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AZ E-PORTFÓLIÓ FELHASZNÁLÓI ÚTMUTATÓ CÉLJA ÉS 
FELÉPÍTÉSE 

 
A hatályos rendelkezések értelmében a pedagógusok előmeneteli rendszerében a minősítő 
vizsga és a minősítési eljárás egyik meghatározó dokumentumgyűjteménye a pedagógusok 
által elkészítendő portfólió, melyet a minősítésben való részvétel feltételeként fel kell tölteni 
egy erre a célra kialakított támogató rendszerbe. Útmutatónkat azzal a céllal írtuk meg, hogy 
azoknak a pedagógusoknak, akik jogosulttá válnak minősítésben való részvételre, ezáltal 
portfólió feltöltésére, segítséget nyújtsunk az említett informatikai felületen való eligazodáshoz 
és a felület hatékony használatához. 
A nevelési-oktatási intézményekben pedagógus-munkakörben, kötelező tanítási 
órával/foglalkozással nem rendelkező intézményvezetőként, a pedagógiai-szakmai 
szolgáltatásban pedagógiai előadó vagy pedagógiai szakértő munkakörben, a pedagógiai 
szakszolgálatban pedagógus-munkakörben, a gyermekvédelmi vagy javítóintézeti nevelésben 
pedagógus-munkakörben, illetve alapfokú művészetoktatási intézményben pedagógus-
munkakörben dolgozók által elkészítendő e-portfólió elemei eltérnek egymástól. 
Ez a Felhasználói útmutató technikai segítséget nyújt a különféle portfóliók feltöltéséhez, 
szakmai segítséget a http://www.oktatas.hu/kiadvanyok oldalon találnak az Útmutató a 
pedagógusok minősítési rendszerében a Pedagógus I. és Pedagógus II. fokozatba lépéshez 
(PDF) című dokumentumban. 
Az e-portfólió technikai feltöltését segítő Felhasználói útmutató összeállításakor 
egyszerűségre, közérthetőségre és áttekinthetőségre törekedtünk. Képernyőképekkel, 
ábrákkal is igyekeztünk a különböző folyamatokat, eljárásokat szemléltetni. Az útmutató 
felépítését úgy alakítottuk ki, hogy segítségével a felület könnyen használható legyen 
kevesebb informatikai tudással rendelkező felhasználók számára is. 
A Felhasználói útmutatónk első része a felületre történő belépéshez szükséges információkat 
tartalmazza. 
A második egységben a felület működésének általános ismertetésére kerül sor, illetve fontos 
információk találhatóak a feltöltendő dokumentumok formátumával kapcsolatban. 
A harmadik fejezet bemutatja a betöltött munkakör szerint elkülönülő portfóliójellegeket, azok 
elemeit és az elemek közötti kapcsolati rendszert, melyről szemléltető ábrát is találnak 
útmutatónkban. 
A további fejezetek a feltöltés folyamatának logikáját követve portfóliójellegek szerint veszik 
sorra a feltöltendő dokumentumok típusait és azok rögzítésének módját. 
  

http://www.oktatas.hu/kiadvanyok
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1. A BELÉPÉS FOLYAMATA 

Az e-portfólió alkalmazás kizárólag az interneten keresztül érhető el. Használatát Microsoft 
Internet Explorer legalább 9-es verziójú, Mozilla Firefox, Google Chrome böngészőkkel 
ajánljuk. A különböző böngészőprogramok használata esetén tapasztalható lehet néhány 
különbség (pl.: feltöltés gomb felirata, figyelmeztető ablak formátuma), ennek oka az, hogy 
ezek a böngészőprogram saját elemei, azonban a felület működésében ez nem jelent eltérést. 
 
A rendszer kizárólag a www.oktatas.hu oldalra regisztrált felhasználók számára érhető el. 

Belépés után a jobb felső sarokban található Saját oldal linken keresztül a pedagógus a saját 
adatait, feladatait tartalmazó oldalra jut. A bal oldali menüből a Pedagógus menüpontot 
választva a kapcsolódó alkalmazások jelennek meg, köztük a portfólió feltöltésére szolgáló 
ikon. 

 

A Saját portfólió feltöltése ikon segítségével az alkalmazást elindítva először a felhasználóhoz 
tartozó eljárások listája jelenik meg. A listából az eddigi és az aktuális portfóliók közül lehet 
kiválasztani a portfólió nevére való kattintással azt, amelyiket megtekinteni vagy szerkeszteni 
szeretne. Az egyes portfóliók csak abban az esetben szerkeszthetők, ha a felhasználónak erre 
az adott időpontban jogosultsága van (feltöltési időszak tartozik a portfólióhoz), azonban 
minden korábbi portfólióját megtekintheti akkor is, ha éppen nincs feltöltési időszak, nem 
szerkesztheti azt. 

