 

Készség és képesség 

1. Törekszik a helyi közösséggel, a társintézményekkel, a fenntartóval, óvóképző 

intézményekkel és reprezentatív csoportokkal való eredményes 

együttműködésre. 

2. Képes a felsőoktatási intézmények vagy más gyakorlóhelyek jellemzőit 

értelmezni, s saját intézménye gyakorlatához illeszteni a mentoráltak számára. 

Képes az iskolai gyakorlat megtervezésére, megszervezésére, vezetésére és 

értékelésére. Érdemi kapcsolatot tart fenn velük. Korrekt, konstruktív és 

partneri együttműködésre képes a hallgatókkal, kollegákkal, a képző 

intézményekkel.  

3. Olyan el- és befogadó nevelési környezetet alakít ki, amelyben a gyerekek 

értékesnek, elfogadottnak érezhetik magukat, amelyben megtanulják tisztelni, 

elfogadni az etnikai, a más kulturális közegből jövő társaikat, kultúrájukat is. A 

közös értékek megláttatására és elfogadására nevel. 

4. Részt vesz intézménye minőségfejlesztési, -ellenőrzési, -értékelési 

folyamataiban. 

5. Képes saját szakterületén a jó gyakorlatok bemutatására tanórai vagy tanórán 

kívüli keretben. Elő tudja segíteni a kezdők szakmai szocializációját. 

6. Pozitív egészségmagatartásra törekszik. Tudatosan tesz a kiégés ellen. 

Önmagára is szán időt. 

 

Attitűd és motiváció 

1. Partnerközpontú szemlélettel rendelkezik, elfogadja az együttműködés 

fontosságát. 

2. Fontos számára az elkötelezettség, a megbízhatóság. Nyitott az eredményes 

iskolai gyakorlatra. 

3. Toleráns, tiszteli, elfogadja a kulturális különbözőségeket. 

4. Felelősségteljes magatartás jellemezi. 

5. Elkötelezett a folyamatos fejlesztésre. Támogatja az innovációs célok 

megvalósítását. Szívesen tanul másoktól. Kezdeményező az intézmény jó 
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gyakorlatainak továbbépítésében. Nyitott az újdonságok befogadására, azok 

alkalmazására. Felkarolja a hallgatók ötleteit. 

6. Elfogadja az egészséges életmódot. 
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3.2. Képzésátvilágítás 

 

A TÁMOP 4.1.2 B program pécsi és szegedi vezetésű konzorciumai megállapodtak abban, 

hogy a pályázati keretben 1-1 profilhoz kapcsolódó képzésüket delegálják az átvilágítási 

folyamatba. Így Szegeden a tanítóképzés, Pécsett a mentor 60 órás továbbképzés került 

be a projektbe. 

 

A képzésátvilágítás alapvetően három elem összehasonlításából állt. Az első az a képzési 

profil, amelyet a TÁMOP 4.1.2 B projektben megalkottunk. A képzési profil tartalmazza 

azokat a kompetencia-megfogalmazásokat, amelyek a képzésből kilépő, munkába álló 

szakembert jellemzik, és így kiegészíti és alátámasztja a szakra egyébként érvényes 

kimeneti követelményrendszert.  

A második a képzés írásos anyagainak tartalom elemzése. Az elemzés azt a célt szolgálta, 

hogy a képzés kötelező törzskurzusai mennyiben támogatják a profilban leírt 

kompetenciák fejlesztését. 

A harmadik elem a képzés gyakorlati lefolyásának az előző két elemhez történő 

viszonyítása. 

Az eredmények összefüggéseiben mutatják a három átvilágítási elem tapasztalatait. 

Elsőként a kurzusokból kinyert profilt vetjük össze a képzési profillal, majd ennek a 

fényében vizsgáljuk meg a képzésátvilágítás többi eredményét. 

 

3.2.1. Tanítóképzés az SZTE konzorciumában 

 

Az SZTE JGYPK Tanító- és Óvóképző Intézete a JGYPK Hattyas sori komplexumában 

helyezkedik el. Intézetvezetője Dr. Herbszt Mária, aki készséggel állt a rendelkezésünkre, 

és biztosította számunkra a dokumentumokhoz való hozzáférést, és kollégái is magas 

fokon együttműködtek a folyamatban. 

Azokat a kurzusokat választottuk ki elemzésre, amelyek minden hallgató számára 

kötelezőek, és a képzés gerincét képezik. 
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Vizsgált tárgyak: 

1. Alkalmazott pedagógia 

2. Anyanyelvi tantárgy-pedagógia 

3. Az anyanyelvi nevelés alapjai 

4. Beszédművelés, beszédtechnika 

5. Csoportos tanítási gyakorlat 

6. Differenciáló pedagógia 

7. Ének-zene tantárgy-pedagógiája 

8. Fejlődés és pedagógiai pszichológia 

9. Hospitálás (napközi) 

10. Mai magyar nyelvváltozatok 

11. Matematika tantárgy-pedagógia 

12. Nyelvművelés, helyesírás  

13. Pedagógiai hospitálás  

14. Pedagógiai-szociálpszichológia 

15. Pszichológiai hospitálás 

16. Technika, életvitel, háztartástan és tantárgy-pedagógiája 

17. Természetismeret tantárgy-pedagógia 

18. Testnevelés tantárgy-pedagógiája 

19. Vizuális nevelés tantárgy-pedagógiája 

 

Összesen 4 félév 19 kurzusa és a kötelező gyakorlati képzés. 7 félévre elosztva 366 óra 

egyéni tanítási gyakorlat és egyéb terepmunka, plusz egy félévre nézve 18 óra/hét 

csoportos tanítási gyakorlat koncepcionális vizsgálata. 

Az ideális képzési profil és a kurzusokból kinyert kompetenciaprofil eltérései 

megmutatják azt, hogy a képzés folyamatában mennyire érvényesülnek azok az 

alapelvek, amelyeket a profil definiálásakor felállítottunk. 
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36. ábra: A műhelyen meghatározott profil (zöld), a kérdőíves vizsgálat eredménye (piros) 

és a kulcskurzusokban meghatározott kompetenciák profilja (kék) egymásra vetítve 

 

8. tábla: Dokumentumok profilja (kék) 

Tengely 1 2 3 4 5 6 7 8 

 10,80 10,92 10,92 11,03 14,08 13,97 14,20 14,08 

Negyed Q1 21,71 Q2 21,95 Q3 28,05 Q4 28,29 

Kapcsolat 43,66 Tartalom 56,34      

Dinamikus 49,77 Stabil 50,23      

Vezető 50,23 Megvalósító 49,77      

 

Az SZTE által vezetett konzorciumban a tanítóképzés került részletes átvilágítás alá 

annak érdekében, hogy megállapítsuk, hogy az ott folyó képzés mennyiben támogatja 

azt, hogy azokat a kompetenciákat erősítsék a hallgatókban, amelyeket a munkaerőpiac 

elvár, illetve a XXI. századi világ megkövetel.  
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A tartalomelemzés és a fókuszcsoportos interjú tapasztalatai 

 

A profilok összevetéséből az a kép rajzolódik ki, amit előzetesen, a felsőoktatás 

jellemzőinek ismeretével is sejteni lehetett, mégpedig, hogy a képzés a tartalmakra 

fókuszál, sok ismeret elsajátíttatására, illetve arra, hogy a részt vevőkbe beleneveljék az 

adminisztrációs fegyelmet. Emellett gondot fordítanak a hiteles, szakmai szemléletmód 

kialakítására és a tudatosságra.  

A kurzusok leírásának vizsgálatánál szembetűnő volt az a meglátás, hogy a hallgatók a 

megszerzett ismereteket tudják alkalmazni a gyakorlatban. Sok olyan elem is megjelenik 

fejlesztendőként, mint az önismeret, önképzés, személyiségfejlesztés, együttműködés, az 

egészség megőrzése, bár ezek együttes súlya is meglehetősen kicsi az olyan 

készségekkel szemben, mint elemzés, értékelés, önállóság, tudásgyarapítás, 

tervszerűség. 

Látható volt, hogy míg a leírásokban nagy hangsúly esett az ismeretek gyakorlatban való 

alkalmazására, ez elvárásként fogalmazódik meg, de a legtöbb kurzus esetében nincs 

társítva hozzá olyan gyakorlat, ahol a hallgatók ennek elemeire bontva próbálhatnák ki 

magukat. 

 

A képzés minden elemében fontos értékként jelenik meg a felkészültség, a naprakész, 

korszerű tudás és módszertár. Önmagában a korszerűség azonban nem minősítő 

kategória, a képzési anyagokban ennek megfelelően kevés olyan elem található, amely 

alkalmazottan fogja fel a tanulásról és tudásról a XXI. században tapasztalt és kialakított 

oktatói-nevelői mechanizmusokat. 

Szinte minden kurzus leírása nélkülözi a pontos tervezést az elsajátítandó tananyag és 

annak a különböző módokon való elsajátíttatásának összhangjáról. A legtöbb esetben az 

anyag (beleértve a módszertant) szokványos, a felsőoktatásban megszokott 

módszerekkel kerül bemutatásra. 

Ezzel kapcsolatban érdemes megjegyezni, hogy a tanító-jelöltek magas óraszámú és 

diverzív gyakorlatokon vesznek részt, mind gyakorlóiskolákban, mind egyéb 

intézményekben. A gyakorlat során többszempontú megfigyeléseket hajtanak végre, 

amelyeket aztán közösen vagy önállóan kiértékelnek. Ez a másodlagos 
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tapasztalatszerzés fontos előkészítője a csoportos és egyéni tanítási gyakorlatnak, ahol 

többé-kevésbé védett szituációban próbálhatják ki magukat.  

 

Ahogy a kurzusok anyagaiban, az interjún is megjelent, hogy a tanítóval szembeni 

elvárások komplexek, nem csupán abban, hogy a szülőkkel és kollégákkal is jó viszonyt 

kell kialakítani, és a gyermekeket is életkorukhoz és sajátosságaikhoz mérten kell 

tanítani, hanem a nevelés, gondozás tekintetében is egyre több hárul az iskolára, és így a 

tanítóra. 

A képzésben az a fajta odafigyelés, ahogy az oktatók a hallgatókkal bánnak, mintát adhat 

számukra arra, hogy a tanító nem egy szent és emelkedett személy, hanem ugyanolyan 

ember, mint bárki a környezetében. A kultúra része a szakon, hogy a végzés előtt álló, 

vagy már végzett hallgatók is segítséget kérhetnek oktatóiktól bármilyen szakmai vagy 

nem szakmai ügyben, és az oktatók minden tőlük telhetőt megtesznek, hogy segítsenek 

nekik. 

Ugyanakkor a képzésben a hibázás lehetőségének kultúrája hiányzik, nem készítik fel a 

hallgatókat arra, hogy hogyan éljék meg esetleges kudarcaikat, hogyan működjenek egy 

olyan helyzetben, ahol szinte lehetetlen jó válaszokat adni. 

 

A fókuszcsoporton résztvevő 3. és 4. éves hallgatók egyöntetűen azon a véleményen 

voltak, hogy szerencsés, hogy a lemorzsolódás után kis létszámú évfolyamok alakulnak 

ki, mert így személyesebbé válik a képzés. Megjelent még az a vélemény is, hogy az 

alaptantárgyakhoz képest a választható tárgyak túl sok energiát vesznek el a 

hallgatóktól, a nagyobb óraszámú alaptárgyi képzést jobbnak tartanák a hallgatók. 

 

Összességében elmondható, hogy a tanítóképzés jelenlegi dokumentumai csak részben 

támogatják azokat a törekvéseket, amelyek a projekt során megfogalmazásra kerültek. A 

kulcstárgyakat oktatók többnyire rendelkeznek koncepcióval a kompetenciák 

fejlesztéséről, de ezek nem képeznek egységes, a későbbi munkakörnek megfelelő 

rendszert, és homályos, hogy a képzés során ténylegesen mennyire érvényesülnek.  

 

  



106 

 

 

3.2.2. Mentorképzés a PTE konzorciumában 

 

A mentorképzés, ami a Pécsi Tudományegyetem által vezetett konzorcium révén 

bekerült a projektbe, nem egyetemi szak, hanem egy 60 órás továbbképzés. A képzés 

vezetője, Szabóné Bárdos Csilla, aki sokat segített a képzésátvilágítási folyamatban, 

aktivizálta kollégáit is, és a Babits Mihály Gyakorló Gimnáziumban többször is sok 

kiképzett mentorral tudtunk találkozni. A képzés szinte összes elemét áttekintettük. 

 

Vizsgált tárgyak: 

 

1. Gyermek és ifjúságvédelem 

2. Inkluzív pedagógia 

3. Sajátos nevelési igényű tanulók együttnevelése 

4. A tanuló személyiségének megismerése 

5. Pedagógus szerepek 

6. Mérés - értékelés 

7. A tanóra elemzésének szempontjai  

8. A mentori munka intézményi területei 

9. A tanítási gyakorlat forgatókönyve 

10. Egészségnevelés – mentálhigiéné 

11. Konfliktusok lehetséges forrásai a mentori munka során 

12. Tehetséggondozás és fejlesztés 

13. A portfólió – dokumentumgyűjtemény a személyes szakmai fejlődés 

bemutatására 

14. A hallgatókkal való foglalkozás nevelés- és oktatás-lélektani vonatkozásai 

15. A kompetencia alapú pedagógusképzés követelményei, a mentor szerepe 

16. A pedagógusi szakképzettség legújabb szaktudományi és neveléstudományi 

paradigmái I-II. 

17. A reflexió fogalmának értelmezése és kipróbálása  

18. A szakmai önreflexió lehetőségei a saját pedagógiai gyakorlatban 

19. Interaktív és reflektív technikák a mentori és szaktárgyi tevékenységben I-II. 
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20. Az együttműködés színterei a mentori munkában, Pedagógus etika 

21. Az iskola, mint szervezet működése, kapcsolatrendszere 

 

Az ideális képzési profil és a kurzusokból kinyert kompetenciaprofil eltérései a mentor 

profil esetében is megmutatják, hogy a képzés folyamatában mennyire érvényesülnek 

azok az alapelvek, amelyeket a profil definiálásakor felállítottunk. 

 

 

37. ábra: A műhelyen meghatározott profil (zöld), a kérdőíves vizsgálat eredménye (piros) 

és a kulcskurzusokban meghatározott kompetenciák profilja (kék) egymásra vetítve 

 

9. tábla: Dokumentumok profilja (kék) 

Tengely 1 2 3 4 5 6 7 8 

 11,79 12,32 12,32 12,86 12,68 12,14 13,21 12,68 

Negyed Q1 24,11 Q2 25,18 Q3 24,82 Q4 25,89 

Kapcsolat 49,29 Tartalom 50,71           

Dinamikus 48,93 Stabil 51,07           

Vezető 51,07 Megvalósító 48,93           
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A tartalomelemzés és a fókuszcsoportos interjú tapasztalatai 

 

Mivel a képzés pedagógus továbbképzési forma keretében valósul meg, építhet a részt 

vevők gyakorlati tapasztalatára, felhalmozott tudására, illetve eleve abból indulhat ki, 

hogy felnőtt személyeket képez. Ez merőben más helyzetet teremt, mint egy 

felsőoktatási alapképzés esetében. 

A képzést gyakorlatvezető tanárok fejlesztették ki, a saját tapasztalataik és szakirodalmi 

feldolgozás alapján úgy, hogy az lefedje a tanítási gyakorlatot és szakmai szocializációt 

elősegítő mentor tevékenységeit, különös gondot fordítva a szakvezető és a mentor 

közötti distinkcióra. 

Az interjú során nyilvánvalóvá vált, hogy a képzésben részt vevő pedagógusok sokat 

profitáltak a továbbképzésből, és nem pusztán megismerkedtek egy újabb módszerrel, 

hanem alapjaiban átértékelték, amit eddigi pedagógus pályafutásuk során megtanultak, 

tapasztaltak. Ez az önreflexió kiterjedt arra is, hogy többen átértelmezték saját 

pedagógusi működésüket, mivel a továbbképzés folytán erősödött meg bennük az a 

nézet, hogy addig egy sokkal szűkebb szcénában mozogtak, mint amiben lehetett volna, 

és a mentori tevékenység még ahhoz képest is egy sokkal komplexebb, tágabb 

feladatkör, mint gondolták volna. 

