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Az EMMI minisztere által jóváhagyott Útmutató a 

pedagógusminősítés alapdokumentuma, amely 2014 

márciusában egyedi tartalmakkal egészült ki az alábbi 

területeken és szakokon: 

 Óvodai nevelés 

 Alsó tagozat 

 Szaktárgyak 

 Napközi 

 Alapfokú művészetoktatás 

 Gyógypedagógiai nevelés 

 Kollégiumi nevelés 

 Könyvtár (könyvtárostanár) 

 Pedagógiai-szakmai szolgáltatás 

 Pedagógiai szakszolgálat 

 Gyermekvédelmi és javítóintézeti nevelés 







Előmenetel 

K  Ö  T  E  L  E  Z  Ő 

60% 

75% 

85% 85% 
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NEM KÖTELEZŐ  

Az Oktatási Hivatal ábrája 2014.tavasz 



1. melléklet a 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelethez 

  A 

Az értékelés elemei 

B 

% 

1. 

A pedagógus teljes szakmai tevékenységét bemutató 

portfólió értékelése 50 

A portfólióvédés értékelése 

2. 

Amennyiben a munkakör részét képezi foglalkozás, tanóra 

megtartása, a pedagógus által vezetett foglalkozás 

értékelése 

Amennyiben a munkakör részét nem képezi foglalkozás, 

tanóra megtartása, a munkakör ellátása során keletkezett 

dokumentum elemzése 

20 

3. 

Intézményi önértékelés pedagógusra vonatkozó részei 

30 

Amennyiben a munkakör részét képezi foglalkozás, tanóra 

megtartása, az országos pedagógiai, szakmai ellenőrzés 

során látogatott foglalkozások tapasztalatai 

Az országos pedagógiai, szakmai ellenőrzés összegző 

értékelése 

1. A pedagógus értékelése 

 



1. melléklet a 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelethez 

  
A 

Az értékelés elemei 

B 

% 

1. 

A pedagógus teljes szakmai tevékenységét bemutató portfólió 

értékelése 

50 

A portfólióvédés értékelése 

Szakértői, szaktanácsadói, intézményvezetői tevékenység, 

tehetséggondozás, felzárkóztatás területén nyújtott tevékenység, 

pedagógiai-módszertani fejlesztésben való részvétel, akkreditált jó 

gyakorlat bemutatása a portfólióban 

Kutatási-fejlesztési tevékenység bemutatása portfólióban 

2. 

Amennyiben a munkakör részét képezi foglalkozás, tanóra 

megtartása, a pedagógus által vezetett foglalkozás értékelése 

20 Amennyiben a munkakör részét nem képezi foglalkozás, tanóra 

megtartása, a munkakör ellátása során keletkezett dokumentum 

elemzése 

3. 

Intézményi önértékelés pedagógusra vonatkozó részei 

30 
Az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés során látogatott 

foglalkozások tapasztalatai 

Az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés összegző értékelése 

2. Mesterpedagógus, Kutatótanár 

 



Fokozat Sikeres 

vizsga  

1. sikertelen 

vizsga  

2. sikertelen 

vizsga  

 

Gyakornok 

 60% 

 

Megfelelt. 

Nem felelt meg. 

2 év múlva újra 

vizsgázhat 

Nem felelt meg. 

Munkaviszonya 

megszűnik 

 

Pedagógus I. 

 

 

75% 

Megfelelt. 

Újabb minősítés 

szükséges. 

Min. 2 év múlva 

újra vizsgázhat  

Nem felelt meg. 

Munkaviszonya 

megszűnik 

 

Pedagógus II. 

 

 

Mester,Kutató 

85% 

Mester-

pedagógus 

fokozatba 

lép. 

 

Pedagógus II. 

fokozatban 

marad. 

Min. 2 év múlva 

újra vizsgázhat. 

Pedagógus II. 

fokozatban 

marad. 

Min. 2 év múlva 

újra vizsgázhat 

A minősítővizsga, minősítési eljárás eredménye 

12 Forrás: Márkus Gábor RPI 



A pedagógusminősítés alapja 

A minősítési eljárás során a pedagógus értékelésének elemei, 

az értékelés szempontjai a pedagóguskompetenciákhoz 

kapcsolódnak, indikátorok meghatározásával. 