Amennyiben a felhasználónak csak egy eljárása van, automatikusan az jelenik meg, de az 
eljárások listájához ebben az esetben is visszatérhet. 

http://www.oktatas.hu/
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Egy eljárást kiválasztva az adott e-portfólió Nyitólap oldala válik láthatóvá, ahol tájékoztató 
információk és linkek találhatók. A használt böngészőben – amennyiben szükséges – a felugró 
ablak engedélyezését be kell állítani. 
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A továbbiakban a pedagógusra mint a felhasználóra hivatkozunk. 

2. A FELÜLET ÁLTALÁNOS MŰKÖDÉSE  

2.1. A felület felépítése 

A megjelenő képernyő felület 3 részre tagolódik: fejléc terület, törzs terület és lábléc terület: 

 

 
A fejléc bal felső sarkában a felület használatának időbeli korlátjáról tájékoztató 
visszaszámláló óra látható. Amennyiben a felhasználó belépett az e-portfólió feltöltőfelületre, 
de nem végez ott tevékenységet, a rendszer 30 perc eltelte után automatikusan kilépteti. A 
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számláló bármely eseménynél újraindul, amikor az oldal parancsot hajt végre (például blokk 
mentése, másik oldalra történő navigálás, stb.). 
Ha a felhasználó tétlensége meghaladja a 30 percnyi időtartamot, a kiléptetés tényére egy 
felugró ablak figyelmezteti: „Az oldal várakozási ideje letelt, kérem, jelentkezzen be újra!”. 

 

A fejléc jobb oldalán a legfelső sorban három nyomógomb található:  

 A  nyomógombra kattintva lehet az alkalmazásból kijelentkezni. Egy 

felugró ablak rákérdez: „Valóban el kívánja hagyni az e-portfólió felületét?”. A felugró 
ablak  gombjára történő kattintás után a felhasználót a rendszer kijelentkezteti 

az alkalmazásból, egyúttal az oktatas.hu oldalról is. A  gombra kattintva a 

felhasználó továbbra is az e-portfólió feltöltőfelületén marad. 

 A  nyomógomb a felhasználót a jelszómódosító oldalra navigálja. Itt 

a jelenlegi jelszavának egyszeri és az új jelszavának kétszeri megadásával tudja 
módosítani jelszavát. A Mégse gombra történő kattintás hatására a jelszómódosítás 
folyamata megszakad. A Kérés küldése gomb megnyomása esetén a régi jelszó 
helyett az új jelszó kerül beállításra. 

 

 A  nyomógomb a Saját oldalra lépteti vissza a felhasználót. 
A három nyomógomb alatt látható információs terület a felhasználó számára rendelkezésre 
álló tárhely adatait mutatja meg. 
A fejléc alsó sávjában lapozófülek láthatóak, az ezekre történő kattintással lehet a felület 
különböző oldalai között navigálni. 
 
A középső törzs terület szolgál az adatok bevitelére és megjelenítésére. 
 
A lábléc a program aktuális verziószámát tartalmazza. 
 



 

 11/64 

2.2. A menüstruktúra 

A felületen található oldalak az egyszerű áttekinthetőség érdekében lapozófülek segítségével 
érhetőek el. A képernyőn 7 lapozófül látható. Ezek a következők: 

 

 
A Profil és a Véglegesítés lapozófülekhez tartozó oldalak megnyitásakor láthatóvá válik egy 
Fontos információ panel, mely értelemszerűen az adott oldal tartalmára, kitöltésére 
vonatkozóan nyújt felvilágosítást.  

 

 
Az Eljárások oldalon szerepel a felhasználó eddigi és aktuális eljárásainak, portfólióinak listája, 
valamint az azokhoz tartozó fontos információk. Az eljáráshoz tartozó link segítségével 
tekinthető meg, illetve szerkeszthető egy adott portfólió. Amennyiben a felhasználó már 
belépett egy eljárás portfóliójába, az eljárások listájához visszatérve ezt a porfóliót kiemelten 
látja, és a további lapozófüleken az ehhez a portfólióhoz tartozó elemek jelennek meg. Másik 
eljárás portfóliójára átlépve a kiválasztott portfólió elemei fognak szerepelni a lapozófüleken. 