A továbbképzés tervezésekor, amint azt az ábra is mutatja, nagyjából azokat a 

tényezőket vették figyelembe, amelyeket a profil is tartalmaz, és elmondható, hogy a 

továbbképzési dokumentáció is úgy van elkészítve, hogy tükröződik benne ez a fajta 

felfogás. Ez abból a szempontból szerencsés, hogy amennyiben a képzés oktatói a 

leírtaknak megfelelően tartják a kurzusokat, a kimeneti eredmény is a profilhoz közelítő 

kompetenciákat fog eredményezni. 

 

3.2.3. A képzésátvilágítás általános megfontolásai 

Fontos megjegyezni azonban két dolgot. Az egyik a képzési dokumentációból kialakított 

profil és a szak kompetenciaprofilja közti eltérés oka. Minden képzés tekintetében 

feltételezhető, hogy valamennyi diszkrepancia keletkezik a két görbe között. Ez a 

következők miatt lehetséges: 

» A képzés fókusza alapvetően, vagy bizonyos tekintetben jelentősen különbözik a 

kompetenciaprofil kialakításakor meghatározott koncepcióval. Ebben az esetben 
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a profilt sem lehet alkalmazni az adott képzéssel kapcsolatban, vagy meg kell 

vizsgálni, hogy a koncepciót kell-e átalakítani a profilnak megfelelően. 

» Egy másik lehetőség, hogy ez az eltérés egy jól körülírható koncepció eredménye. 

Ilyen lehet, ha tudható például, hogy adott évfolyamra egy bizonyos előzetes 

képzettséggel érkező résztvevőknek csak a képzési vertikum egy részterületére 

kell fókuszálni, és ezért magát a koncepciót kell átalakítani. 

» Ezen kívül felmerülnek még egyéb tényezők is az eltérés okainak a hátterében. 

Ilyen például a felsőoktatásra jellemző tartalomorientáció és 

ismeretközpontúság, amely a RaDAr ábrákat a jobb félkör irányába tolja. Másik 

tényező a felsőoktatásban oktatók pedagógus-szakmai és módszertani 

felkészültsége, amely befolyásolja az általuk létrehozott annotációk, képzési 

célok, kompetencia-fejlesztési koncepciók leírását. Sokszor találkoztunk olyan 

anyaggal, ahol ez a rész teljesen hiányzott, vagy hibás alapfeltevések szerint volt 

megfogalmazva, illetve a módszerek helyett pl. feladatokat, óratervet 

tartalmazott. 

 

A másik dolog a képzési dokumentációs profil és a szak kompetenciaprofilja, illetve az 

egyéni profil közti viszonyra vonatkozik. A három görbe egymásnak nem direkt 

megfeleltethető, hanem a relációjukból jellegzetességekre és tendenciákra 

következtethetünk. Az például, hogy a tanító dokumentációs profil az 1. negyedben 

(tehát a Megnyerő és Optimista tengelyeken) jóval alatta marad a tanítói 

kompetenciaprofil elvárásainak, nem jelenti azt, hogy a képzésben nem fordítanak 

gondot a kommunikációs készségek, a pozitív gondolkodás, vagy a retorikai készség 

fejlesztésére, de valószínűleg nem ezek állnak a fókuszban. 

Az egyéni profil esetében az a fontos, hogy az a szak kompetenciaprofiljához közelítsen. 

Itt pl. a mentor szak profilja hozzájárulhat a hallgató önismereti fejlődéséhez, vagy 

ahhoz differenciáláshoz, amelyet az oktató a kurzus megtartásakor kialakít. 
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4. Tapasztalatok 

 

A profil alapú kiválasztási és fejlesztési rendszereket széleskörűen alkalmazzák az üzleti 

szektorban. A mai gyorsan változó világ azonnali visszajelzéseket ad egy döntés 

helyességéről. Az, aki döntéseihez a rövidebb idő alatt, a megfelelő mennyiségű 

információt meg tudja szerezni, jobb eséllyel valósíthatja meg elképzeléseit. Ehhez 

elsősorban a környezet változásaira érzékeny monitorok szükségesek, és a nyitottság 

arra, hogy elfogadjuk a körülményeket, és megtaláljuk a lehetőségekhez mért optimális 

célt. A munkaerőpiac - a válság idején is - kitermeli a megfelelő színvonalú munkaerőt, 

csak a dekonjunktúrában létrejövő túlkínálatban nehezebb azt megtalálni. Így egyre 

inkább fontossá válik, hogy a munkaerőpiacra frissen kilépő végzett hallgatók 

egyértelműen versenyképesek és rátermettek legyenek annak érdekében, hogy minél 

kisebb erőforrás (emberi és/vagy anyagi) ráfordításával jó szakember válhasson 

belőlük. Annak, hogy ezt a célt elérjük, egyik formája olyan minőségi biztosítékok 

kialakítása és beépítése a felsőoktatási rendszerbe, amely mérhetővé és bizonyíthatóvá 

teszi, hogy az adott szakról kikerülő személy birtokában van annak a tudásnak és 

kompetencia-együttesnek, amelyet a munkáltató elvár tőle az intézményi szituációban. 

A TÁMOP 4.1.2 B program SZTE által vezetett konzorciuma zászlójára tűzte ennek a 

biztosítéknak a kialakítását, és ehhez a kezdeményezéshez csatlakozott a PTE által 

vezetett konzorcium is. 

A projekt, az országban egyedül álló módon, ötvözte a munkáltatók és fenntartók 

elvárásait, a gyakorló pedagógus szakemberek tapasztalatát és a felsőoktatásban 

dolgozó képzésfejlesztők és oktatók véleményét az adott szakmáról. A megszületett 

pedagógus kompetenciaprofilok a hat vizsgált terület mindegyikére vonatkozóan 

részletes, strukturált információkat tartalmaznak, amelyet nem csak a felsőoktatási 

képzés dolgozói és a munkáltatók tudnak inputként használni, hanem a jelenlegi 

hallgatók és a képzésekre jelentkezők is. 

 

A projektben azonban nem csak a profilokat tekinthetjük eredménynek, hanem azt a 

folyamatot és a folyamat során kialakított eljárásokat és felhalmozott tudást, amely 

időközben jött létre. A program fontosságát felismerő, elkötelezett munkatársak minden 
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szegmensben sokat tettek azért, hogy tényleges konszenzus jöjjön létre a kompetencia-

leírásokkal kapcsolatban, és hogy minden érdeklődő szereplő megismerhesse azokat, és 

megfogalmazhassa észrevételeit. 

A projektnek azonban, tekintve, hogy sokan vettek benne részt, földrajzilag is széttagolt 

intézményekről beszélhetünk, voltak gyengén funkcionáló részei. Abból, hogy a 

különböző projektelemek nem kapcsolódtak össze a kompetenciaprofilok fejlesztésének 

folyamatával, az következett, hogy elestünk attól a lehetőségtől, hogy a 

tananyagfejlesztés bemenetéhez tudjuk használni a profilokat. Másik hátrány a hálózat 

felállításának és működtetésének késlekedése, amely lassította a projekt haladását, de 

több kolléga áldozatos munkájának köszönhetően a munka túllendült ezeken a 

döccenőkön. 

A tapasztalatok közé tartozik az is, hogy – sajnos – nem volt lehetőség az összes 

felsőoktatási intézményben dolgozók körében kellőképpen mélyen elültetni a projekt 

célkitűzéseit és lebonyolításának fontosságát. Ezért néhány helyen félreértések és 

információhiány kísérte a megvalósítást.  

Ezek a diszfunkcionális működések azonban egységes, részletes kommunikációval, és 

minden intézmény esetében felelős operatív munkatárs delegálásával kiküszöbölhetők. 

 

A kurzusleírások elemzése és a bekért egyéb dokumentumok vizsgálata arra enged 

következtetni, hogy az intézményekben oktatók közül vannak, akik nem fordítanak 

elegendő figyelmet saját kurzusaiknak az egyetemi környezetben megszokott és elvárt 

formában történő dokumentálására, illetve saját pedagógiai irányú képzésükre. Érdemes 

őket is bevonni a kompetenciaalapú tanítási munkába. 

 

Az alkalmazást célzó műhelyeken, amelyből volt egy Szegeden a tanítóképzések (SZTE, 

EJF, KF) képviselőinek részvételével, és Pécsett a mentorképzések képviselőinek 

részvételével (PTE és gyakorlóiskolái, SZTE) azt a témát jártuk körül, hogy az adott 

környezetben hogyan és mire lehet használni a pedagógus kompetenciaprofilokat, 

illetve mi gátolja, és mi segíti alkalmazásukat. 

Felsoroljuk a műhelyeken és konferenciákon elhangzott javaslatokat: 

 

» Legyen lehetősége a hallgatónak is megismerni, és a szerint döntést hozni saját 

fejlődésével kapcsolatban. 
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» Értékelésnél jól alkalmazható, visszamérésekkel, hogy a hallgató milyen ütemben 

fejlődik, és hol szorul még fejlesztésre. 

» A felvételinél is jól használható lenne, segíteni a kiválasztásban. 

» Az oktatóknak is látniuk kell a helyüket a rendszerben, a profil által 

megfogalmazott értékeket, elvárásokat nekik is közvetíteni kellene. 

» A kurzusleírásokban össze kell állni a profiloknak, ez azoknak is fontos, akik csak 

a szakmai tartalomra fókuszálnak, hogy tudják, milyen kompetenciákat kell 

fejleszteni azon az adott órán. 

» A profilok arra is jók, hogy megtaláljuk a speciális kurzusokat, és azokat az 

oktatókat lehetne teljes munkaidőben alkalmazni. 

» Ezen profilok mentén át lehet dolgozni a képzéseket, korrigálni lehet, és a 

tananyagokat is hozzájuk lehet igazítani. 

» A profil és az adatbázis iránymutató lehetne a továbbképzések szervezésekor, 

hogy kinek milyen fejlesztendő területei vannak, és ehhez mérten szervezhetnék 

a továbbképzéseket.  

» Az oktatók számára tartott szakmai továbbképzésekben kellene megjelennie 

ezeknek az eredményeknek. 

» Olyan MA szakok, amelyek az érintett szakokra épülnek, bemenetként tudják 

alkalmazni a profilt. Elhangzott, hogy pl. a tanító szak esetében nem minden 

választott műveltségi területen lehet továbbmenni, ez hátráltatja a tanítók 

önfejlesztését. 

» A moduláris oktatási rendszer részeként be lehetne építeni a profilt, az általános 

vizsga után; jelenleg ez a rendszer következetlen. 

» A profilokat be kellene emelni az akkreditációs folyamatba, a MAB-hoz eljuttatni 

őket, hogy ők is tudják értelmezni az ezeken alapuló munkát. 

» Konkrét műhelyeket szánni az oktatóknak az attitűd- és a kompetenciafejlesztés 

gyakorlatának elsajátítására. 

» Objektív mérőeszköz jó a célirányos fejlesztés megtervezésekor. 

» Diszkusszióra adhatnak okot a profilok a különböző felsőoktatási intézmények 

között. 
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Számba vettük az alkalmazást támogató és gátló tényezőket is: 

 

10. tábla: az alkalmazást segítő és gátló tényezők 

Támogatja a profilok alkalmazását Hátráltatja a profilok alkalmazását 

belső intézményi elhatározás a kurzusleírások nem egységesek 

szakon belüli belső elhatározás a MAB jelenleg nem a kurzusleírások 

tartalmi szintjével foglalkozik, hanem 

lényegesebbek az akadémiai teljesítések, 

az oktatók nem motiváltak saját tanári 

kompetenciáik vizsgálatában, 

fejlesztésében 

minden érintett szaknak magának kellene 

megcsinálni ezt az elemzést, saját maga a 

szak jobban meg tudja csinálni 

a JGYPK speciális helyzete – gazdag 

képzési kínálat – sok oktató máshonnan 

van, más szak irányába vannak 

elkötelezve- csak áttanítanak, ez 

bürokratikus és gazdasági kérdés 

stratégiai elemmé válik a profil maga egységes, átgondolt hosszú távú oktatási 

stratégia hiánya 

az alkalmazó intézmények is ismerjék a 

profilokat, tudják, hogy honnan milyen 

szakember kerül ki 

nem az szempont, hogy hogyan tanítunk –, 

még mindig túlságosan ismeret centrikus a 

megközelítés 

 a pedagógiai módszertan gyenge pontja a 

felsőoktatásnak, kis jelentőséget 

tulajdonítanak neki, mert a tanulás 

eredményességének felelősségét a 

tanulóra hárítja 

tanuló szervezetté válás  

minőségbiztosítás átgondolása  

hálózatos működés  

 

Ahogy a 2007-es McKinsey jelentés fogalmaz: „Az oktatási rendszer csak olyan jó, mint a 

tanárok, akik alkotják.” A folyamatos javulás nagy munkával és egyéb erőforrások 
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befektetésével jár együtt. Amennyiben a célok világosak, és elérhetőek mindenki 

számára, az eredmények eléréséért könnyebb tenni egyéni szinten is. Ehhez a tisztán 

látáshoz is hozzájárulnak a kompetenciaprofilok és az alkalmazott modell.  

A projekt folyamán többször is feltettük a kérdést: mi történik, ha a projekt véget ér? A 

következő fejezetben erre keresünk választ. 
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5. További lehetőségek 

 

A pedagógus kompetenciaprofilok nem a gyártósoron dolgozó robotok szoftverjeként 

funkcionálnak, hanem sokkal inkább interfészként a felhasználó (vevő) és a gyártó 

között, hogy az adott pillanatban szükséges megoldást lehessen választani. Ily módon a 

munka nem ért véget, tulajdonképpen most kezdődik. Egyrészt az előző fejezetben 

felsorolt alkalmazási módok gyakorlati megvalósításával, másrészt a párbeszéd 

fenntartásával a felhasználói és a képzői oldal között. 

 

Amennyiben a projekt a jövő évben folytatódni tud – és erre jó kilátások vannak –, 

érdemes folytatni azokat a folyamatokat, amelyek elkezdődtek, de nem tudtak 

továbbgyűrűzni (például képzések átvilágítása, a kvantitatív adatbázisok elemzése, 

további faktorok vizsgálata), és elkezdeni olyanokat, amelyeket idő hiányában nem 

sikerült (a projektben kifejlesztett tananyagok vizsgálata, további kvalitatív és 

kvantitatív vizsgálatok lefojtatása). 

Lehet olyan profilokat is létrehozni, amelyek a valamilyen szempontból kiemelkedő 

gyakorló szakemberek kompetenciáit írják le, például egy kiváló tanár megfigyelésének, 

interjújának segítségével, és meg lehet vizsgálni, hogy az a profil hogyan viszonyul az itt 

kifejlesztetthez. 

A képzésátvilágításoknál pedig lehet olyan profilokat létrehozni, amelyek az oktatóknak 

a végzés pillanatában lévő hallgatóról alkotott képét írják le, és összevetni azzal, hogy az 

adott oktató mit tesz annak érdekében, hogy ez az idea megvalósuljon. 

 

Fontos, hogy a felállított pedagógiai szolgáltató központ a projektben létrehozott tudás 

megismertetője, megosztója is legyen, nem csak a projektben dolgozók, hanem a 

társprojektek és az érintettek számára is. 

 

Teachers matter. / A tanárok számítanak. 

Leadership matters. / A vezetés számít. 

Context matters. / A kontextus számít. 
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Ezzel a három kulcsmondattal foglalták össze egy 2011-es iskolavezetéssel foglalkozó 

nemzetközi konferencián azt, hogy mire kell odafigyelni, ha a tanulók eredményességét 

szem előtt akarjuk tartani. Ahogy Halász Gábor professzor, OECD szakértő – aki a 

projektben külső szakértőként vett részt – a november 2-i profilvéglegesítő műhelyen 

utalt rá, a kompetenciaközpontú képzésfejlesztés nem áll meg a tartalmak és módszerek 

revíziójánál és korrekciójánál. Az eredmények hatékony felhasználásához 

elkötelezettség, és a jelenlegi szervezeti struktúra átgondolása is szükséges. A 

gondolkodás megváltoztatása a struktúra megváltoztatását is magával hozhatja. 