 

A minősítő vizsga és minősítési eljárás során használt 

kérdőívek, értékelőlapok, megfigyelési, önértékelési 

szempontok, feldolgozási segédletek és szempontsorok (a 

továbbiakban együtt: pedagógusértékelési eszközök) 

egységesek és nyilvánosak. 

A portfólió részletes követelményeit, a tartalmi elemekhez elvárt 

dokumentumok listáját az OH dolgozza ki, és teszi közzé az 

OH honlapján. A pedagógusértékelési eszközöket az OH 

dolgozza ki, és a miniszter hagyja jóvá. 

 



A pedagóguskompetenciák értelmezése 

1. Szakmai feladatok, szaktudományos, szaktárgyi, tantervi tudás, 

2. Pedagógiai folyamatok, tevékenységek tervezése és a 

megvalósításukhoz kapcsolódó önreflexiók, 

3. A tanulás támogatása, 

4. A tanuló személyiségének fejlesztése, az egyéni bánásmód 

érvényesülése, a hátrányos helyzetű, sajátos nevelési igényű vagy 

beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő gyermek, tanuló 

többi gyermekkel, tanulóval együtt történő sikeres neveléséhez, 

oktatásához szükséges megfelelő módszertani felkészültség, 

5. A tanulói csoportok, közösségek alakulásának segítése, fejlesztése, 

esélyteremtés, nyitottság a különböző társadalmi-kulturális sokféleségre, 

integrációs tevékenység, osztályfőnöki tevékenység, 

6. Pedagógiai folyamatok és a tanulók személyiségfejlődésének folyamatos 

értékelése, elemzése, 

7. Kommunikáció és szakmai együttműködés, problémamegoldás, valamint 

8. Elkötelezettség és szakmai felelősségvállalás a szakmai fejlődésért. 

 



15 Forrás: Szontagh Pál RPI  



 

 

 

 

Kompetenciaalapú összesítő értékelőlap az indikátorok szerint az e-portfólió és a védés, valamint 

az óra (órák) vagy a foglalkozás(ok) látogatása alapján (a szakos szakértő számára) 

2,7 

16 Forrás: OH Útmutató a pedagógusok minősítéséhez 2013 



Minősítőbizottsági tagok 

      Gyakornoki minősítővizsga  

Szakértő I. 

(elnök):  

Mesterpedagógus fokozatba sorolt, névjegyzéken 

szereplő szakértő 

Szakértő II. 

(szakos):  

A pedagógusképző felsőoktatási intézmény 

oktatója/gyakorlóiskolájának, gyakorlóóvodájának, 

gyakorló-kollégiumának legalább Pedagógus II. fokozatba 

sorolt, felkészített alkalmazottja 

Intézmény-vezető:  A köznevelési intézmény vezetője vagy az általa 

megbízott pedagógus-szakvizsgával rendelkező 

magasabb vezető; vezetői megbízással rendelkező 

alkalmazott  

Egyházi intézmény 

* 

A felsőoktatási intézmény által delegált szakértőt az 

egyházi fenntartó kéri fel. Amennyiben az egyházi 

fenntartó a miniszterrel köznevelési szerződést kötött az 

általa fenntartott pedagógiai-szakmai szolgáltató 

intézményre vonatkozóan, akkor a köznevelési szakértőt a 

pedagógiai-szakmai szolgáltató intézmény jelöli ki 

17 



Minősítőbizottsági tagok 

                 Minősítési eljárás* 

Szakértő I. 

(elnök):  

Mesterpedagógus fokozatba sorolt,               

névjegyzéken szereplő szakértő 

Szakértő II. 

(szakos):  

A kormányhivatal által delegált, névjegyzéken szereplő 

szakértő vagy pedagógusképző felsőoktatási 

intézmény oktatója 

Intézmény-

vezető:  

A köznevelési intézmény vezetője vagy az általa 

megbízott pedagógus-szakvizsgával rendelkező 

magasabb vezető; vezetői megbízással rendelkező 

alkalmazott; az intézményvezető minősítési eljárása 

esetében a fenntartó képviselője 

Kutatótanár  

minősítése 

A három említett tagon kívül a Magyar Tudományos 

Akadémia delegáltja is részt vesz a minősítésben. 