 

 
A Nyitólapon tájékoztató információk és linkek találhatók, a Profil oldalon pedig a pedagógus 
legfontosabb adatainak összefoglalása szerepel. 
Az alkalmazás bármelyik oldaláról eljuthatunk a Nyitólapra és a Profil oldalra, akár 
szerkesztési nézetben is, a Nyitólap és a Profil fülekre kattintva. Innen az előzőleg szerkesztett 
oldalra visszaléphetünk a megfelelő fülre kattintva. 
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A Szakmai önéletrajz és a Nevelő-oktató munka dokumentumai oldalakat megnyitva lenyíló-
visszazárható ablakokat találunk, melyek a szürke alapon lévő fehér nyilak segítségével 
nyithatók és zárhatók: 

 

A lenyíló-visszazárható ablakokban a fogalmilag összetartozó adatok blokkokban kerülnek 
megjelenítésre, egy közös sárga vagy kék területen, egymástól jól elkülönítve: 

 

Nyitott ablak 

Zárásra szolgáló nyíl 

Zárt ablak 

Nyitásra szolgáló nyíl 
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A Pedagógiai tevékenység dokumentumai fülön nem találhatók lenyíló-visszazárható ablakok, 
a fogalmilag összetartozó részeket blokkok jelölik. 

2.3. A piktogramok jelentése  

2.3.1. Blokkok, oldalak adatainak szerkesztése 

2.3.1.1. Blokkok szerkeszthetősége 

A kék hátterű blokkok adatai (mezői) nem szerkeszthetőek, azok tartalma automatikusan 
betöltődik, a sárga hátterű blokkok adatai (mezői) szerkeszthetőek a felhasználó által. 
 
A kék blokkok a köznevelési információs rendszer (a továbbiakban: KIR) rendszerből érkező 
adatokat jelenítik meg. Ezek az adatok nem módosíthatók az e-portfólió feltöltőfelületén, 
módosításuk csak a KIR rendszeren belül lehetséges. Amennyiben az adatokban hibát észlel, 
kérjük, hogy a hibát, hiányosságot annál az intézménynél jelezze, amellyel Ön 
foglalkoztatási jogviszonyban áll. Az intézményi adatmódosítás után az adatok az Ön 
szakmai portfóliójának személyes adatai részében is automatikusan frissülni fognak, a 
következő belépést követően. 
 
Ha a KIR rendszerben az aktuális felhasználóhoz egy adathoz nem található érték, akkor 
abban az adatmezőben a „KIR-ben nem található adat” felirat jelenik meg piros színnel. 
 
Egyszerre mindig csak egy blokk szerkeszthető. Ha egy blokk meg van nyitva 
szerkesztésre, akkor más blokkot nem lehet módosítani, illetve a Profil oldalon és a Nyitólapon 
kívül más fülre sem lehet átlépni. Másik blokkra való áttérés előtt a szerkesztésre 

megnyitott állapotú blokk tartalmát menteni kell (Mentés  gombbal) vagy mentés nélkül 

visszazárni (Visszazárás  gombbal). Ha a felhasználó nem zárta le az éppen szerkesztett 

blokkot, de egy másik blokkra vagy másik oldalra kísérel meg átlépni, az alkalmazás egy 
felugró ablak segítségével figyelmezteti: „Szerkesztés alatt álló űrlap esetén a továbblépés 
nem lehetséges. Továbblépéshez kérjük, zárja be a szerkesztés alatt álló űrlapot.”.  
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2.3.1.2. A szerkesztés folyamata során alkalmazott ikonok 

A szerkeszthető, sárga színű blokkok fejlécben található címe után általában két ikon látható 
(Szerkesztés és Törlés), a Pedagógiai tevékenység dokumentumai oldal blokkjai esetén csak 
egy (Szerkesztés): 

 A Szerkesztés ikonra kattintva a blokk adatait tudja a felhasználó szerkeszteni, azaz 

ilyenkor van lehetőség az adott blokk adatainak felvitelére, módosítására. 

 A törölhető blokkok esetében a Szerkesztés ikon mellett Törlés ikon is található. Erre 

kattintva a teljes blokkot törölheti a felhasználó egy felugró ablak megerősítő kérdésének 
megválaszolása után: „Biztos, hogy törölni szeretné?”. Az ablak OK gombjára kattintva 
megtörténik a blokk törlése, a Mégse gombra kattintva nem kerül törlésre a blokk. 
 
A Pedagógiai tevékenység dokumentumai oldal blokkjai nem törölhetők, csak 
szerkeszthetőek. 
 