 

Extra legitimációs erőt jelenthet a projekt belső legitimációja mellett, amelyet a 

konszenzusos módszer, a külső szakértők és az alkalmazás biztosít, a profilok 

kipróbálása a társprojektek intézményeiben. A program során többször is folytattunk 

diszkussziót az Egri Főiskola, az ELTE, vagy a BME által irányított projektek 

képviselőivel. A velük való együttműködés kézenfekvő módja a tudásmegosztásnak, a 

szakmai sokoldalúság biztosításának és a társadalmi értékteremtésnek a pedagógus 

szakmaiság mentén. 
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Mellékletek 
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1. sz. Melléklet: A Profilok véglegesítés előtti változata 

 

1.1. A műhelyekből kirajzolódó kiegészített profilok 

Tanár 

 

 

 

TENGELY 1 2 3 4 5 6 7 8 

 Tengelyértékek 13,00 15,48 12,36 14,84 12,64 10,16 12,00 9,52 

 Negyedértékek Q1 28,48 Q2 27,20 Q3 22,80 Q4 21,52 

KAPCSOLAT 55,68 TARTALOM 44,32           

DINAMIKUS 51,28 STABIL 48,72           

VEZETŐ 54,95 MEGVALÓSÍTÓ 45,05           

 

A tanár ideális profilja szerint extravertált, kifelé forduló személy, akinek fontos, hogy 

kik veszik körül és, hogy mi történik velük.  
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A kihívásokhoz pozitívan áll hozzá, kíváncsi, igyekszik változatosan tevékenykedni, 

nyitott az új dolgok felé.  

Dinamikusabb alkat, a változásokra jól, magabiztosan reagál. Vezető kompetenciái 

erősek, van víziója, és afelé elköteleződik. Nagyon lojális, képes motiválni is. 

 

Részletes tengelyenkénti leírás: 

 

1. tengely: Megnyerő – érdeklődő  

 

Azokban a tanár – diák szituációkban, amelyekben ez lehetséges, teret ad humoros 

megnyilvánulásainak. 

Elsajátította és magabiztosan alkalmazza a tanulók érdeklődését felkeltő tevékenységek 

alkalmazását. Ismeri a tanulói motivációs technikákat.  

 

Könnyen ismerkedik és barátkozik, könnyed a fellépése. Képes jó kapcsolatokat 

kialakítani és fenntartani a tanulókkal, a kollégákkal, a szülőkkel. Kíváncsi természetű; 

szereti megismerni az embereket, a diákokat, az ötleteiket, a véleményüket, a 

javaslataikat.  

Nyitott, érdeklődő a tanulók, a kollégái és a szülők iránt is, odafigyel a problémáikra, 

törődik velük. Tiszteli, megérti és elfogadja őket olyanoknak, amilyenek. Az iskolai 

nevelés minden szereplőjével hatékonyan, jól kommunikál. Képes a megfelelő 

kommunikációs formák megtalálására (stílus, hangnem, formai-, tartalmi keretek stb.). 

Ismeri, és adekvát módon használja a pedagógia szaknyelvét.  Udvariasan, előzékenyen 

viselkedik. 

Képes meglátni és kiemelni a tanulók és kollégái különleges tulajdonságait és 

képességeit; képes elismerést adni és elfogadni. Képes elfogadni a sajátjától eltérő 

véleményt is. Szakmai tudása stabil, megbízható, értéket közvetít.  

Érdeklődik a szakma fortélyai iránt.  

 

2. tengely: Optimista – serkentő 
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Képes olyan szituációkat teremteni tanítványai megismert tulajdonságainak figyelembe 

vételével, amelyek segítik azok hatékonyabb fejlődését. Keresi és felfedezni és képes 

tanítványait jellemző értékeit. 

Amennyiben tanítványai igénylik, vagy személyes tapasztalat alapján szükségesnek látja, 

képes személyre szabott segítséget nyújtani. 

Jó hangulatú órákat tart, pozitív életszemlélet jellemzi, optimizmust sugároz, képes 

derűsen viszonyulni diákjai megnyilvánulásaihoz. 

Folyamatosan fejleszti tudását (képzéssel, továbbképzéssel, önképzéssel, a 

szakirodalomban való tájékozódással). 

 

Tanítványai optimális teljesítményének elérése érdekében tanórai és tanórán kívüli 

tevékenységeiben alkalmazni képes a differenciált oktatás elemeit. Élvezi az életet, és ezt 

sugározza környezete felé is. Lelkesedik és lelkesít másokat is, bátorít, motivál, ösztönöz, 

támogat. Tud örülni mások és saját sikerének. Kreatív, alkotó személy, aki meg- és átéli 

az alkotás örömét, és ezt a tanulókra is képes átszármaztatni.  

Elfogadja a különbözőségeket (kulturális, fejlődésbeli). Tudatos értékközvetítő mind a 

gyerekek, mind a felnőttek felé. Rendelkezik a gyermekre hatni tudás képességével. 

Attitűdje támogató. Pozitív visszajelzésekkel erősíti a tanulók tevékenységeit, megadja a 

tévesztés, a hibázás lehetőségét is. Tisztában van az értékelési funkciók és módok 

alkalmazásának a személyiségre ható következményeivel, a formatív, fejlesztő, gyakori 

visszajelző értékelés jellemző a napi gyakorlatára. Nem minősíti a gyerek személyiségét, 

hanem a helytelen viselkedést teszi szóvá.  

 

Nevelő-oktató tevékenységének középpontjában a tanulók egyéni kompetenciáinak 

fejlesztése hangsúlyosan jelenik meg az ismeretátadás mellett. Biztosítja a tanulók 

sokoldalú személyiségfejlesztésének feltételeit, és segíti őket abban, hogy mindenkinek 

legyen sikerélménye a tantárgya tanulása kapcsán.  

Alternatívákat állít és állíttat fel, és bátorítja a tanulókat is a különböző és érdekes 

lehetőségek kipróbálására. Jó a kérdezéstechnikája, és a diákokat is tanítja kérdezni. 

Gyakran kezdeményez, és tevékenységeibe bevonja a tanulókat, felnőtteket. Elfogadja, 

bátorítja a tanulói kezdeményezést. 

Képes rugalmasan reagálni a változásokra, a szakmai kihívásokra. Folyamatosan 

újításokon, új utak kipróbálásán töri a fejét. Keresi a szakmai kihívásokat. 
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Tesz azért, hogy ő maga is egészséges legyen testileg és lelkileg is. 

 

3. tengely: Együttműködő – kötődő  

 

A tanulók személyiségét tanórai és tanórán kívüli kapcsolatokban is tiszteletben tartja. 

Attitűdjét az elfogadás jellemzi. Tanítványai problémáira figyel, lehetőségei szerint 

figyelembe veszi ezeket nevelési, oktatási szituációkban. 

Elsajátítja a társas munka fortélyait mind kollegáival, mind diákjaival kapcsolatban. 

Belátja, hogy egyes tevékenységek végzése során a csoport tagjai együtt többre képesek, 

mint ő egyedül, akár tanárokkal, akár diákokkal elvégzendő közös feladatról van szó. 

Tanítványait együttműködésre készíti fel minden olyan tanítási – nevelési 

tevékenységben, ahol ez adekvát. Nyitott saját elképzeléseitől eltérő vélemények, 

értékek megismerésére és tiszteletben tartására a vele együttműködőkkel kapcsolatban. 

 

Rendelkezik a team-munkához szükséges kooperációs képességgel. Ismeri a 

csoportmunka szervezésének módszereit, napi tanórai munkájában kihasználja a 

lehetőségeket a csoportban való tevékenykedtetésre.  

Képes azonosulni a csoport közösen megfogalmazott céljával, és tevékeny részt vállal a 

megvalósításban. Együttérző, empatikus viselkedésével képes a bizalomteljes légkör 

kialakítására és fenntartására. Teret és lehetőséget ad másoknak is a csoportos 

tevékenységben való részvételre  finoman bevonva a bátortalanokat. 

Képes motiváló légkört és érzelmi biztonságot adó környezetet kialakítani a 

tanulócsoportjában. 

Tisztában van azzal, hogy a gyerekek nevelése a családdal (szülőkkel, nagyszülőkkel) 

közösen történik. Képes és akar is jó kapcsolatot kialakítani és fenntartani a szülőkkel.  A 

gyermek családját partnerként kezeli, bevonja a pedagógiai folyamatba. Nyitott a 

társintézményekkel, a fenntartókkal való kapcsolattartásra. A tanulók érdekében 

szakmai partnerként együttműködik pedagógus társaival és a szakszolgálat 

szakembereivel. 

Segítséget nyújt, bátorítást ad, de tud (mer) segítséget kérni is. Kikéri mások 

véleményét, képes azok figyelembevételére. Megegyezésre törekszik. 

Figyelembe veszi a tanulók egyéni sajátosságait.  
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4. tengely: Lojális – elkötelezett 

 

A tanári pályát életpályának tekinti, elhivatott a pálya megvalósításában. 

Következetesen, tudatosan és folyamatosan képes és akar megfelelni a törvényben is 

szabályozott kihívásoknak. Elfogadja és következetesen betartja, mindennapi 

munkájában vezérelvnek tekinti az oktatási intézmény szabályozóiban (és a Nemzeti 

Alaptantervben) megfogalmazott értékrendet. 

Szilárd értékrenddel rendelkezik mind magánéletében, mind tanítványai előtti 

megnyilvánulásaiban. Átérzi a hivatásával együtt járó felelősséget. Magas szakmai 

elvárásokat támaszt önmaga számára. Diákjai előtt megnyilvánulásai személyes 

példamutatások a legtöbb esetben.  

Segítő szándékkal, őszintén, hitelesen (kongruensen) viselkedik iskolája tantestületének 

tagjaként. Azonosul a hivatásával, szereti a munkáját. Hű a munkahelyéhez, a 

csoporthoz, a kollégáihoz, törődik a csapattagokkal. Közösségépítő tevékenységeket 

végez.  Partnereivel a szerepeinek megfelelően viselkedik. 

Ismeri a hatékony tanuló-megismerési technikákat, és ezeket tudatosan alkalmazza az 

egyéni fejlesztés megalapozásaként. Valóban ismeri a gyerekeket; személyiségüket, 

képességeiket, tanulási szokásaikat, motivációjukat és attitűdjüket. Tényekre, adatokra 

támaszkodva végzi differenciáló tevékenységét.  

Empatikus; kiáll mások érdekeiért.  Odafigyel a tanulók és a felnőttek igényeire, 

kívánságaira, és számításba veszi azokat. Szakmai alázat jellemzi. Felelősséget vállal a 

tetteiért. Képes nem bántóan, de őszintén, elmondani a véleményét. Rendelkezésre áll, 

ha kell; segítőkész. 

Nyitott mások és más kultúrák, értékvilágok elfogadására. Olyan nevelési környezetet 

teremt, amelyben a tanulók értékesnek, elfogadottnak érezhetik magukat, és amely 

segíti őket, hogy megtanulják tisztelni, elfogadni más kulturális közegekből jövő 

társaikat, valamint konstruktívan együttműködni velük. 

 

5. tengely: Magabiztos – diplomatikus  

 

Képes gyerek- és felnőtt csoportot vezetni, irányítani. Szakmai magabiztosságot sugároz. 

Ezért képes a tanulási folyamatot is oly módon szervezni és irányítani, hogy a tanulók 
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önálló tapasztalatokhoz juthassanak, ezeket önállóan dolgozhassák fel, illetve, hogy az 

összefüggéseket maguk fedezhessék fel. 

Képes rugalmasan reagálni, alkalmazkodni a változó körülményekhez minden olyan 

szituációban, ahol a tanári szerep ezt megkívánja munkavállalóként és oktatóként. 

Megoldás-orientált szemléletét közvetíti a diákoknak és a felnőtteknek is. 

Tisztában van azzal, hogy a tanítási folyamatban nem ő az egyedüli kizárólagos 

információforrás. Ugyanakkor magas tantárgyszakmai felkészülésével értékelni tudja a 

tanítványai által más forrásból megszerzett információk valóságtartalmát. 

Elsajátította és magabiztosan alkalmazza tanóra vezetése közben számos, a tanulók 

felkészültségéhez, életkorához illeszkedő oktatási módszert. Képes ezen a területen 

eszköztára folyamatos bővítésre, korszerűsítésére. 

Képes az érdeklődés és a figyelem fenntartására. Figyelmesen és megfontoltan közelít a 

tanítványaihoz és a felnőttekhez, képes diplomatikusan kezelni a konfliktushelyzeteket. 

A tanulók értékelésére sokféle eljárást ismer. Ezek közül domináns szerepet tulajdonít a 

fejlesztő értékelésnek. 

 

Bízik a saját képességeiben, bátran belevág új dolgokba, kezdeményez. Folyamatos 

szakmai innováció jellemzi. Dinamikus, a feladatokba bevonható személy, ugyanakkor 

lehetőséget, teret ad másoknak is.  

 

Rendelkezik önérvényesítő és önmenedzselő képességgel. Határozott; tudja, mit akar, és 

kiáll azért, amit mond. Alkalmas nevelési helyzetek, problémák kritikus elemzésére, 

konfliktushelyzetek megoldására, problémamegoldó technikák hatékony alkalmazására. 

Tud taktikus lenni; olyan megoldást javasolni, ami mindenki számára elfogadható. Képes 

rögtönözni, rugalmasan reagálni a helyzetekre, emberekre. 

Jó önismerettel rendelkezik. Nyitott új kompetenciák elsajátítására önálló tanulással 

és/vagy szervezett továbbképzésekkel. Rendelkezik a folyamatos önművelés igényével.  

Rendszeresen felülvizsgálja, értékeli saját teljesítményét is.  

Támogatja a tanulók önértékelését, segíti őket eredményeik és szükségleteik 

meghatározásában. 

 

6. tengely: Független – önálló  
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Kinyilvánítja jogait, érzéseit, gondolatait, és a diákokat is erre szoktatja. Jól képviseli az 

álláspontját. Bátran kiáll a véleményéért, de mások személyiségét és személyes határait 

tiszteletben tartja.  

Biztosítja önmaga és mások számára a függetlenséget, ugyanakkor ismeri a 

kompetenciahatárait. Döntéseiben független, ugyanakkor felelősségtudattal rendelkezik. 

Gazdag módszertani eszköztárral rendelkezik, sikerorientáltság jellemzi. 

Képes az önálló munkavégzésre, nem szorul gyakori ellenőrzésre. Szakszerűen és 

folyamatosan értékeli a pedagógiai folyamatok megvalósulásának sikerességét és a 

tanulók (személyiség) fejlődését. Erős, kritikus önértékelést végez. 

 

Igazságos, nem ragadtatja el magát érzelmeitől, nyugodt, nem veszti el a fejét. A 

tanulóknak – minden lehetőséget kihasználva – átadja a döntés és a felelősségvállalás 

jogát és szabadságát, mert tudja, hogy autonóm személyekké így válhatnak. 

Olyan kereteket alakít ki tanulócsoportjában, amelyek a tanulók viselkedését irányítják, 

önkontrollra és önállóságra nevelnek.  

 

7. tengely Gyakorlatias – realista  

 

Felkészülten tartja meg óráit, foglalkozásait. Amennyiben a diákok észrevétele alapján 

esetleg téved, vállalja azt, és korrigálásra képes. Problémák keletkezése esetén 

higgadtan kezeli azokat nevelési oktatási szituációkban egyaránt. Felismeri azt, hogy 

mikor kell segítséget igénybe vennie a probléma megoldásához. 

Biztonsággal használja a modern IKT- eszközöket tanórai felkészülése és foglalkozásai 

megtartása során egyaránt. A szaktárgyai tudományos, elméleti alapjait jól ismeri. 

Felkészültségéből adódóan képes ezeket a diákok számra érthető fogalmi és 

szövegkörnyezetbe helyezni. 