18 



Minősítés kialakítása 

19 

Forrás: Szontagh Pál RPI 



Forrás: http://idojarasjelentes.network.hu/kepek/osz/oszi_taj 



A portfólió fogalma 

326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet 8. § (1)  

 

A portfólió egy olyan dokumentumgyűjtemény, 

amely alapján végigkísérhető a 

pedagóguskompetenciák fejlődése, a 

pedagógus szakmai útja, tevékenysége, 

nehézségei és sikerei egyrészt a tények 

tükrében, másrészt a pedagógus reflexiói, 

értelmezése alapján. 



A portfólió egyes dokumentumainak 

formai jegyei 
 Az e-portfólió dokumentumai azzal a céllal készülnek, hogy a 

pedagógus bemutathassa kompetenciáinak fejlettségét.  

 Egy dokumentum elkészítésénél olyan részletességre és 

szakszerűségre érdemes törekedni, melynek alapján egy 

kívülálló számára is pontosan körvonalazódik a bemutatott 

pedagógiai tevékenység.  

 Az értékelőknek figyelembe kell venniük, hogy egy 

tevékenység dokumentumai több kompetencia megfelelő 

sztenderdjének elérését is alátámaszthatják, illetve több 

tevékenység dokumentuma bizonyíthatja ugyanannak a 

kompetenciának a meglétét.  

 Ezért az értékelőknek egy-egy kompetencia értékelésénél 

tulajdonképpen az e-portfólió minden dokumentumát 

figyelembe kell venniük.  



A 2015. évi minősítővizsgára, illetve minősítési eljárásra 

készülő pedagógusok e-portfóliójának tartalmi elemei 

Eredetiségnyilatkozat 

1. Szakmai önéletrajz 

2. A nevelő-oktató munka alap és szabadon választható 

dokumentumai. 

3. A pedagógiai szakmai és egyéb tevékenységek 

bemutatása, dokumentumai 

4. Önálló alkotói, művészeti tevékenységek bemutatása, 

dokumentumai 

5. A pedagógust foglalkoztató intézmény intézményi 

környezetének rövid bemutatása. 

6. A szakmai életút értékelése. 
E dokumentumok közül nem kerül értékelésre, csak háttér 

információkat szolgáltat a szakmai önéletrajz és a munkahely 

bemutatása. A többi dokumentum képezi az e-portfólió 

kompetenciaalapú értékelésének alapját. 

http://www.oktatas.hu/pub_bin/dload/unios_projektek/kiadvanyok/utmutato_pedagogusok_minositesi_rendszerehez_v3.pdf
http://www.oktatas.hu/pub_bin/dload/unios_projektek/kiadvanyok/utmutato_pedagogusok_minositesi_rendszerehez_v3.pdf


Forrás: OH Útmutató a pedagógusok minősítéséhez 2013 



Forrás: OH Útmutató a pedagógusok minősítéséhez 2014 Kivonat 29.old. 



A portfólió tartalmazza 
a) a szakmai önéletrajzot, 

b) a nevelő-oktató munka dokumentumait, különösen 

legalább tíz tanóra, foglalkozás kidolgozott és utólagos 

reflexiókkal ellátott óratervét, 

c) a pedagógiai szakmai és egyéb tevékenységek 

bemutatását, dokumentumait, 

d) önálló alkotói, művészeti tevékenységek bemutatását, 

dokumentumait, 

e) a pedagógust foglalkoztató intézmény intézményi 

környezetének rövid bemutatását, valamint 

f) a szakmai életút értékelését. 

 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet 8. § (1) VÁLTOZNI FOG! 



Az e-portfólió szívét  

a nevelő-oktató munka dokumentumai képezik. 

 Milyen dokumentumok alkotják a 

nevelő-oktató munka dokumentumait? 