Amennyiben a blokk adatainak szerkesztését választja, a blokk címe után a két ikon 
megváltozik: 

 A Mentés ikon segítségével a beírt adatokat tudja elmenteni. Ebben az esetben egy 

felugró ablak rákérdez: „Biztos, hogy menteni szeretné az adatokat?” Az ablak OK gombjára 
kattintva a panel bezárása történik a felvitt adatok mentésével, a Mégse gombra kattintva 
visszatérhet a blokk adatainak szerkesztéséhez. 
 

 A Visszazárás ikonra kattintva a blokkot mentés nélkül visszazárhatja. Ebben az esetben 

egy felugró ablak rákérdez: „Valóban nem szeretné menteni az adatokat?” Az ablak OK 
gombjára kattintva a panel mentés nélküli bezárása történik, a Mégse gombra kattintva 
visszatérhet a blokk adatainak szerkesztéséhez. 

2.3.1.3. A mezőknél alkalmazott jelölések 

A mező a blokk egy-egy szerkeszthető része, adata. 
Az egyes mezőnevek jobb felső sarkában látható „két csillag” szimbólum 

(pl.: ) azt jelzi, hogy a blokk mentéséhez szükséges az adott mező 

kitöltése.  

Ha az oldalon a Mentés  gomb megnyomása után található olyan mező, aminek 

mentéshez való kitöltése kötelező, de mégsem került kitöltésre, akkor egy felugró ablak 
figyelmeztet: „Az adatokat kérjük, helyesen töltse ki!”. Az ablak OK gombjára kattintva a 
kötelezően kitöltendő mező piros színnel, piros kerettel jelenik meg és mögötte láthatóvá válik 
egy piros felirat: „A mező kitöltése kötelező” szöveggel.  
 
Az egyes mezőnevek jobb felső sarkában látható „egy csillag” szimbólum 

(pl.: ) azt jelzi, hogy a blokk mentéséhez nem, de a portfólió 

véglegesítéséhez, lezárásához szükséges az adott mező kitöltése. 
 
A nem kötelező adatokat, mezőket az alkalmazás nem jelöli külön. Ezek kitöltése opcionális. 
(Ezekre az adatokra és mezőkre az alkalmazás csak formai ellenőrzést végez, amennyiben a 
mező típusa ezt megköveteli.) 
 
Több mező tartalmának megadását lenyíló listák segítik, 

pl.:  vagy . A 
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„Kérem válasszon!” felirat utáni vagy előtti nyílra kattintva a megjelenő listából a megfelelő 
elemre kattintva jelölheti ki válaszát a felhasználó.  
Vannak olyan listák, amelyekből akár több elemet is kiválaszthat, ilyenkor az első elem 
kiválasztása után a CTRL billentyű lenyomása mellett tudja a további elemet vagy elemeket 
megjelölni. Ekkor a kiválasztott elemek kijelölve jelennek meg. 

 

Esetenként a lista legalján megjelenő szabad szöveges mezőbe saját, a listán nem szereplő 
választ is begépelhet. A listából kilépve (a listán kívüli területre kattintva) a kiválasztott tételek 
vesszővel elválasztva jelennek meg a képernyőn. A kijelölt és beírt adatok a blokk mentésekor 
kerülnek tárolásra. 

 

 
A dátumok megadása a felületen a szürke téglalapba történő kattintással történik. 

 

A kattintást követően egy speciális, könnyen használható dátumválasztó panel jelenik meg: 

 

A dátumválasztó panelen az évszám kiválasztására az évszám melletti nyílra kattintáskor 
megjelenő lenyíló listából történő kijelöléssel van lehetőség. A hónapok közötti navigálást a 
felső szürke sáv két szélén látható nyilak teszik lehetővé. A táblázatból a nap kiválasztása 
kattintással történik. 

A szürke téglalap mögötti  jel segítségével lehet a megjelenített, de ki nem töltött panelt 

bezárni, illetve a már beírt dátumot törölni. 
Abban az esetben, ha csak évszámot kell megadni, akkor a megfelelő évszámot szükséges 
begépelni. Helytelen évszám megadása esetén a rendszer erre vonatkozó jelzést jelenít meg. 
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2.3.1.4. Új blokk felvétele 

Új blokk felvételére több helyen van lehetősége a felhasználónak. Ezt a lehetőséget egy 

nyomógomb jelzi, pl.: , amelyre kattintva egy új, szerkeszthető (sárga) 

blokk jelenik meg a felületen. (A nyomógomb szövegében mindig tájékoztat, hogy milyen új 
adatstruktúra hozható létre a megnyomásával.)  
A felhasználó egyszerre csak egy blokkot tud létrehozni. Ha egy újabbat szeretne felvenni, az 
előző mentését követően tudja csak az újat létrehozni ugyanazzal a nyomógombbal. A 
mentésre került blokk olvasható formában jelenik meg a képernyőn. Ha ezt szeretné a 

felhasználó módosítani, akkor ismét szerkesztheti a Szerkesztés  gomb megnyomásával. 