Elkötelezett aziránt, hogy szakmai felkészültségét folyamatosan fejlessze, és ezt a tudást 

tanítványainak érdekében érvényesítse. Legyen nyitott arra, hogy szaktárgyai tanítása 

során is érvényt szerezzen a tantárgyközi kiemelt fejlesztési feladatoknak. 

 

Rendszerben, összefüggésben látja a dolgokat. Felismeri és kihasználja a felmerülő 

lehetőségeket. Elfogadja a körülményeket, és kihozza belőlük a maximumot. Mindig a 

lényegre, a megvalósíthatóságra, a kivitelezhetőségre összpontosít. 
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Józan. Számításba veszi saját és mások lehetőségeit és korlátait, szem előtt tartja, hogy 

mi lehetséges bizonyos helyzetekben. Nem vádol sem másokat, sem önmagát, hanem az 

okot keresi. 

Gyakorlatias, él a lehetőségekkel. Célokat fogalmaz meg önmaga és a csoportja számára. 

Eredményorientált, a megvalósíthatóságra, kivitelezhetőségre koncentrál. 

 

Nyugodt, kiegyensúlyozott, ugyanakkor rugalmas, igyekszik a legjobbat kihozni a 

helyzetből. Ésszerű, nem csinál mindenből nagy ügyet. Jó felfogóképessége és éles 

ítélőképessége van, a dolgok lényegére fókuszál.  

Objektív és realista. Képes mind a tartalom, mind az értékek elemzésére, ítéletét erre 

alapozza. Reális elvárásai vannak, világosan megfogalmazza azokat, és visszajelzést ad. 

Logikus és kritikus, nem hagyja magát az érzelmeitől vezetni. Képes a figyelme 

megosztására. Cselekedeteiért vállalja a felelősséget. 

 

8. tengely: Kitartó – Szervező 

 

Ismeri az aktuálisan alkalmazott tartalmi szabályozási rendszert, az egyes szabályozó 

dokumentumok célkitűzéseit. Tanítási tevékenységét ezek ismeretében tudatosan 

tervezi meg. 

Jó osztja be idejét, képes a rendelkezésére álló idővel és erőforrásokkal hatékonyan 

dolgozni. Ez a felkészülés, az órák vezetése, és a munkavállalói szerepekre egyaránt 

érvényes. Jól gazdálkodik saját energiáival is, törekszik azok folyamatos 

reprodukálására. Jól szervezett, a dolgok lényegére koncentrál. 

 

Kitartó, a kudarcok ellenére is folytatja a megkezdett tevékenységet. Szakmailag 

felkészült. Munkáját tudatosság és tervszerűség, következetesség jellemezi. Pedagógiai 

reakciói kiszámíthatók, nem a pillanatnyi hangulata, állapota, a diákok személye által 

befolyásoltak. Azonos cselekedetekre azonos módon reagál. 

Rendszeresen, aprólékos pontossággal képes végezni a dolgát. Magától végzi a feladatait, 

napi rendszerességgel, a határidőket betartja, nem kell rá figyelmeztetni. Szorgalmas, 

pontos, precíz, alapos, befejezi, amit elkezdett. 

Igényes (megjelenésre, szakmai munkáinak tartalmára, kivitelezésére egyaránt). 

Integrálja az információs és a kommunikációs technológiát a tanítási/tanulási 
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tevékenységbe, ebbe a gyerekeket is bevonja, feladatokat, lehetőséget biztosítva 

számukra is.  

Jó szervezőkészséggel rendelkezik. A pedagógiai folyamat tervezésében tudatos, 

tervszerű. Türelmes, kitartó a nevelő munkában. 

Képes a lényegtelen dolgokat a lényegesektől különválasztani, és könnyen megtalálja a 

megoldáshoz vezető legrövidebb utat. Gyorsan rendet tesz az adatok sokasága között. 

Képes előítélet-mentesen a multikulturális és interkulturális nevelésre, a másság 

elfogadására, a toleranciára. 
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Tanító 

 

 

 

TENGELY 1 2 3 4 5 6 7 8 

 Tengelyértékek 13,95 15,31 12,21 13,57 12,79 11,43 11,05 9,69 

 Negyedértékek Q1 29,26 Q2 25,78 Q3 24,22 Q4 20,74 

KAPCSOLAT 55,04 TARTALOM 44,96           

DINAMIKUS 53,49 STABIL 46,51           

VEZETŐ 52,71 MEGVALÓSÍTÓ 47,29           

 

A tanító az ideális profil szerint extravertált, kifelé forduló személy, akinek fontos, hogy 

kik veszik körül és, hogy ő hatni tud a környezetére. Kíváncsi arra is, hogy mi történik 

körülötte, építi a kapcsolatait. 

Dinamikus, jól kezeli a váratlan helyzeteket. Az újdonságok felé nyitott, attitűdje 

elfogadó. Jellemző rá a lojalitás és elköteleződés. 
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Vezetői kompetenciái erősebbek, a célt mindig szem előtt tartva halad. Optimista 

szellemiségével, együttműködésével el is éri azt. 

 

Részletes tengelyenkénti leírás: 

 

1. tengely: Megnyerő – érdeklődő  

 

A tanító nyílt, barátkozó természetű, képes jó kapcsolatokat kialakítani és fenntartani a 

kisiskolásokkal, a kollégákkal, a szülőkkel. 

Kíváncsi a gyerekek ötleteire, a véleményükre, a javaslataikra, és rendszeresen kikéri 

ezeket.  A gyerekek életkorának megfelelő eszköztár használatával kommunikál; figyel 

arra, hogy érthető, világos legyen a közlése minden kisgyerek számára. Érdeklődik a 

tanítói szakma fortélyai, innovációi iránt.  

 

2. tengely:  Optimista – serkentő 

 

A tanító olyan támogató, pozitív légkört teremt az osztályában, ahol a gyerekek nap, 

mint nap jól érzik magukat, ahová szívesen mennek be. 

Bízik a gyerekek képességeiben, és ezt folyamatosan érezteti is velük. Képes fenntartani 

bennük, az első osztályban még erősen meglévő tanulás iránti érdeklődést, a 

tudásvágyat. Ehhez gazdag a motivációs eszköztára.  

Amikor csak erre módja adódik, él a játék, a játékos tevékenységek felhasználásának, 

beépítésének lehetőségeivel. 

Ismeri a tehetség fogalmát. Észreveszi, ha egy kisgyerek bármely területen 

tehetségesnek mutatkozik, és módszeresen fejleszti – ezen a területen kiemelt 

figyelemmel. A lassabban haladó, lemaradó gyerekeknek egyéni támogatást nyújt. 

Napi tanítói tevékenysége során előtérbe helyezi a tevékenységbe ágyazott 

képességfejlesztést, megteremti a maximális lehetőséget az alkotás örömének 

megélésére.  

 

Értékelő tevékenységét továbbra is a pozitív megerősítés jellemzi, és megjelenik a 

társak, a csoport, a felnőttek, az események gyerekek által történő értékelése is. 
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Alternatívákat állít fel, és bátorítja a gyerekeket is a különböző és érdekes lehetőségek 

kipróbálására. Elfogadja a saját elképzelésétől eltérő megoldásokat.  

Gyakran kezdeményez, és tevékenységeibe bevonja a gyerekeket, felnőtteket. Elfogadja, 

bátorítja a gyermeki kezdeményezést. 

Jó a kérdezéstechnikája, és a gyerekeket is tanítja kérdezni. 

 

3. tengely: Együttműködő – kötődő  

 

Ismeri a csoportmunka szervezésének módszereit. Tanítói gyakorlatára jellemző, hogy a 

frontális oktatás alkalmazása mellett egyre nagyobb szerepet kapnak a kooperativitásra 

építő tevékenykedtetések.  

Módszeresen, fokozatosan alakítja ki és fejleszti az alsó tagozatos gyerekek 

együttműködő képességét; a feladatok kiosztásával, a csoportszerepek alkalmazásával 

támogatja az egyenlő részvétel, az egyéni felelősség kialakulását. A versengésre késztető 

helyzeteket kiváltja az építő egymásrautaltság megtapasztalására alkalmas feladatok 

végeztetésével. 

Osztálytanítóként olyan iskolai és iskolán kívüli programok szervezését is vállalja, 

amelyek a gyerekek közösséghez tartozását, kötődéseit erősítik. 

Új ismereteit, frissen szerzett tudását, módszereit szívesen megosztja kollégáival.  

Nyitott a társintézményekkel (elsősorban az óvodákkal), a fenntartókkal való 

kapcsolattartásra. 

 

4. tengely: Lojális – elkötelezett 

 

Hivatástudattal, szeretettel végzi a 6-10 éves gyerekek nevelését, oktatását.  

Ismeri a hatékony tanuló-megismerési technikákat, és ezeket tudatosan alkalmazza az 

egyéni fejlesztés megalapozásaként. Valóban ismeri a gyerekeket; személyiségüket, 

képességeiket, tanulási szokásaikat, motivációjukat és attitűdjüket. Tényekre, adatokra 

támaszkodva végzi nevelő-oktató tevékenységét.  

Olyan nevelési környezetet teremt, amelyben a gyerekek értékesnek, elfogadottnak 

érezhetik magukat, és amely segíti őket abban, hogy megtanulják tisztelni, elfogadni más 

kulturális közegekből jövő társaikat, valamint konstruktívan együttműködni velük. 
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5. tengely: Magabiztos – diplomatikus  

 

A tanító tájékozott a nem szakrendszerű oktatás tudományterületeiben, követi az 

újdonságokat, a kutatási eredményeket. A gyerekeket is tájékozódásra, érdeklődésre 

ösztönzi.  

Képes az eltérő tanulási stílussal, tanulási szokásokkal, gondolkodási módokkal 

rendelkező kisiskolás gyerekek differenciált fejlesztésére.   

A konfliktushelyzeteik megoldására, problémamegoldó technikák hatékony 

alkalmazására tanítja a gyerekeket. 

 

6. tengely: Független – önálló  

 
A tanító felkészült a kisiskolás kor fejlődés-lélektanában, pszichológiájában; napi 

osztálytermi működését ezen ismeretei irányítják.  

A drámapedagógiai eszközöket is felhasználja a kisiskolások érzelmi nevelésében.   

Támogatja a gyerekek függetlenedési törekvéseit, erősíti őket döntéseik 

meghozatalában. Ő maga is autonóm személy.  

 

7. tengely: Gyakorlatias – realista  

 

Célokat fogalmaz meg önmaga és a tanulócsoportja számára. A gyerekeket segíti abban, 

hogy ők is meg tudják fogalmazni saját céljaikat. 

Reális elvárásait világosan megfogalmazza, és visszajelzést ad arról a gyerekeknek, hogy 

hol tartanak az adott cél felé vezető úton.  

Képes adatokat, tényeket elemezni, alkalmas vizsgálati, kutatási részfeladatok 

elvégzésére, eredmények mérésére.  

Józan. Számításba veszi saját és mások lehetőségeit és korlátait, szem előtt tartja, hogy 

mi lehetséges bizonyos helyzetekben. Nem vádol sem másokat, sem önmagát, hanem az 

okokat keresi. 

Biztonsággal használja a modern IKT- eszközöket. 

 

8. tengely: Kitartó – Szervező 
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Az osztálytanító alkalmas az eltérő tanulási stílussal, tanulási szokásokkal, gondolkodási 

módokkal rendelkező, más-más képességszinten lévő gyerekek számára differenciált óra 

szervezésére és vezetésére.  

Képes előítélet-mentesen a multikulturális és interkulturális nevelésre, a másság 

elfogadására, a toleranciára.  
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Műszaki szakoktató 

 

 

 

TENGELY 1 2 3 4 5 6 7 8 

 Tengelyértékek 12,81 12,94 14,68 14,80 10,32 10,20 12,19 12,06 

 Negyedértékek Q1 25,75 Q2 29,48 Q3 20,52 Q4 24,25 

KAPCSOLAT 55,22 TARTALOM 44,78           

DINAMIKUS 46,27 STABIL 53,73           

VEZETŐ 50,25 MEGVALÓSÍTÓ 49,75           

 

A szakoktató ideális profilja szerint együttműködő típus, kötődik a környezetében 

lévőkhöz, igyekszik mindenben segítségükre lenni. Nagyon lojális, kitart elvei mellett 

akkor is, ha ez nehézzé válik. 

Stabil személy, nehezen reagálja le a váratlan helyzeteket, fontos az életében a 

rendszerűség, szabályozottság. 

Vezetői és megvalósítói kompetenciái egyensúlyban vannak. 
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Részletes tengelyenkénti leírás: 

 

1. tengely: Megnyerő – érdeklődő  

 

A műszaki szakoktató képes jó kapcsolatot kialakítani a 14-18 éves fiatalokkal és a fiatal 

felnőttekkel. Ismeri őket, partnerként kezeli őket, érdeklődést mutat személyük iránt, 

meghallgatja őket.  

A rá bízott tanulókkal hatékonyan, jól kommunikál. Képes a megfelelő kommunikációs 

formák megtalálására (stílus, hangnem, formai-, tartalmi keretek stb.). Ismeri, és 

adekvát módon használja a szakmacsoportok szaknyelvét. Emellett a tanárokkal, 

szülőkkel, a gyakorlati helyek más szereplőivel is eredményesen tart különböző 

csatornákon kapcsolatot. 

Ismeri az általa oktatott szakma helyi viszonyait; mi jellemzi a térségben az adott 

szakmát piaci szempontból. Tudja pontosan, milyen az oktatott szakma munkaerő-piaci 

értéke.  

Könnyen ismerkedik és barátkozik, könnyed a fellépése. Képes jó kapcsolatokat 

kialakítani és fenntartani a tanulókkal és a kollégákkal. Kíváncsi természetű; szereti 

megismerni az embereket, a diákokat, az ötleteiket, a véleményüket, a javaslataikat.  

 

Nyitott, érdeklődő a tanulók iránt, odafigyel a problémáikra, törődik velük. Tiszteli, 

megérti és elfogadja őket olyanoknak, amilyenek. Udvariasan, előzékenyen viselkedik. 

Képes elfogadni a sajátjától eltérő véleményt is. 

Képes meglátni és kiemelni a tanulók különleges tulajdonságait és képességeit; képes 

elismerést adni és elfogadni. 

Szakmai tudása stabil, megbízható, értéket közvetít. Érdeklődik a szakma fortélyai iránt.  

 

2. tengely:  Optimista – serkentő 

 

Képes változatos módszerek és eljárások alkalmazására az oktatásban és a gyakorlati 

képzésben a szakirányának megfelelő szakterületen. Ezen módszerek és eljárások között 

jellemzően megjelenik a kooperatív munka hatékony megvalósítására. 
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A gyakorlati oktatás keretein belül megmutatja a tanulóknak az általa oktatott szakma 

szépségeit, fontosságát. Ehhez sokféle információhordozót, eszközt képes felhasználni. 

Ismeri és a tanulók érdeklődéséhez, felkészültséghez igazítja megválasztott motivációs 

eszközeit. Ehhez az iparban használt eszközöket, ötleteket, érdekességeket is beépíti a 

tanórai és gyakorlati tevékenységeibe. 

Képes megújulni, rugalmasan reagálni a változásokra, a szakmai kihívásokra, amelyek az 

általa oktatott és a tanulók által választott szakirány elméleti és gyakorlati 

ismeretanyagában megújulnak, megváltoznak. Folyamatosan újításokon, új utak 

kipróbálásán töri a fejét. Keresi a szakmai kihívásokat. 

Nyitott a tanulók problémáira. Műszaki szakmai kérdésekben megalapozott, a 

kapcsolódó műszaki területekre is kiterjedő válaszra számíthatnak a tanulók. 

Attitűdje támogató. Pozitív visszajelzésekkel erősíti a tanulók gyakorlati tevékenységeit, 

megadja a tévesztés, a hibázás, javítás lehetőségét is. Tisztában van az értékelési 

funkciók és módok alkalmazásának a személyiségre ható következményeivel, a formatív, 

fejlesztő, gyakori visszajelző értékelés jellemző a napi gyakorlatára. 