 A nevelő-oktató munka dokumentumait 

két nagyobb csoportra osztottuk:  

1. alap-és  

2. szabadon választható dokumentumokra 

 

 



Ezekhez az 

alapdokumentumokhoz tartoznak: 

 egy vagy legfeljebb két csoportprofil (az 

alább dokumentált órák, tanítási egységek 

tanulói csoportjának bemutatása);  

 a hozzá kapcsolódó egy vagy legfeljebb 

két tematikus terv (tanulási-

tanításiegység/téma terve);  

 hat óra-/foglalkozásterv a tematikus 

tervekhez kapcsolódóan;  

 valamint hospitálási napló és esetleírás.  

 



Az e-portfóliónak azonban egyben 

készítőjének egyedi arcát, portréját is 

tükröznie kell.  

 Ezeknek az egyéni színeknek a 

bemutatására alkalmasak a szabadon 

választható elemek. 

 A nevelő-oktató munka alapdokumentumai 

mellett a pedagógusnak a Pedagógus I. és 

a Pedagógus II. fokozatra történő 

minősítéshez összesen négy - hat 

szabadon választható dokumentumot 

kell feltöltenie az e- portfóliójába. 

 

 

 



Forrás: OH Útmutató a pedagógusok 

minősítéséhez 2014 



A portfólió dokumentumainak javasolt 

elkészítési sorrendje 

 A pedagógus személyi anyaga 

 Intézmény bemutatása 

 Szakmai életút 

 Csoportprofil/ok  

 Tematikus terv, féléves ütemterv  

 Óratervek, foglalkozástervek  

 Reflexiók  

 

Gyorsan 

elkészíthető 

rövid 

dokumentumok 

Egymásból 

következő, 

összefüggő 

dokumentu-

mok 

31 



Mennyi idő alatt készül ? 

 Önéletrajz     6-10 óra 

 Szakmai életút    2-4 óra 

 Intézmény bemutatása   4-6 óra 

 Csoportprofil     2-4 óra 

 Tematikus terv    4-10 óra 

 Óravázlatok      10 ×  2-4 óra 

 Egyéb dokumentumok   1-10 óra 

 Feltöltés x idő 

 Összesen: 40-90 + x óra 
32 



Milyen segítséget kap a pedagógus 

ahhoz, hogy megfelelően  

készítse el a dokumentumokat? 

 

 Formanyomtatványok. 

 Dokumentumminták és sablonok. 

 Segítő szempontsorok. 

 
Forrás: OH Útmutató a pedagógusok minősítéséhez 2014. XI.C.10. (76.old.) 

 



A nagy illúzió 

 Csak átmenjek a portfólión és akkor majd 

csak túlleszek rajta… 

 Elmúlik ez is… 

 Hát nem egészen. 

 

 Meddig fejlesztem a portfóliómat? 

 55 éves korhatár kérdése // egyéni ambíció 

 Meddig látogat a tanfelügyelet? 

 Nincs korhatár! 

34 



Tanulók, kollégák személyiségi jogai 

Forrás: www.demotivalo.com 



A PSB kolléga 
 Türelme és türelmetlensége 

 Felelősségének határai 

 

 

Forrás: 

http://blogleany.bl

ogspot.hu/2012/0

5/hazassagrol-

oszinten.html 



A segítő munka megszervezése, 

munkaidőkeretei 

55-65% 
Neveléssel 
oktatással 
lekötött 
munkaidő  
(22-26 óra) 

80% Kötött 
munkaidő  
(32 óra) 

100% heti 
munkaidő  
(40 óra) 
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IKT kompetenciaelemek, 

indikátorainak megvalósulása  

 Saját fejlesztésű tananyag, pl.: IKT-

tananyag, feladatlap stb. bemutatása, 

értékelése.   

 

 IKT alkalmazása a szaktárgy 

tanításában a tanulás támogatására: 

saját gyakorlat bemutatása példákon, 

mintákon át.   

 
Erre nincs külön hely, be kell építeni a dokumentumokba! 

 



S. D. G. 

Áldott felkészülést kívánok! 

kelemen.gabriella@reformatus.hu 