2.3.2. A Nevelő-oktató munka dokumentumainál alkalmazott szimbólumok 

Ezen az oldalon minden egyes lenyíló-visszazárható ablak szürke sávjában az ablakhoz 
tartozó dokumentumokat színes négyzetek szimbolizálják: 

 

A piktogramban szereplő számok mutatják, hogy hány darab dokumentum töltendő, illetve 
tölthető fel az adott dokumentumcsoporthoz. 
 

 A szürke piktogram azt jelenti, hogy az adott dokumentumcsoporthoz hány dokumentum 

tölthető ki, illetve fel összesen. Az ilyen jelölésű dokumentum feltöltését még nem kezdte meg 
a felhasználó, de feltöltésük nem is kötelező. A piktogram fölé mozgatva az egeret egy tooltip 
(adott képernyőrészlethez tartozó rövid magyarázat, segítség) jelenik meg, amely tájékoztat a 
fentiekről. 

 

 A piros keretes piktogram azt jelenti, hogy a dokumentum feltöltése szükséges az adott 

dokumentumcsoportban, de még nem kezdhető meg, mert a dokumentum kitöltésének 
feltételei nem adottak. A piktogram fölé mozgatva az egeret egy tooltip jelenik meg, amely 
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ezekről a feltételekről és függőségi viszonyokról nyújt pontos tájékoztatást az adott 
dokumentumra vonatkozóan. 

 

 A piros piktogram azt jelenti, hogy az adott dokumentumcsoporthoz a jelképezett 

dokumentum feltöltése kötelező, és a dokumentum kitöltése megkezdhető. A piktogram fölé 
mozgatva az egeret egy tooltip jelenik meg, amely tájékoztat a fentiekről. 

 A sárga piktogram azt jelenti, hogy a felhasználó már mentette a dokumentumot, de a 

véglegesítéshez szükséges adatok mindegyike még nincs kitöltve, azaz az adott dokumentum 
már mentésre került, de még nem véglegesíthető. A piktogram fölé mozgatva az egeret egy 
tooltip jelenik meg, amelyben a piktogramhoz megadott cím, valamint a kapcsolódó 
dokumentum(ok) neve és mérete olvasható (amennyiben már feltöltésre került(ek)). 

 A zöld piktogram azt jelenti, hogy a felhasználó már elmentette az adott dokumentumot 

és a véglegesítéshez szükséges minden információt sikeresen kitöltött, azaz a dokumentum 
véglegesíthető. A piktogram fölé mozgatva az egeret egy tooltip jelenik meg, amelyben a 
piktogramhoz megadott cím, valamint a kapcsolódó dokumentum(ok) neve és mérete 
olvasható. 

 
 
A piktogramokhoz tartozó tooltipekről:  
Ha egy dokumentum nincs feltöltve, akkor a tooltip esetleges más dokumentumtól való 
függőségről informál, illetve egyéb adott dokumentumhoz tartozó általános információkat 
jelenít meg.  
Ha azonban a piktogramhoz már tartozik elmentett dokumentum, akkor a feltöltött 
dokumentum(ok)nak a neve és fájlmérete jelenik meg, a dokumentumhoz megadott címmel 
együtt.  
 
(Ennek alapján a fenti képernyőképen levő státuszok azt jelentik, hogy a felhasználó a 
véglegesítésnek megfelelő módon feltöltött egy csoportprofilt, egy ahhoz kapcsolódó 
tematikus tervet és ehhez a tematikus tervhez kapcsolódóan sikeresen feltöltötte a 2. számú 
óratervét, ami mentésre került, de nem véglegesíthető, valamint a 3-as számú óratervét 
hibátlanul feltöltötte.) 

2.3.3. Blokkok kitöltöttségi állapotának jelölése a Véglegesítés oldalon 

A Véglegesítés fülhöz tartozó oldalon a felsorolt blokkok és a dokumentumok előtt található 
piktogramok jelzik a blokkok, dokumentumok ki- és feltöltöttségi státuszait: 

 piktogram azt jelzi, hogy még nincs mentve adat az adott blokkhoz, dokumentumhoz, de 

kötelező a kitöltés a portfólió véglegesítéséhez; 
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 piktogram jelzi, hogy a felhasználó már mentett adatot, de még nem felel meg a 

véglegesítés követelményeinek, azaz nem teljes a kitöltöttsége; 

 piktogram jelzi, ha már minden véglegesítéshez szükséges adat elmentésre került. 