 

A tanulók fejlődését a gyakorlati képzési programok megvalósítása során 

következetesen rávetíti az elméleti és gyakorlati követelményekre, és a fejlődés 

állapotáról rendszeres visszajelzést ad. 

A motiválatlan fiatalok tanulási kedvének fokozására kitartóan keresi a megoldásokat. 

Ehhez esetenként közreműködő szakember (fejlesztő, pszichológus) segítségét is 

igénybe veszi. 

Élvezi az életet, és ezt sugározza környezete felé is. Lelkesedik és lelkesít másokat is, 

bátorít, motivál, ösztönöz, támogat. Tud örülni mások és saját sikerének. 

Pozitív életszemlélet jellemzi, optimizmust sugároz, képes másokat felvidítani. 

Kreatív, alkotó személy, aki meg- és átéli az alkotás örömét, és ezt a tanulókra is képes 

átszármaztatni.  

Elfogadja a különbözőségeket (kulturális, fejlődésbeli). Tudatos értékközvetítő mind a 

gyerekek, mind a felnőttek felé.  

Nevelő-oktató tevékenységének középpontjában a tanulók egyéni képességfejlesztése 

hangsúlyosan jelenik meg az ismeretátadás mellett. Biztosítja a tanulók sokoldalú 

személyiségfejlesztésének feltételeit, és segíti őket abban, hogy mindenkinek legyen 

sikerélménye a szaktárgya tanulása kapcsán.  
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Alternatívákat állít és állíttat fel, és bátorítja a diákokat is a különböző és érdekes 

lehetőségek kipróbálására. Jó a kérdezéstechnikája, és a diákokat is tanítja kérdezni. 

Gyakran kezdeményez, és tevékenységeibe bevonja a tanulókat is. Elfogadja, bátorítja a 

tanulói kezdeményezést. 

Folyamatosan fejleszti tudását (képzéssel, önképzéssel, a szakirodalomban való 

tájékozódással). Tesz azért, hogy ő maga is egészséges legyen testileg és lelkileg is. 

 

3. tengely: Együttműködő – kötődő  

 

Együttműködik az iskolai és az iskolarendszeren kívüli szakképzés gyakorlóhelyeinek 

elméleti és gyakorlati oktatóival és a kapcsolódó vizsgák lebonyolítóval. 

Hajlandó a tanulókkal kapcsolatos közös tevékenységek során a partneri 

együttműködésre, különösen a mesterfogások, innovációs öltelek megtervezése, 

kivitelezése során.  

Együttműködik és számít az együttműködésre saját és a tanulók munkájának 

megszervezésében és végrehajtásában, és ösztönzi a kooperációt a szakmai sajátosságok 

figyelembe vételével. Kiemelt figyelmet fordít az ilyen tevékenységek lehetőségeinek 

kihasználására. 

Rendelkezik a team-munkához szükséges kooperációs képességgel. Ismeri a 

csoportmunka szervezésének módszereit a napi szaktárgyi munkájában Ahol ezt a 

szakma sajátosságai megengedik, kihasználja a lehetőségeket a csoportban való 

tevékenykedtetésre. 

 

Belátja, hogy egyes tevékenységek végzése során a csapat tagjai együtt többre képesek, 

mint ő egyedül. Képes azonosulni a csoport közösen megfogalmazott céljával, és 

tevékeny részt vállal a megvalósításban. Együtt érző, empatikus viselkedésével képes a 

bizalomteljes légkör kialakítására és fenntartására. Teret és lehetőséget ad másoknak is 

a csoportos tevékenységben való részvételre  finoman bevonva a bátortalanokat. 

Képes motiváló légkört és biztonságot adó környezetet kialakítani a tanulócsoportjában. 

Tisztában van azzal, hogy a tanulók nevelése a családdal közösen történik. Képes és akar 

is jó kapcsolatot kialakítani és fenntartani a szülőkkel.  A tanulók családját partnerként 

kezeli, lehetősége szerint bevonja a pedagógiai folyamatba. 
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A tanulók érdekében szakmai partnerként együttműködik pedagógus társaival és a 

szakszolgálat szakembereivel. 

Segítséget nyújt, bátorítást ad, de tud (mer) segítséget kérni is. Kikéri mások 

véleményét, képes azok figyelembevételére. Megegyezésre törekszik. Figyelembe veszi a 

tanulók egyéni sajátosságait.  

 

4. tengely: Lojális – elkötelezett 

 

Azonosul a hivatásával, szereti a munkáját, és ezt képes a diákoknak is hitelesen 

bemutatni.  Hű a munkahelyéhez, a csoporthoz, a kollégáihoz, törődik a tanítványaival, 

kollégáival.  

Közösségépítő tevékenységeket talál ki és valósít meg. Átérzi a hivatásával együtt járó 

felelősséget. Magas szakmai elvárásokat támaszt önmaga számára.  

Empatikus; kiáll mások érdekeiért. Odafigyel a tanulók és a felnőttek igényeire, 

kívánságaira, és számításba veszi azokat. 

Szakmai alázat jellemzi. Felelősséget vállal a tetteiért. Képes nem bántóan, de őszintén, 

elmondani a véleményét. Rendelkezésre áll, ha kell; segítőkész. Minőségtudat jellemzi. 

Tudatos értékválasztó. 

Környezettudatos magatartás jellemzi.  

 

5. tengely: Magabiztos – diplomatikus  

 

Ismeri saját szakmája technológiai alapjait, munkaeszközeit és eljárásait. 

Ismeri a szakképzésben tapasztalható lemorzsolódás hátterében meghúzódó okokat, és 

hatékony lépéseket tesz annak megakadályozásra, csökkentésére. 

Alkalmas az etnikai, szociális különbözőségekből adódó nevelési helyzetek, problémák 

kritikus elemzésére, konfliktushelyzetek megoldására, problémamegoldó technikák 

hatékony alkalmazására. 

Figyelmesen és megfontoltan közelít a felnőttekhez, képes diplomatikusan kezelni a 

konfliktushelyzeteket. 
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Bízik a saját képességeiben, bátran belevág új dolgokba, kezdeményez. Folyamatos 

szakmai innováció jellemzi. Dinamikus, a feladatokba bevonható személy, ugyanakkor 

lehetőséget, teret ad másoknak is.  

Képes rugalmasan reagálni, alkalmazkodni a változó körülményekhez, ugyanakkor a 

megoldást keresi, nem a kifogásokat. Megoldás-orientált szemléletét közvetíti a 

diákoknak és a felnőtteknek is. Rendelkezik önérvényesítő és önmenedzselő 

képességgel. Határozott; tudja, mit akar, és kiáll azért, amit mond.  

Képes diák- és felnőtt csoportot vezetni, irányítani. Szakmai magabiztosságot sugároz. 

Tud taktikus lenni; olyan megoldást javasolni, ami mindenki számára elfogadható.  

Képes rögtönözni, rugalmasan reagálni a helyzetekre, emberekre. 

Jó önismerettel rendelkezik. Nyitott új kompetenciák elsajátítására önálló tanulással 

és/vagy szervezett továbbképzésekkel. Rendelkezik a folyamatos önművelés igényével.  

Rendszeresen felülvizsgálja, értékeli saját teljesítményét is.  

Támogatja a tanulók önértékelését, segíti őket eredményeik és szükségleteik 

meghatározásában. 

 

6. tengely: Független – önálló  

 

A szakmája oktatása során fejleszti diákjai felelősségérzetét; döntési helyzeteket 

generál, problémamegoldásra késztet, támogatja autonóm törekvéseiket. 

 

Kinyilvánítja jogait, érzéseit, gondolatait, és a diákokat is erre szoktatja. 

Jól képviseli az álláspontját. Bátran kiáll a véleményéért, de mások személyiségét és 

személyes határait tiszteletben tartja.  

Biztosítja önmaga és mások számára a függetlenséget, ugyanakkor ismeri a 

kompetenciahatárait. Döntéseiben független, ugyanakkor felelősségtudattal rendelkezik. 

Gazdag szakmódszertani eszköztárral rendelkezik, sikerorientáltság jellemzi. Képes az 

önálló munkavégzésre, nem szorul gyakori ellenőrzésre.  

 

Szakszerűen és folyamatosan értékeli a pedagógiai folyamatok megvalósulásának 

sikerességét és a tanulók (személyiség) fejlődését. Erős, kritikus önértékelést végez. 

Igazságos, nem ragadtatja el magát érzelmeitől, nyugodt, nem veszti el a fejét. 
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A tanulóknak – minden lehetőséget kihasználva – átadja a döntés és a felelősségvállalás 

jogát és szabadságát, mert tudja, hogy autonóm személyekké így válhatnak. 

Olyan kereteket alakít ki tanulócsoportjában, amelyek a tanulók viselkedését irányítják, 

önkontrollra és önállóságra nevelnek.  

 

7. tengely: Gyakorlatias – realista  

 

Oktatói tevékenységét minden esetben életszerű példák, helyzetek, üzemi jellegű 

modellek figyelembe vételével tervezi meg. Ebben törekszik a termelés és a piac 

legfontosabb jellemzőit bemutatni. 

Képes egyénre szabott célokat és követelményeket meghatározni, különösen a 

munkaműveletek, szerszámok és gépek alkalmazása, illetve használata, a technológiai 

fejlődés követése az elektronikus információszerzés, -tárolás és -közlés alkalmazói 

szintű használata területén. 

 

A műszaki tudományokra jellemzően rendszerben, összefüggésben látja a dolgokat. Ezek 

alapja a választott szakirányban szerzett elméleti és gyakorlati ismeret. A kitűzött 

szakmai célok határozzák meg gyakorlati oktatói tevékenységnek mindazon elemeit, 

amit a tanulók oktatásához felhasznál iskolarendszerű és azon kívüli képzésekben 

egyaránt. Ez az oktatási tevékenység végzésére a szakmai tantárgyakhoz kapcsolódó 

laboratóriumi foglalkozások és a vállalati képzőhelyeken folytatott üzemi (tanműhelyi) 

gyakorlatok során egyaránt jellemzi. 

Értékeléseiben, ellenőrzéseiben tárgyilagos és reális. Képes mind a tartalom, mind a 

hozzáadott érték, innováció értékek elemzésére, minősítését erre alapozza a gyakorlati 

oktatás során. Előre kitűzött reális elvárásai vannak, világosan megfogalmazza azokat, és 

visszajelzést ad. 

Az órákra/foglalkozásokra való felkészülésben, a tanulók értékelésben, iskolai 

adminisztrációban és szakterületéhez kapcsolódó gyakorlati foglakozások során 

magabiztosan használja az IKT eszközöket. 

Felismeri és kihasználja a felmerülő lehetőségeket. Elfogadja a körülményeket, és 

kihozza belőlük a maximumot. Mindig a lényegre, a megvalósíthatóságra, a 

kivitelezhetőségre összpontosít. 



140 

 

Józan. Számításba veszi saját és mások lehetőségeit és korlátait, szem előtt tartja, hogy 

mi lehetséges bizonyos helyzetekben. Nem vádol sem másokat, sem önmagát, hanem az 

okot keresi. 

Gyakorlatias, él a lehetőségekkel. Célokat fogalmaz meg önmaga és a csoportja számára. 

Eredményorientált, a megvalósíthatóságra, kivitelezhetőségre koncentrál. 

Jó felfogóképessége és éles ítélőképessége van, a dolgok lényegére fókuszál.  

Logikus és kritikus, nem hagyja magát az érzelmeitől vezetni. 

Képes a figyelme megosztására. 

 

8. tengely: Kitartó – Szervező 

 

Ismeri az Országos Képzési Jegyzék szerint szakmacsoportjába tartozó szakképesítés 

elméleti és gyakorlati alapjait, az elsajátításhoz szükséges módszertani fogásokat. 

A tanulási folyamatot képes megszervezni. A pedagógiai folyamat tervezésében tudatos, 

tervszerű. Az önálló tanulás, információszerzés és -feldolgozás módszereinek 

ismeretében azok alkalmazására és átadására képes. Tudja, milyen módszerekkel lehet 

átadni korszerű szakmai eljárások alkalmazását a gyakorlati képzés keretében. 

Következetes. Ez viselkedésében is megjelenik  a tanított szakma által elvárt 

követelményeknek megfelelően. Értékelési tevékenységét is ez jellemzi. Tanítás, 

gyakorlatvezetés közben az alkalmazott terminológiára is jellemző az, hogy a fejlesztési 

célokhoz mért haladáshoz méri a teljesítményt. 

 

Jól szervezett, a dolgok lényegére koncentrál. Kitartó, a kudarcok ellenére is folytatja a 

megkezdett tevékenységet. Szakmailag felkészült. Munkáját tudatosság és tervszerűség, 

következetesség jellemezi. Reakciói kiszámíthatók, nem a pillanatnyi hangulata, állapota, 

a diákok személye által befolyásoltak. Azonos cselekedetekre azonos módon reagál. 

Rendszeresen, aprólékos pontossággal képes végezni a dolgát. Magától végzi a feladatait, 

napi rendszerességgel, a határidőket betartja, nem kell rá figyelmeztetni. Szorgalmas, 

pontos, precíz, alapos, befejezi, amit elkezdett. 

Igényes (megjelenésre, szakmai munkáinak tartalmára, kivitelezésére egyaránt). 

 

Lehetősége szerint integrálja az információs és a kommunikációs technológiát a 

tanítási/tanulási tevékenységbe, erre a diákokat is sarkallja. 
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Képes a lényegtelen dolgokat a lényegesektől különválasztani, és könnyen megtalálja a 

megoldáshoz vezető legrövidebb utat. Gyorsan rendet tesz az adatok sokasága között. 

Mentes az előítéletektől, elfogadja a másságot. 
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Óvodapedagógus 

 

 

TENGELY 1 2 3 4 5 6 7 8 

 Tengelyértékek 12,10 13,98 12,90 14,78 12,10 10,22 12,90 11,02 

 Negyedértékek Q1 26,08 Q2 27,69 Q3 22,31 Q4 23,92 

KAPCSOLAT 53,76 TARTALOM 46,24           

DINAMIKUS 48,39 STABIL 51,61           

VEZETŐ 53,76 MEGVALÓSÍTÓ 46,24           

 

Az óvodapedagógus ideális profilja alapján együttműködő, a környezetében lévőkhöz 

bizalommal forduló személy, aki kötődik az őt körülvevőkhöz és igyekszik jó kapcsolatot 

ápolni velük. 

Kapcsolatorientált és stabil személy, szereti tudni, hogy mik a szabályok, amikhez tartja 

is magát. 

Vezető kompetenciái erősek, képes gyakorlatiasan, elkötelezetten, optimistán irányítani 

a folyamatokat és a rá bízott személyeket. 

 

Részletes tengelyenkénti leírás: 
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1. tengely: Megnyerő – érdeklődő  

 

Az óvónő olyan kedves, mosolygós személy, akihez jó – és oda lehet bújni, mert 

biztonságot ad az ölelése, a nyugodtsága.  

Érti a 3-7 éves korú kicsik nyelvét, és olyan módon kommunikál velük, hogy őt is 

megértsék a gyerekek (stílus, hangnem, formai-, tartalmi keretek stb.). Mesemondásával 

(nem olvasással) „el tudja varázsolni” a gyerekeket.  

Türelmes és odafigyel, meghallgatja a gyerekeket, kíváncsi mondandójukra.  

Az óvodai élet minden szegmensében meglátja és kihasználja azokat a lehetőségeket, 

amikor a gyerekeknek pozitív visszajelzéseket adhat; eszköztárának leghangsúlyosabb 

eleme a dicséret, megerősítés. 

Érdeklődik a gyerekek otthoni életéről, viselkedéséről, érdemben tájékoztatja a szülőket, 

ha kérdeznek a gyerekük óvodában töltött idejéről, tevékenységéről. Tud (és bizalmasan 

kezelni is képes) a család életéről olyan dolgokat, amelyeket a bizalmi kapcsolat 

kialakulása miatt osztanak meg vele a szülők. A napi kapcsolattartás során udvarias, a 

szülőt partnerként kezelő pedagógus.  

Érdeklődik az óvodai nevelést érintő szakmai innovációk, új módszerek, jó gyakorlatok 

iránt.  

 

2. tengely:  Optimista – serkentő 

 
Az óvónő pozitív érzéseket sugároz, vidám, jókedvű, és ezt az érzést a gyerekeknek is át 

tudja adni.  

Képes felvidítani a bánatos, rosszkedvű gyerekeket is. Meg tudja különböztetni a hisztit 

a valódi bánattól, és mindkettőre adekvát beavatkozási stratégiákat alkalmaz.  

Arra törekszik, hogy csoportjában felszabadult, „stresszmentes” legyen a hangulat, ezért 

az attitűdje támogató. Pozitív visszajelzésekkel erősíti a gyermekek tevékenységeit, 

megadja a tévesztés, a hibázás lehetőségét. Dicsér, biztat, megerősít, az elmarasztalást 

csak nagyon indokolt pedagógiai esetekben, tudatosan alkalmazza.  

Tud és szeret játszani, közösen a gyerekekkel. Érvényesíti a játék mindenek felett álló 

jelentőségét. Játékban erősíti meg a tanulási diszpozíciókat.  
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Az élményszerű tevékenykedtetést helyezi nevelő tevékenységének középpontjába; a 

gyerekek érdeklődésének felkeltésével, a választás lehetőségének biztosításával ad teret 

az egyéni képességek kibontakozásának. A kisgyermekek számára az öröm- és 

sikerélmény megszereztetését kiemelt feladatának tekinti.  

 

3. tengely: Együttműködő – kötődő 

 
Ismeri az óvodás korú gyerekek csoportokban való tevékenysége szervezésének 

módszereit, napi munkájában maximálisan kihasználja az erre módot adó lehetőségeket. 

Ő maga is rendelkezik a team-munkához szükséges kooperációs képességgel. 

Bevonja a bátortalan gyerekeket is a csoportos tevékenységekbe, és odafigyel arra, hogy 

a csoportban nyugodt, bizalomteljes legyen a hangulat.  

Kimutatja a gyerekeknek és a szülőknek is, hogy mindannyian fontosak számára, 

odafigyel rájuk, törődik velük. Tisztában van azzal, hogy a gyerekek nevelése a családdal 

(szülőkkel, nagyszülőkkel) közösen történik. Képes és akar is jó kapcsolatot kialakítani 

és fenntartani a szülőkkel.  

Szakmai partnerként együttműködik pedagógus társaival (különösen óvónő 

váltótársával), a kisegítő személyzettel (dadusok) és estlegesen a szakszolgálat 

munkatársaival (logopédus, pszichológus, fejlesztő pedagógus stb.). 

 

4. tengely: Lojális – elkötelezett 

 

Az óvodapedagógus kedvvel és élvezettel végzi a munkáját, hivatását belső indíttatásból, 

maga választotta.  

A gyerekek és a szülők is számíthatnak a titoktartására, az odafigyelésére, törődésére, és 

arra is, hogy – a pedagógiai korlátok és lehetőségek megléte mellett - figyelembe veszi a 

kívánságaikat, igényeiket.  

Erősíti a gyerekekben a barátság, az őszinteség fontosságát, ő maga példát mutat nekik 

ezen a téren is. 

Mindenkit egyenlőként kezel, meghallgat. Azonos/személyre szabott követelményeket 

állít. Döntéseiben igazságos. Mindezt az egyéni különbségek figyelembe vételével teszi, 

és a gyerekek számára érthető magyarázatot ad a miértekre.  
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5. tengely: Magabiztos – diplomatikus  

 

Szakmai felkészültségéről, magabiztosságáról tanúskodik az óvodai nyílt napok, 

rendezvények színvonalának óvodavezetői és szülői elégedettsége.  

Képes diplomatikusan kezelni azokat a konfliktushelyzeteket, melyek az eltérő 

értékekből, nevelési gyakorlatból, szociális háttérből adód(hat)nak az óvoda és a szülői 

ház között. 

Rendelkezik taktikai érzékkel: olyan megoldást javasol a gyerekeknek vita, nézeteltérés 

esetén, amelyik mindenki számára elfogadható. 

Értékeli önmaga teljesítményét, és a csoportjában a gyerekeket is arra szoktatja, hogy 

önmaguk mondják ki erősségeiket és hibáikat. Mondjanak véleményt egymásról is, de az 

ne legyen bántó a másik gyerek számára.  

 

6. tengely: Független – önálló  

 

Az óvodapedagógus felkészült a kisgyermekkor fejlődés-lélektani, pszichológiai 

ismereteiben; tudja a gyermeki viselkedés hátterében meghúzódó okokat, képes adekvát 

módon reagálni a különböző megnyilvánulásokra. Ezekben a helyzetekben is nyugodt 

marad, nem ragadtatja el magát érzelmeitől, nem veszti el a fejét.  

Már az óvodás kisgyermekeket arra szoktatja, hogy mondják és mutassák ki érzéseiket, 

érzelmeiket, kihasználja az erre szolgáló lehetőségeket (pl. mesemondás, bábozás, 

alkotás közben). 

Kihasználja azokat a pedagógiai lehetőségeket, amelyekben a kisgyerekek dönthetnek 

saját „ügyeikben”. Ilyenkor átadja a döntés szabadságát és felelősségét nekik. Ő maga 

döntéseiben önálló.  

 

7. tengely: Gyakorlatias – realista  

 
Az óvónő ismeri a csoportjába járó kisgyermekek eltérő képességeit, fejlettségi 

szintjüket. Ez alapján határozza meg a fejlesztési céljait, szem előtt tartja, hogy mi 

lehetséges bizonyos helyzetekben. Vegyes csoportban a differenciált célok 

meghatározása még inkább hangsúlyos a tevékenységében. 
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Nem csinál nagy ügyet a felmerülő problémákból (pl. eszközhiány, elromlott eszköz 

stb.), rugalmasan reagál, megoldja a helyzetet. A gyerekek előtt az előbbiekből nem 

érzékeltet semmit. 

Jó kézügyességgel rendelkezik, és át tudja adni a gyerekeknek a különböző anyagok és 

technikák használatának fortélyait. Kevés eszköz rendelkezésre állása esetén is 

megtalálja a megvalósítás lehetőségeit. 

 

8. tengely: Kitartó – Szervező 

 

Az óvónő pedagógiai reakciói kiszámíthatók, nem a pillanatnyi hangulata, állapota, a 

gyerekek személye által befolyásoltak. Azonos cselekedetekre azonos módon reagál. 

A kudarcok sem tántorítják el a végzett tevékenységétől; újra és újra, más és más 

módszerek és eszközök bevetésével próbálja megoldani a nehéz nevelési helyzeteket a 

csoportban.  
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Gyógypedagógus 

 

 

TENGELY 1 2 3 4 5 6 7 8 

 Tengelyértékek 12,46 14,26 12,97 14,78 12,03 10,22 12,54 10,74 

 Negyedértékek Q1 26,72 Q2 27,75 Q3 22,25 Q4 23,28 

KAPCSOLAT 54,47 TARTALOM 45,53           

DINAMIKUS 48,97 STABIL 51,03           

VEZETŐ 53,61 MEGVALÓSÍTÓ 46,39           

 

A gyógypedagógus ideális profiljának megfelelően együttműködő, megbízható, a 

környezetét segítő személy, aki számára nagyon fontosak a kialakított kapcsolatok. 

Kissé stabil személy, törekszik a szabályosság jegyében cselekedni. Ha hirtelen változás 

történik, akkor kis idő kell neki az alkalmazkodáshoz. 

Vezetői kompetenciái erősek, pozitív jövőképpel, a célt szem előtt tartva, következetesen 

dolgozik. Nyitott az eddig ismeretlen dolgok felé. 

 

Részletes tengelyenkénti leírás: 
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1. tengely: Megnyerő – érdeklődő  

 

A gyógypedagógus ismeri és alkalmazza a kapcsolatteremtés és –fenntartás eltérő, 

sajátos fortélyait a különböző fogyatékossági típussal rendelkező gyermekekkel és 

szüleikkel. 

A gyógypedagógus ismeri és tudatosan, magabiztosan alkalmazza a kommunikáció 

különféle formáit az eltérő képességű gyerekekkel: szókincs, beszédtempó, artikuláció 

stb. Reflektív magatartásra is képes e területen. 

Tudja, hogy saját fogyatékossági területén belül a gyerekkel hogyan és milyen 

mértékben alkalmazhatja/kell alkalmaznia a nonverbális kommunikációs eszközöket – 

mimika, gesztus, proxemika, érintés. 

 

2. tengely:  Optimista – serkentő 

 

A gyógypedagógus gondolkodása és napi gyakorlata képes erősíteni/kialakítani a 

gyermekben azt a pozitív életszemléletet, amely azt közvetíti, hogy minden ember 

egyenlő és értékes.  

Megkeresi és meglátja – megkeresteti és megláttatja a mindennapokban a pozitív 

eseményeket, érzéseket, az élet igenlésének lehetőségeit a fogyatékos gyerekek és 

szüleik esetében is; életörömöt sugároz. 

Birtokában van olyan módszereknek, amelyekkel az elkeseredett, nem motivált, csak 

bizonyos mértékben fejleszthető fogyatékos gyereket bevonja a közös munkába a 

fejlődésének érdekében. 

Felfedezteti a sajátos nevelési igény adta korlátokon adta lehetőségeken belül a 

legnagyobb mozgásteret. 

Ismer és alkalmaz olyan speciális motivációs eszközöket, amelyekkel ezeket a 

gyerekeket átlendítheti a holtpontokon. 

 

3. tengely: Együttműködő – kötődő  

 

A gyógypedagógus képes bizalomteljes kapcsolatot kialakítani; biztosítja a gyereket a 

felől, hogy rendelkezésére áll, számíthat rá, ha szükséges. Kompetenciahatárait 
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megtartva megadja azt az egyéni törődést, amire az eltérő képességű (fogyatékos) 

gyereknek és szülőjének szükségük van.  

Tudja, hogy a fogyatékos tanuló (napi, tanórai) tevékenységében mikor és hogyan kell 

jelen lennie társként, együtt dolgoznia a gyerekkel, és mikor lehet/kell önálló munkát 

megkövetelni tőle a tanulási folyamatban.  

Képes és akar szakmai partnerként szorosan együttműködni a gyógypedagógiai oktatás, 

nevelés, fejlesztés, rehabilitáció területén működő szakmai szolgáltatások 

szakembereivel is, mert tudja, hogy az azonos időben kapott különböző hatások erősítik 

egymást.  

 

4. tengely: Lojális – elkötelezett 

 

Választott hivatása – a fogyatékkal élők nevelése és oktatása – iránt elkötelezett; hisz az 

ilyen gyerekek fejleszthetőségében. Nincs számára „reménytelen eset”.  

Elfogadja a gyereket olyannak, amilyen; fogyatékossága jellemzőivel együtt. Ismeri és 

alkalmazza azokat a pedagógiai módszereket és eszközöket, amelyek a teljes elfogadás 

érzését erősítik a gyerekben és a szülőben egyaránt.  

Tudja, hogy az ő speciális felkészültsége és gyakorlata elengedhetetlen az eltérő 

képességű gyerekek fejlesztéséhez.  

Ismeri a fogyatékossági területre jellemző pszichés, érzelmi megnyilvánulásokat, 

észreveszi, ha a gyereknek lelki, érzelmi támaszra van szüksége. Gazdag módszertani 

eszköztárának köszönhetően adekvát módon reagál ezekre. 

 

Ismeri, elfogadja és partneri kapcsolataiban (szülők, együttműködő, illetve integráló 

pedagógusok között) hitelesen közvetíti az integrált nevelés létjogosultságának elméleti 

hátterét, és integráló környezetben példát ad a megvalósításra. 

Elfogadó attitűdjét és kommunikációját az intézményen kívül, a hétköznapokban is az 

jellemzi, hogy kiáll a fogyatékkal élők jogaiért, érdekeiért, az esélyegyenlőség 

megvalósulásáért. 

 

5. tengely: Magabiztos – diplomatikus  
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A gyógypedagógus szakmai felkészültsége, magabiztos fellépése alapján, gyakorlati 

munkájának megmutatása során képes a szülőkkel elhitetni magáról, hogy a gyerekük a 

lehető legjobb kezekben van, megkapja mindazt a törődést és segítséget, ami az 

optimális fejlődéséhez szükséges.  

Rugalmasan és adekvát módon képes reagálni a szakterületének fogyatékossági 

típusába tartozó gyerekek olykor váratlan, bizarr, nem szokványos viselkedésére, mert 

tudja, milyen okok állnak az adott viselkedés hátterében. Ilyen helyzetekben sem ijed 

meg, határozott, az esetet kezelni képes felnőtt marad.  

 

Képes pontos, szakmailag kifogástalan diagnózis megállapítására. A tudomány 

fejlődéséből következő fejlesztéseket nyomon követi, gyógypedagógiai területen 

adaptálásukra kész. 

 

6. tengely: Független – önálló  

 

A gyógypedagógus gazdag módszertani repertoárral rendelkezik; képes a helyzettől és a 

fogyatékos gyerektől függően a leginkább adekvát módszerek és eszközök 

kiválasztására, alkalmazására a fejlesztő tevékenysége során.  

Az eltérő képességű gyerekeket is arra szoktatja, hogy bátran éljék meg és nyilvánítsák 

ki érzéseiket, még akkor is, ha a környezetüknek ez időnként furcsa. Ő maga is 

kinyilvánítja jogait, érzéseit, figyelembe véve a gyerekek sajátosságait, gondolatait, ezzel 

mutatva példát számukra. 

Autonóm személyként döntéseiért felelősséget vállal. Engedi a fogyatékos gyereket is 

dönteni, sőt tudatosan, direkt módon döntési helyzetekbe hozza őt a lehetőségek 

függvényében.  

 

7. tengely: Gyakorlatias – realista  

 

A gyógypedagógus elfogadja a gyereket és a körülményeket olyannak, amilyen; a 

megvalósíthatóságra, a kivitelezhetőségre összpontosít. Alkalmazkodik a 

lehetőségekhez: az adott helyzet, a fogyatékos gyerek pillanatnyi állapota és „hangulata” 

szerint választja meg a leginkább megfelelő fejlesztési módot és eszközt. Felismeri és 

kihasználja az adott pillanatban felmerülő pedagógiai lehetőségeket.  
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A fejlesztés során a realitásból indul ki, tényeken, adatokon alapuló helyzetelemzésre 

építve tervez (mit tud, mire képes a fogyatékos gyermek). Ehhez felhasználja a 

szakszolgálattól kapott információkat. 

 

Reális elvárásokat támaszt az eltérő képességű gyerek fejlődésével kapcsolatosan; 

figyelembe veszi az előzetes ismereteit, képességeit, motivációját, attitűdjét és 

fogyatékossági specialitásait. Ezekhez igazítja a személyre szabott követelményeket és 

az értékelési formákat is. 

Tekintettel van arra, hogy a fogyatékos gyerekek számára képzésük kulcseleme az 

életben, a családban való boldogulás. 

 

8. tengely: Kitartó – Szervező 

 

A gyógypedagógus saját speciális szakterületének professzionális ismerője. Ugyanakkor 

ismeri valamennyi sérültségi terület főbb jellemzőit és az életkori sajátosságokat is.  

A fogyatékos gyermekek egyéni fejlesztési terveinek készítésében igényes, alapos és 

szakszerű. Tervező munkáját a szakmai tudatosság és a megfogalmazott célok elérésére 

való törekvés jellemzi. 

Nem keseredik el, nem veszti el a hitét a fejlődést lassabban mutató fogyatékos gyerekek 

esetében sem. Kitartóan, szisztematikusan folytatja fejlesztő tevékenységét. Tisztában 

van ez elérhető, várható eredmények intenzitásával. 