2.4. Helpek, információs magyarázatok 

2.4.1. A lapozófülekhez tartozó magyarázat, help  

A Profil és a Véglegesítés lapozófülekhez tartozó oldalak megnyitásakor láthatóvá válik egy 
Fontos információ panel közvetlenül a lapozófül alatt, mely az adott oldal tartalmára, kitöltésére 
vonatkozóan nyújt felvilágosítást. Ez a fül első használatakor mindig nyitott állapotú, de a panel 
végén lévő nyíl segítségével a felhasználó bezárhatja, majd igény szerint újra kinyithatja. 

 

2.4.2. Mezőhöz tartozó magyarázat, help 

A mezőhöz tartozó helpeket, magyarázatokat egységesen a mező címkéje mögött található 

Help  ikon fölé mozgatott egérmutatóval lehet elérni. A mezőhöz tartozó Help ikon mind 

olvasható, mind szerkeszthető üzemmódban megtekinthető. 

 

2.5. Fájl feltöltése 

A felhasználó a felhasznált és még felhasználható tárkapacitásáról a felület fejlécének jobb 
oldalán levő feltöltés státusz területen folyamatosan visszajelzést kap, bármely oldalon 
tartózkodik. Az alábbi ábra azt mutatja, hogy a rendelkezésre álló 100 MB tárterületből a 
felhasználó 4,4 MB-ot használt fel: 

 

2.5.1. A feltöltés szabályai 

 A felület minden fájlfeltöltési lehetőségnél pontosan egy fájl feltöltését engedélyezi. 

 A feltöltendő fájlnak PDF formátumúnak kell lennie. 

 Bármely feltöltendő fájl maximális mérete 10 MB.  

 A feltöltendő fájl nem lehet sem titkosított, sem jelszóval vagy egyéb módon védett. 

 Felhasználónként a kiválasztott eljárásnál rendelkezésre álló tárhelyre összesen 
100 MB adatmennyiség tölthető fel, a dokumentumok számától függetlenül. 
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2.5.2. PDF formátumú dokumentum készítése 

2.5.2.1. 2007-es vagy attól újabb verziójú Microsoft Office programcsomag esetén 
Word, Excel vagy PowerPoint formátumból PDF formátumú fájl készítése: 

Minden fájlt eredeti (Word, Excel vagy PowerPoint) formátumban is tároljon a saját 
számítógépén vagy egyéb adathordozón, mert később azt tudja szerkeszteni!  
 
A szövegfájlok ajánlott formátuma: Times New Roman betűtípus, 12-es betűméret, másfeles 
sorköz, normál margó (mind a négy oldalon 2,5 cm). 
 
1. Nyissa meg az eredeti (Word, Excel vagy PowerPoint) fájlt, és válassza a Mentés másként 
parancsot!  
2. Írja be vagy válassza ki a dokumentum nevét a Fájlnév mezőbe! 
3. A Fájl típusa lista legördülő mezőjénél válassza a PDF elemet!  

 

4. Ha mentés után szeretné megnyitni a fájlt, jelölje be a Fájl megnyitása a közzététele után 
jelölőnégyzetet. 
Attól függően, hogy a nyomtatási minőség vagy a fájlméret a fontosabb szempont, jelölje be 
az alábbi lehetőségek egyikét az Optimalizálás felirat mellett: 

 Ha a minél kisebb fájlméret a fontos, jelölje be a Méret minimalizálása (online 
közzétételhez) választógombot. (A portfólióba való feltöltéshez ezt javasoljuk.) 

 Ha jó minőségben kell kinyomtatni a dokumentumot, jelölje be a Szokásos (online 
közzétételhez és nyomtatáshoz) választógombot. 

 
Ha mentés után változtatni szeretne a PDF-fájlon, végezze el a módosítást az eredeti, a 2007-
es vagy annál újabb verziójú Microsoft Office programcsomag Word, Excel vagy PowerPoint 
formátumában lévő fájlon, és mentse ismét PDF formátumban.  
A képeket JPEG formátumban mentse, illetve illessze be egyéb (Word, Excel vagy 
PowerPoint) dokumentumba. Olyan Word, Excel vagy PowerPoint dokumentumot, amely 
képeket vagy csak képet tartalmaz, a fent leírt módon tud PDF formátumba konvertálni. 