A legkisebb sikernek is együtt örül az eltérő képességű gyerekkel és szülőjével. Nem 

sietteti a folyamatot, türelmes, és a szülőnek is ezt az attitűdjét alakítja, erősíti. 
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Mentor 

 

Tengely 1 2 3 4 5 6 7 8 

 Tengelyértékek 12,05 12,95 13,46 14,36 11,54 10,64 12,95 12,05 

 Negyedértékek Q1 25,00 Q2 27,82 Q3 22,18 Q4 25,00 

KAPCSOLAT 52,82 Tartalom 47,18           

DINAMIKUS 47,18 Stabil 52,82           

VEZETŐ 51,79 Megvalósító 48,21           

 

A mentor ideális profilja egy együttműködő típusú, megbízható, lojális személyt ír le, aki 

számára fontosak az emberi kapcsolatok, és mindig szem előtt tartja a környezetében 

lévők érdekeit. 

Stabil személy, követi a hagyományokat és szabályokat, épít az ismereteire. Vezetői 

kompetenciái erősek, a problémákban lehetőségeket lát, nyitott, és gyakorlatias 

felfogással bír. 

Nagyon elkötelezett, igyekszik altruistán viselkedni. 

 

Részletes tengelyenkénti leírás: 
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1. tengely: Megnyerő – érdeklődő  

 

A mentortanár nyílt, derűs, képes jó kapcsolatokat kialakítani és fenntartani a 

hallgatókkal, a fiatal tanárokkal és kollegáival. 

Nyitott a hallgatók véleményére, ötleteire, s a képzési tematika keretein belül reflektíven 

figyelembe veszi azokat. 

Otthonosan mozog pedagógiai szituációk tervezésében, megvalósításában és 

értékelésében. Képes mintát adni, az önfejlesztésre motiválni. 

Képes meglátni és kiemelni a hallgatók és a pályakezdő tanárok különleges 

tulajdonságait és képességeit és képes ezekre fejlesztési irányt kijelölni. 

 

2. tengely:  Optimista – serkentő 

 

Képes olyan foglalkozásokat, konzultációkat tartani, amelyekkel támogatni tudja azt, 

hogy a lényeges és szükséges reflektív és tanácsadó modellek alkalmazásának 

tapasztalatai alapján a hallgatók kialakíthassák saját szerepértelmezésüket. 

Amennyiben hallgatói igény van rá, vagy személyes tapasztalat alapján szükségesnek 

látja, képes személyre szabott segítséget nyújtani. 

Hangulatos órákat, előadásokat tart, pozitív életszemlélet jellemzi, optimizmust sugároz, 

képes derűsen viszonyulni a hallgatók megnyilvánulásaihoz. 

Tevékenységének, szemléletének középpontjában a hallgatók egyéni kompetenciáinak 

fejlesztése hangsúlyosan jelenik meg. Folyamatos önreflexió alapján alakítja szerepét a 

mentoráltakkal kapcsolatos tevékenységeiben, akik fejlődését pozitív visszajelzésekkel 

támogatja. 

 

3. tengely: Együttműködő – kötődő 

 

Tevékenységének középpontjában a hallgatók és a kezdő tanárok pedagógiai, 

pszichológiai, szociológiai és szakmódszertani tudásának optimális bővítése, frissítése 

érdekében személyes tapasztalat figyelembe vételével megkomponált tevékenységek 

állnak. 

Jártas a tanácsadási stratégiák használatában, követelményeit ismeri, és otthonosan 

mozog a tanácsadói módszerek adaptív alkalmazásában. Ezt a felkészültségét csoportos 
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foglalkozások során, a hallgatói felkészültséget és a szinergiákat kihasználva tudja 

alkalmazni.  

Képes közvetíteni és gyakorlatban alkalmazni a reflektív gondolkodás, a pályafejlődés, a 

segítő kapcsolat kiépülésének technikáit a hallgatókban. 

Rendelkezik a team-munkához szükséges kooperációs képességgel. Ismeri a 

csoportmunka szervezésének módszereit, napi tanórai munkájában kihasználja a 

lehetőségeket a csoportban való tevékenykedtetésre.  

 

Nyitott a társintézményekkel, elsősorban a gyakorló- és gyakorlóhely intézményekkel 

való kapcsolattartásra. 

A hallgatók személyiségét vitákban, közös gyakorlati tevékenységekben tiszteletben 

tartja. Attitűdje elfogadó. Képes motiváló légkört és érzelmi biztonságot adó környezetet 

kialakítani csoportjában 

Képes komplex, reális és segítő értékelés adására a hallgatók órai megnyilvánulásai és 

egyéb tevékenységeivel kapcsolatban. 

A hallgatókkal segítő, támogató kapcsolat kialakítására, fenntartására törekvő. 

 

4. tengely: Lojális – elkötelezett 

 

A mentortanári pályát életpályának tekinti, elhivatott ennek megvalósításában. 

Következetesen, tudatosan és folyamatosan képes és akar megfelelni munkaköre 

kihívásainak. 

Elfogadja és következetesen betartja, mindennapi munkájában vezérelvnek tekinti a 

mentortanár szerepének érvényesülését, azaz mentori tevékenységet megalapozó 

elméleti szociológiai, pszichológiai, pedagógiai ismeretek; a mentori szerep 

pszichológiai, pedagógiai elméletei; a reflektivitás szerepe, fejlesztésének módszerei; a 

pályafejlődés szakaszai; tantárgy-pedagógiai ismeretek korszerű átadását. Mindezt úgy, 

hogy a hallgatók iskolai adaptációjára készítsen fel. 

Szilárd értékrenddel rendelkezik mind magánéletében, mind tanítványai előtti 

megnyilvánulásaiban. 

Átérzi a hivatásával együtt járó felelősséget. Magas szakmai elvárásokat támaszt önmaga 

számára. A hallgatók előtt megnyilvánulásai személyes példamutatások a legtöbb 

esetben.  
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Azonosul a munkaszerepével, szereti a munkáját. Hű a munkahelyéhez, a csoporthoz. 

Közösségépítő tevékenységeket végez. Partnereivel a szerepeinek megfelelően 

viselkedik. 

Képes nem bántóan, de őszintén, elmondani a véleményét. 

 

5. tengely: Magabiztos – diplomatikus  

 

Megbízhatóan tud teljes és szelektív megfigyelési jegyzőkönyveket készíteni, ezek 

alapján következtetéseket levonni a jelöltek, a pályakezdő kollégák munkájáról. Az 

értékelésre sokféle eljárást ismer. 

Szakmai magabiztosságot sugároz. Felkészült olyan bemutató órák vagy más jellegű 

pedagógiai foglalkozások tartására, amelynek előkészítése, megvalósítása és elemzése 

szaktárgyi, pedagógiai, módszertani értelemben is mintaként szolgálhat a hallgatók, 

illetve pályakezdő tanárok számára. 

Tisztában van azzal, hogy a tanítási folyamatban nem ő az egyedüli kizárólagos 

információforrás, de magas tantárgyszakmai felkészülésével értékelni tudja a hallgatói 

által más forrásból megszerzett információk valóságtartalmát is. 

Képes rugalmasan reagálni, alkalmazkodni a változó körülményekhez minden olyan 

szituációban, ahol a mentortanári szerep ezt megkívánja munkavállalóként és 

oktatóként. 

Megoldás-orientált szemléletet közvetít. 

Képes az érdeklődés és a figyelem fenntartására folytonosan. 

Tud taktikus lenni; olyan megoldást javasolni, ami mindenki számára elfogadható.  

Képes rögtönözni, rugalmasan reagálni a helyzetekre, emberekre. 

Rendszeresen felülvizsgálja, értékeli saját teljesítményét is.  

 

6. tengely: Független – önálló  

 

Az önállóság és kreativitás saját oktató-nevelő munkájában; kezdeményező a saját 

intézményi fejlesztésben, innovációs tevékenységekben egyaránt. 

Nyitott a jelöltek, illetve a pályakezdők szakmai, pedagógiai kezdeményezései iránt, de 

ezeket a szakma által meghatározott kereteken belül tartja. 

Önállóság jellemzi saját oktatómunkáját.  
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Gazdag módszertani eszköztárral rendelkezik, sikerorientáltság jellemzi. 

 

7. tengely: Gyakorlatias – realista  

 

Használható tudás átadásra törekszik, ezért a hallgatói önismeret, kommunikáció, 

reflektivitás fejlesztése áll tevékenysége fókuszában. 

Felkészülten tartja meg foglalkozásait. Amennyiben hallgatói észrevétele alapján esetleg 

téved, vállalja azt, és korrigálásra képes. 

Képzésben alkalmazott eszközei gyakorlatorientáltak. 

Problémák keletkezése esetén higgadtan kezeli azokat nevelési oktatási szituációkban 

egyaránt. 

Biztonsággal használja a modern IKT- eszközöket felkészülése és foglalkozás 

megtartásai, a hallgatókkal kapcsolattartás során egyaránt. 

Rendszerben, összefüggésben látja a dolgokat. 

Alkalmas vizsgálati, kutatási részfeladatok elvégzésére, eredmények mérésére.  

 

8. tengely: Kitartó – Szervező 

 

Otthonosan mozog azon az elméleti ismeretek, gyakorlati eljárások területén, amelyek 

szükségesek a tanárjelöltekkel és a pályakezdő tanárokkal való munka szakszerű 

előkészítéséhez, irányításához, értékeléséhez. Mentori tevékenységét ezek ismeretében 

tudatosan tervezi meg. 

Képes a tanárjelöltek, pályakezdő tanárok problémáinak rétegeit feltárni, a pályafejlődés 

lehetséges változatait korszerű tantárgy-pedagógiai ismereteket folyamatosan 

(permanensen) fejleszteni hallgatóiban és a pályakezdő tanárokban. 

Alkalmas a más-más felkészültségi szinten lévő hallgatók számára differenciált 

foglalkozások szervezésére és vezetésére. 

Képes előítélet-mentesen a multikulturális és interkulturális nevelésre, a másság 

elfogadására, a toleranciára. 

Jó osztja be idejét. Képes a rendelkezésére álló idővel és erőforrásokkal hatékonyan 

gazdálkodni. Jól gazdálkodik saját energiáival is, törekszik azok folyamatos 

reprodukálására. 
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Összesítő tábla 

 

Profil 

Dimenziók 
Legerősebb 

negyed 

Legerősebb 

tengelyek 

K/T D/S V/M T1, T2 

Tanár kapcsolat dinamikus vezető 1 Extraverzió 
2 Optimista 

4 Lojális 

Tanító kapcsolat dinamikus vezető 1 Extraverzió 
2 Optimista 

1 Megnyerő 

Műszaki 

szakoktató 
kapcsolat stabil n.j. 2 Együttműködő 

4 Lojális 

3 Együttműködő 

Óvodapedagógus kapcsolat stabil vezető 2 Együttműködő 
4 Lojális 

2 Optimista 

Gyógypedagógus kapcsolat stabil vezető 2 Együttműködő 
4 Lojális 

2 Optimista 

Mentor kapcsolat stabil vezető 2 Együttműködő 
4 Lojális 

3 Együttműködő 
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2. sz. Melléklet: A kérdőíves vizsgálatok eredményei 

 

Az alábbi táblázatok tartalmazzák a kérdőíves vizsgálatok részletes eredményeit. 

 



 

 

 

 

A kérdőíves vizsgálat eredményei I. Tengelyek 

Profil 

Tengelyek 

(%) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Gyógypedagógus 15,06 15,03 12,43 13,63 12,14 9,88 11,26 10,57 

Óvodapedagógus 13,02 16,06 12,62 12,30 11,64 9,50 12,73 12,12 

Műszaki szakoktató 13,23 13,04 12,35 11,96 12,84 10,31 15,08 11,19 

Tanár 15,32 14,72 12,06 12,25 13,64 9,09 12,06 10,87 

Tanító 13,16 15,89 13,84 12,57 11,11 9,06 12,67 11,70 

Sötétszürkével a legmagasabb, világossal a második legmagasabb tengelyértékek. 
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A kérdőíves vizsgálat eredményei II. Jellemzők 

Profil 

Dimenziók 

(%) 

Negyedek 

(%) 

Kapcsolat Tartalom Vezető Megvalósító Dinamikus Stabil 
Extra–

vertált 

Együtt–

működő 
Autonóm Szervező 

Gyógypedagógus 56,15 43,85 52,06 47,94 52,10 47,90 30,08 26,07 22,02 21,83 

Óvodapedagógus 54,01 45,99 52,73 47,27 50,23 49,77 29,08 24,92 21,14 24,85 

Műszaki 

szakoktató 
50,58 49,42 52,92 47,08 49,42 50,58 26,26 24,32 23,15 26,26 

Tanár 54,35 45,65 52,67 47,33 52,77 47,23 30,04 24,31 22,73 22,92 

Tanító 55,46 44,54 52,24 47,76 49,22 50,78 29,04 26,41 20,18 24,37 

Szürkével a jellemző értékek. A dimenziók esetében 2% alatti különbség nem tekinthető karakteresnek. 
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Összevetés a műhelyekkel 

 

Profil 

Dimenziók 
Legerősebb 

negyed 

Legerősebb tengelyek 

K/T D/S V/M T1, T2 

Tanár 
Műhely kapcsolat dinamikus vezető 1 Extraverzió 2 Optimista, 4 Lojális 

Kérdőíves eredmény kapcsolat dinamikus vezető 1 Extraverzió 1 Megnyerő, 2 Optimista 

Tanító 
Műhely kapcsolat dinamikus vezető 1 Extraverzió 2 Optimista, 1 Megnyerő 

Kérdőíves eredmény kapcsolat n.j. vezető 1 Extraverzió 2 Optimista, 3 Együttműködő 

Műszaki szakoktató 

Műhely kapcsolat stabil n.j. 2 Együttműködő 4 Lojális, 3 Együttműködő 

Kérdőíves eredmény n.j. n.j. vezető 
1 Extraverzió 

4 Szervező* 
7 Gyakorlatias; 1 Megnyerő 

Óvodapedagógus 
Műhely kapcsolat stabil vezető 2 Együttműködő 4 Lojális, 2 Optimista 

Kérdőíves eredmény kapcsolat n.j. vezető 1 Extraverzió 2 Optimista, 1 Megnyerő 

Gyógypedagógus 
Műhely kapcsolat stabil vezető 2 Együttműködő 4 Lojális, 2 Optimista 

Kérdőíves eredmény kapcsolat dinamikus vezető 1 Extraverzió 1 Megnyerő, 2 Optimista 

Mentor 
Műhely kapcsolat stabil vezető 2 Együttműködő 4 Lojális, 3 Együttműködő 

Kérdőíves eredmény N/A N/A N/A N/A N/A 

n.j.: nem jellegzetes, *: egyenlő értékek 



 

 

 

 

Amint a fenti táblázatból is látszik, a kitöltők nagyjából egyetértettek a műhelyen 

megfogalmazott irányokkal és profiljellemzőkkel. Van azonban néhány jellemző eltérés, 

amit érdemes kiemelni. 

 

1. Stabilitás – Dinamizmus 

 

Látható, hogy a profilok ebben a dimenzióban a legkiegyensúlyozottabbak a 

kérdőívkitöltők szerint. A műhelyeken ez a dimenzió karakteresebben jelent meg, de ez 

összességében nem jelenti azt, hogy az eredmények között ellentmondás található. 

Ugyanis egyedül a Gyógypedagógusi profilnál fogalmazódik meg eltérő álláspont a 

kérdőíves eredményekben, de itt a műhely eredményei szerint az eltérés elég kicsi 

(2,06%) volt ahhoz, hogy egy nagyobb mintán ez jobban realizálódjon (4,2%). 

Mindazonáltal a kérdőívkitöltők három profil esetében (tanító, óvodapedagógus, 

műszaki szakoktató) is úgy döntöttek, hogy a szakembernek kiegyensúlyozottan kell 

reaktívnak és következetesnek lennie. 

 

2. Együttműködés – Extraverzió 

 

A negyedeket tekintve már nagyobb eltérést kapunk. Tekintve, hogy nagyon erős a 

kapcsolatorientáció minden profil esetében, az nem fordulhatott elő, hogy a jobb oldalra 

kerüljön át a legerősebb negyed, de az eddig jellemző extraverzió a kérdőív eredményei 

szerint megerősödött, minden profilnál megjelent. Ez összefügg a dinamizmus felé 

tolódással is. 

Az extravertált magatartásban középpontba kerül a személy másokhoz való viszonya, 

amely egy pedagógus esetében természetesen kiemelkedően fontos. 

 

3. Legerősebb tengelyek 
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A legerősebb tengelyek között szintén döntő túlsúlyban vannak a 

kapcsolatorientációhoz köthetők. A műszaki szakoktatót kivéve minden profilnál 

megtalálható az első vagy második helyen az Optimista tengely. Ebből az látszik, hogy a 

kitöltők fontosnak tartják, hogy ezek a szakemberek pozitívan forduljanak a világ felé, 

serkentően hassanak környezetükre, a problémák fókuszába a megoldási lehetőséget 

állítsák, és önmaguk befogadóan, nyitottan viseltessenek a külvilág iránt.  

Ahogyan korábban is írtuk azok a tengelyek, amelyek a más személyekhez fűződő 

viszonyt és annak fenntartását, ápolását feltételezik, előtérbe kerültek a kérdőíves 

vizsgálat eredményeként is. Nem mindegy azonban, hogy milyen összetételben 

alkalmazza a pedagógus a kompetenciákat a rá bízott csoport(ok)ban. Egy megnyerő és 

serkentő pedagógus például képes lehet egyénileg motiválni egy tanulót, kifejezetten 

célorientáltan, emellett egy olyan szakember, akinek az esetében az optimizmus 

együttműködéssel párosul, a team-munkában teljesítheti ki ugyanezt. 

 

4. Műszaki szakoktató 

 

Ennek a szakembernek a profilja közelít a legjobban a matematikai átlaghoz. Ez 

jelentheti azt, hogy egyrészt a műszaki szakoktatóval kapcsolatos elvárások annyira 

komplexek, hogy nehéz egyértelmű karakterisztikával felruházni, másrészt azt is, hogy 

ebben az esetben a legkiforratlanabb a kép a kompetenciaelvárásokkal kapcsolatban, 

ami egy ilyen fiatal képzés esetében nem lehetetlen. 

Mindazonáltal a kérdőívkitöltők nagyon magas értéket adtak a Gyakorlatiasságára, 

amely sztereotípiaként is megjelenhet egy olyan személlyel kapcsolatban, aki műszaki 

irányultságú, de mindenképp olyan elem, ami fontos lehet a profil átgondolásánál. 
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3. sz. Melléklet: Végleges profilok rövid leírása a RaDArban 

 

Óvodapedagógus 

 

 

 

Óvodapedagógus profil 

Tengelyek 1 2 3 4 5 6 7 8 

 12,37 14,35 12,80 14,78 12,20 10,22 12,63 10,65 

Negyedek Q1 26,72 Q2 27,58 Q3 22,42 Q4 23,28 

Dimenziók      

Kapcsolat 54,30 Tartalom 45,70           

Dinamikus 49,14 Stabil 50,86           

Vezető 53,95 Megvalósító 46,05           
 

 

Az óvodapedagógus profilját leginkább a következő szavakkal lehet jellemezni: lojális, 

együttműködő, nyitott, kreatív, kapcsolatorientált és vezető. 
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A profil olyan személyt ír le, akinek fontos, hogy a körülötte lévő személyekkel jó 

kapcsolata legyen, bízhassanak benne, és ő is bízhasson bennük. Nagyon elkötelezett a 

munkájában azok mellett a célok mellett, amelyeket lefektetett saját maga számára.  

A külvilág felé nyitott, szívesen vesz részt új feladatokban, keresi az új élményeket. 

Kreativitása révén feltalálja magát az új helyzetekben, és igyekszik erre inspirálni 

környezetét is. 

Szívesen segít a többieknek, akár gyermekekről, akár felnőttekről van szó, inkább együtt 

szeret dolgozni, mint önállóan. 

Meglátja a lehetőségeket, és a lehetőségekhez igazodva ki is használja azokat. Képviseli a 

gyengébbek érdekeit is.  

A rá bízott csoportban törekszik az érdeklődés fenntartására, illetve arra, hogy mindenki 

belekerüljön a cselekvés sodrába. A hosszú távú eredményt tartja szem előtt, de ezzel 

párhuzamosan igyekszik a jó hangulat megteremtésére. 

Képes rugalmasan, alkotó módon hozzáállni a kívülről érkező kérésekhez, ezáltal igazi 

motorjává tud válni a közösségnek. 

  



166 

Tanító 

 

 

 

Tanító profil 

Tengelyek 1 2 3 4 5 6 7 8 

  14,18 15,43 12,59 13,83 12,41 11,17 10,82 9,57 

 Negyedek Q1 29,61 Q2 26,42 Q3 23,58 Q4 20,39 

Dimenziók      

Kapcsolat 56,03 Tartalom 43,97           

Dinamikus 53,19 Stabil 46,81           

Vezető 52,48 Megvalósító 47,52           
 

 

Az tanító profilját leginkább a következő szavakkal lehet jellemezni: nyitott, kreatív, 

kommunikatív, érdeklődő, rugalmas, dinamikus, kapcsolatorientált és vezető. 

A profil által körülrajzolt személy számára éltető közeg a társas kapcsolatokban történő 

feloldódás. Odafigyel a környezetében lévőkre, elfogadja, támogatja őket. Megnyerő 

stílusa miatt sokak szimpatizálnak vele, és mivel valóban kíváncsi rájuk, mély 

kapcsolatokat tud kialakítani. 
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Innovatív, elébe megy a dolgoknak, és nyitottan, pozitív elvárásokkal fordul a kihívások 

felé. Képes kifejezetten művészi megoldásokat alkalmazni. 

Képes váltani, ha a jól bevált módszerek nem sikeresek, és a kezében tudja tartani a 

szituációt úgy, hogy igyekszik mindenki érdekét szem előtt tartani. 

Határozottan, de nagy odafigyeléssel végzi munkáját, a vele dolgozókkal megértő, a rá 

bízottakkal gyengéd, támogató attitűd jellemzi. 

Kiemelkedő kommunikációs készséggel rendelkezik, ami átsegíti a nehéz helyzeteken. 

Főként arra helyezi a hangsúlyt, hogy a folyamatok mindenki megelégedésére, közös 

tevékenység hatására menjenek végbe. Sokat munkálkodik ezért azon, hogy felkeltse a 

többiek érdeklődését, és, hogy aktivizálja őket. 
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Tanár 

 

 

 

Tanár profil 

Tengelyek 1 2 3 4 5 6 7 8 

 13,33 15,70 12,37 14,74 12,63 10,26 11,67 9,30 

Negyedek Q1 29,04 Q2 27,11 Q3 22,89 Q4 20,96 

Dimenziók      

Kapcsolat 56,14 Tartalom 43,86           

Dinamikus 51,93 Stabil 48,07           

Vezető 54,74 Megvalósító 45,26           
 

 

Az tanár profilját leginkább a következő szavakkal lehet jellemezni: nyitott, kreatív, 

lojális, kapcsolatorientált, dinamikus és vezető. 

A profil olyan személyt ír le, aki minden helyzetben meglátja a lehetőséget, nyílt, és 

törekszik arra, hogy magával húzza a többieket is a lelkesítő, optimista hozzáállásával. 

Nagyon elkötelezett azok felé az elvek felé, amelyekben hisz. Törekszik arra, hogy ezek 

mentén tevékenykedjen. Fontos számára, hogy megbízhasson az őt körülvevő 

személyekben, és ezt a bizalmi viszonyt kölcsönössé tegye. 
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Kommunikatív, és jól tud kapcsolatot teremteni, odafordul, segít, ösztönöz, ha szükségét 

látja. Jól felméri a környezetében lévő viszonyokat, igyekszik mindenki hasznát szem 

előtt tartani. Altruista, felelős gondolkodású. 

Nem zökkenti ki, ha váratlan esemény történik, inkább kihívásnak tekinti annak 

megoldását. Nem áll távol tőle az alkotói eredetiség. 

Igyekszik élvezni az életet és azt, amit éppen csinál, és ez az attitűd könnyen átragad a 

körülötte lévőkre is. 
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Gyógypedagógus 

 

 

 

Gyógypedagógus profil 

Tengelyek 1 2 3 4 5 6 7 8 

 13,03 14,56 13,03 14,56 11,97 10,44 11,97 10,44 

Negyedek Q1 27,59 Q2 27,59 Q3 22,41 Q4 22,41 

Dimenziók      

Kapcsolat 55,18 Tartalom 44,82           

Dinamikus 50,00 Stabil 50,00           

Vezető 53,07 Megvalósító 46,93           
 

 

A gyógypedagógus profilját leginkább a következő szavakkal lehet jellemezni: 

kapcsolatorientált, elfogadó, elkötelezett, vezető. 

Az a személy, akire a profil illik, keresi a lehetőséget arra, hogy együtt dolgozhasson a 

többiekkel, és a kapcsolatait mélyen élje meg, akár a munkában, akár a magánéletben. 

Nyílt, együttműködő, a konfliktusokat, amennyiben megjelennek, igyekszik elsimítani. 

Segíti a rászorulókat, elfogulatlan, megértő attitűd jellemzi. Arra koncentrál, hogy 
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fejlesztő módon működjön, és a másik személy biztonságban érezze magát mellette, 

harmonikus együttlét jöjjön létre. 

A törődés és a védelmezés a két legfőbb elv, amelyek mellett kitart. Mindeközben nem áll 

távol tőle a spontán, vidám megnyilvánulás és a szenvedélyesség sem. 

Úgy kombinálja az odafigyelést, a nyitottságot, az elfogadást és az őszinteséget, hogy az 

ő, és a rá bízott személy számára is biztonságot és támogató környezetet teremt. Ez a 

környezet ideális a fejlődéshez és akár az ismeretlen helyzetek megtapasztalásához. 
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Műszaki szakoktató 

 

 

 

Műszaki szakoktató profil 

Tengelyek 1 2 3 4 5 6 7 8 

 12,44 12,80 14,49 14,86 10,51 10,14 12,56 12,20 

Negyedek Q1 25,24 Q2 29,35 Q3 20,65 Q4 24,76 

Dimenziók      

Kapcsolat 54,59 Tartalom 45,41           

Dinamikus 45,89 Stabil 54,11           

Vezető 50,72 Megvalósító 49,28           
 

 

A műszaki szakoktató profilját leginkább a következő szavakkal lehet jellemezni: 

kapcsolatorientált, lojális, elkötelezett, együttműködő, stabil. 

Azt a személyt, akire a profil illik, nagyfokú együttműködésre való hajlam jellemzi 

leginkább. Csapatban szeret dolgozni, tanácsot kér, ha szüksége van rá, és ad, ha tőle 

kérnek. Mindig ott van benne a segítő és törődő szándék.  

Ragaszkodik ahhoz, hogy a dolgok a megszokott módon történjenek, és szereti tudni, 

hogy mi a konkrét feladat. 
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Fontos számára, hogy pozitív légkör vegye körül, igyekszik kapcsolatait ápolni. Nyitott 

az újdonságokra, gyakorlatiasan képes alkalmazni tudását.  

Körültekintő, igyekszik utánajárni a dolgoknak, és csak akkor lépni, ha már teljesen 

biztos magában. Nem fél kérdezni, másokat is bevonni a probléma megoldásába. Az 

egyenrangú kapcsolatok kialakítása a célja.  

Szem előtt tartja a szabályokat, azokon belül, a biztonságos munkavégzésre törekszik. A 

közösség érdekeire is odafigyel, igyekszik tenni is azokért. 
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Mentorpedagógus 

 

 

 

Mentorpedagógus profil 

Tengelyek 1 2 3 4 5 6 7 8 

 12,53 13,65 13,18 14,30 11,82 10,70 12,47 11,35 

Negyedek Q1 26,18 Q2 27,48 Q3 22,52 Q4 23,82 

Dimenziók      

Kapcsolat 53,66 Tartalom 46,34           

Dinamikus 48,70 Stabil 51,30           

Vezető 52,25 Megvalósító 47,75           
 

 

A mentorpedagógus profilját leginkább a következő szavakkal lehet jellemezni: 

kapcsolatorientált, lojális, elkötelezett, nyitott, serkentő, stabil, vezető. 

Az a személy, akire ráillik a profil, sikeresen tudja kamatoztatni ötletgazdagságát olyan 

helyzetekben, ahol a másik személy segítése a cél. Elhivatott, áldozatkész, a tetteiért 

felelősséget vállaló ember.  
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Fontos számára, hogy tudja, hol vannak a határok, és azok mentén, a másik érdekében 

tevékenykedjen. Motivált, és ezen keresztül képes motiválni a mentoráltat is, és 

inspirációt nyújtani a nehezebb helyzetekben. 

Meglehetősen kiegyensúlyozott, a tapasztalatait beépíti a mindennapi gyakorlatába.  

Bizalmat sugároz, olyan személy, akire lehet építeni egy adott csoport munkáját. Teret 

ad és vitalizál, elfogulatlanul és etikusan működik. 

A munka során észreveszi az embert, és segíti abban, hogy ki tudjon teljesedni. Képviseli 

a rá bízott személyek érdekeit. 

A mentoráltat úgy tudja irányítani, hogy közben megadja számára azt az elfogadást és 

szabadságot, hogy maga találhasson rá a saját értékeire. 
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4. sz. Melléklet: Példa egy RaDAr hallgatói visszajelző anyagra 

 

Sorszám Kód Hallgató neve 

Óvodapedagógus szakos hallgató 

(Piros: személyes kompetenciák görbéje, Zöld: óvodapedagógus profil (nem végleges), 

Kék: Értékek profilja, amilyen a hallgató szeretne lenni) 

 

Elsősorban olyan környezetben működsz hatékonyan, ahol biztonságban érzed magad, 

ahol kiszámíthatóak a történések, ismertek a viszonyok, nem érnek váratlan 

meglepetések. Fontosak számodra a kapcsolataid, a családod, a barátaid; szívesen veszed 

körül magad emberekkel A vezetői kompetenciáid erősebbek, ami azt jelenti, hogy képes 

vagy gyorsan átlátni a dolgokat, szervezni, irányítani a munkát, bevonni a többieket. 

Elkötelezett személyiség vagy, odafigyelsz mások igényeire, meghallgatod az ötleteiket, 

problémáikat. A kötelességeid elsők a teendők sorában, a feladataidat igyekszel 

maradéktalanul teljesíteni. Megbízhatóságod, segítőkészséged miatt sokan kedvelnek, és 

tudják, hogy a bajban számíthatnak a segítségedre. Vezetői szerepben gondoskodsz a rád 

bízottakról, világos szabályokat állítasz és türelmesen támogatod a rászorulókat. 

Lelkiismeretesen döntesz, és a felelősséget is vállalod a tetteidért. Erősségeid továbbá a 

lojalitás és az optimizmus. Őszinteséged miatt az emberek tudják, hogy hányadán állnak 
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veled, ezért meg is bíznak benned. Figyelsz arra, hogy mindenki szava egyformán fontos 

legyen, igazságosan cselekedj, és mindenkit érdemeinek megfelelően értékelj. Biztonságos, 

támogató légkört teremtesz magad körül, a belőled sugárzó életöröm, energia másokat is 

ösztönöz a munkára. Nyitott vagy az újszerű, kreatív megoldásokra, ötletekre. Az 

együttműködés nagyon, az autonómia jelenleg kevéssé meghatározó terület az életedben. 

Úgy véled, hogy az érdeklődés fontos terület, fontos megmutatni a mások iránti 

érdeklődést, törődést. Törekedni kell az új benyomások, érdekes emberek felé, 

tájékozódni a környezetünk történéseiben. Fontos számodra a személyes kapcsolatok 

alakulása, a mások helyzetébe való őszinte beleélés és a pozitív gondolkodás. A nehéz 

helyzeteket, konfliktusokat jobbnak látod elkerülni. Elsődleges számodra a kötelesség, a 

vállalt feladatok teljesítése, az ígéretek betartása. Fontos számodra, hogy mindig tudd, kire 

számíthatsz, és hogy számíthassanak rád. 

 

A viselkedésedet és leendő hivatásodat vizsgálva a megnyerőségedet érdemes fejleszteni. 

Törekedj arra, hogy nyitottan fordulj a környezeted felé, bátran szólítsd meg az 

embereket, tiszteld őket, bízz bennük és magadban is. 

 