2.5.2.2. PDF formátumú dokumentum készítése 2007-es verziónál régebbi Microsoft 
Office programcsomag esetén Word, Excel vagy PowerPoint formátumból 

Amennyiben nem rendelkezik, 2007-es, vagy annál újabb verziójú Microsoft Office Word, 
Excel vagy PowerPoint programmal, lehetősége van az Interneten elérhető ingyenes PDF-
konvertáló programok használatára. 
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Böngészője használatával keressen egy megbízható, ingyenes PDF-konvertáló oldalt, ezeken 
általában ki kell választani (fel kell tölteni) az átalakítani kívánt eredeti fájlt, a kimeneti 
formátumot (itt a PDF formátumot válassza), majd letöltheti az elkészült PDF fájlt. Ingyenes 
programok esetén előfordul, hogy a konvertálás során egy feliratot, logót helyez el a 
dokumentum oldalainak valamely pontján. Ez általában nem zavarja a dokumentum olvasását, 
értelmezését, de érdemes ellenőrizni, és ha zavaró, átalakítani az eredeti dokumentumot, 
majd a konvertálást újra elvégezni. 

2.5.3. PDF fájl feltöltésének, törlésének, cseréjének folyamata 

A fájlok feltöltéséhez minden esetben kétsoros, blokkosított struktúrát használunk: 

 

Az első sor (a mező neve után) tartalmazza a feltöltött fájl nevét. Ha nincs még fájl feltöltve, 
akkor piros színnel megjelenik a „Még nem töltött fel fájlt.” szöveg. A struktúra második 
sorában lévő Tallózás/Fájl kiválasztása gombra kattintva lehetőség nyílik az előzőleg 
számítógépre mentett, vagy egyéb adathordozón tárolt fájl megkeresésére (1), majd kijelölése 
(2) után a Megnyitás (3) gombra kattintva annak feltöltésére:  

 

A fájl feltöltése a fájl kiválasztása után megkezdődik, erről a fájl neve alatt megjelenő 
„Feltöltés...” felirat és az állapotjelző tájékoztat: 

 

Feltöltés után a feltöltött fájl neve alatt a „Feldolgozás megkezdéséhez kattintson a Mentés 
gombra!” felirat jelenik meg. Amennyiben mentés előtt másik fájlt szeretne választani, a fájl 

neve mellett megjelenő Mégsem  ikon segítségével törölheti az első fájlt, és új fájlt 

választhat. 

A blokk Mentés  gombjára való kattintáskor „A feldolgozás folyamatban.” felirat jelenik 

meg, és a rendszer elvégzi a fájl ellenőrzését. Hibás, vagy titkosított, védett fájl esetében 
visszajelzést ad a problémáról. A felületre nem tölthető fel semmilyen titkosított, vagy 

(3) 

(1) 

(2) 
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bármilyen formában védett fájl, így ebben az esetben kérjük, hogy állítsa elő ismételten a PDF 
fájlt, titkosítás és védelem nélkül, és töltse fel ismét.  

 
 
Amennyiben a fájl megfelelő formátumú és nem titkosított, védett, a fájl neve és mérete alatt 
a zöld „Sikeresen feltöltve.” felirat lesz látható. Mentést és ellenőrzést követően a feltöltött fájl 
a nevére történő kattintással a böngésző külön lapján megtekinthető. 

 

 
Ha egy már feltöltött PDF-dokumentum helyett egy másik dokumentumot szeretnénk feltölteni, 
akkor a blokk szerkesztését megkezdve a feltöltött fájl blokkja mellett megjelenik ismét a 
fájlfeltöltésre szolgáló blokk. Az új fájl kiválasztását követően a korábban már feltöltött fájl neve 
piros színűre változik és áthúzásra kerül, ezzel jelezve a felhasználónak, hogy a korábban 
feltöltött fájl törlésre, lecserélésre kerül. A fájl feltöltése a blokk mentésekor történik meg, a 

blokk Mentés  gombjára kattintáskor. 

 

Ha a feltöltött fájlt szeretné a felhasználó kitörölni, akkor szerkesztési módban a feltöltött fájl 

neve mellett található Törlés  ikonra kattintva teheti meg. 

Ekkor piros színűre változik és áthúzásra kerül a feltöltött fájl neve, és mellette megjelenik egy 
felirat: „Törlés véglegesítéséhez kattintson a Mentés gombra!”, azaz mentse a blokkot.  

 

Ha mégsem szeretné kitörölni a fájlt, akkor a blokk Visszazárás  gombjára kattintva a 

törlésre nem kerül sor. 
 
Ha már van fájl feltöltve, és a felhasználó szeretné lecserélni, akkor vagy a fenti lecserélés 
folyamatát követve tudja megtenni, vagy előbb törölje ki a fájlt, és utána töltse fel az újat. 

2.5.4. Film, videó, illetve hanganyag feltöltése 

Felhívjuk a felhasználók figyelmét arra, hogy portfóliójukba filmek, videók, hangfájlok 
megjelentetése nem lehetséges a tanulók személyiségi jogainak védelme érdekében! 

3. PORTFÓLIÓJELLEGEK 

Az oldal tetején megjelenik, hogy a minősítésre való jelentkezés során a pedagógus mely 
munkakört, illetve tantárgycsoportot, tantárgyat (ha releváns) jelölte meg, mely 
intézménytípusban kérte minősítését, illetve van-e valamilyen speciális területe a 
minősítésének. A portfóliót ezekhez a jelentkezési adatokhoz kapcsolódóan kell elkészíteni, a 
minősítésre ebben a munkakörben, tantárgyban kerül sor. Amennyiben ezt módosítani 
szeretné a felhasználó, a jogszabályban foglaltaknak megfelelően kell eljárnia. 
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A különböző felhasználóknak a bemutatandó tevékenységükhöz igazodva szakmai okokból 
különböző típusú portfóliót kell feltölteniük. A portfóliójellegekhez feltöltendő 
dokumentumok pontos leírását, szakmai elvárásait az Útmutató a pedagógusok 
minősítési rendszerében a Pedagógus I. és Pedagógus II. fokozatban lépéséhez című 
alapdokumentum, valamint a mellékleteiként elérhető kiegészítő útmutatók 
tartalmazzák. A megfelelő portfóliójelleg kiválasztása a felhasználó feladata, melyet a Nevelő-
oktató munka dokumentumai oldalon tehet meg. (Kivételt képez az intézményvezetői 
portfóliójelleg kiválasztása, mert ez a jelleg csak abban az esetben válik láthatóvá és 
választhatóvá, ha a felhasználó a Pedagógiai tevékenység dokumentumai oldal második, 
Intézményvezetői nyilatkozat nevű blokkjában nyilatkozott arról, hogy kötelező tanítási 
órával/foglalkozással nem rendelkező intézményvezető, és feltöltötte munkáltatói igazolását is 
erről.) Amíg nem kerül kiválasztásra a portfólió jellege, addig a felhasználó nem tud feltölteni 
a portfólió jellegéhez tartozó dokumentumokat, és a Véglegesítés oldalon sem jelenik meg 
portfóliója tartalma. 
A felhasználó tetszés szerint változtathatja a portfóliójellegeket és azokhoz dokumentumokat 
tölthet fel. Azonban felhívjuk a felhasználók figyelmét arra, hogy a tárhely korlátozott 
(összesen 100 MB tárterülettel gazdálkodhat), és csak egyetlen jelleg alapján tudja 
végrehajtani portfóliója véglegesítését. A minősítés folyamán csak a véglegesített jelleghez 
feltöltött adatok és dokumentumok képezik a pedagógus értékelési portfólióját. 
 
A rendszeren belül 7 féle portfóliójelleget különböztetünk meg: 

 Pedagógus-munkakör nevelési-oktatási intézményben, 

 Pedagógiai előadó vagy pedagógiai szakértő pedagógiai-szakmai szolgáltatásban, 

 Kötelező tanítási órával/foglalkozással nem rendelkező intézményvezető, 

 Pedagógus-munkakör pedagógiai szakszolgálatban, 

 Pedagógus-munkakör gyermekvédelmi vagy javítóintézeti nevelésben, 

 Pedagógus-munkakör alapfokú művészetoktatási intézményben, 

 Pedagógus-munkakör bölcsődében, mini bölcsődében. 
 

Amennyiben egy portfóliójelleghez altípus is tartozik (jelenleg a „Pedagógus-munkakör 
nevelési-oktatási intézményben”, a „Pedagógus-munkakör pedagógiai szakszolgálatban”, a 
„Pedagógus-munkakör alapfokú művészetoktatási intézményben”, valamint a „Pedagógus-
munkakör bölcsődében, mini bölcsődében” jellegeknél), abban az esetben az altípus 
kiválasztása is kötelező. Az altípusok a portfóliójellegek alatt egy legördülő mezőben jelennek 
meg. 
 
A választott portfóliójellegtől függetlenül egységes elemeket tartalmaznak a Nyitólap, a Profil, 
a Szakmai önéletrajz és a Pedagógiai tevékenység dokumentumai oldalak, a Nevelő-oktató 
munka dokumentumai oldal tartalma portfóliójellegenként eltér. 

3.1. A Pedagógus-munkakör nevelési-oktatási intézményben 
portfóliójelleg dokumentumai, dokumentumainak kapcsolata 

A portfólióban minden altípus esetén megkülönböztetünk alapdokumentumokat, amelyek 
kitöltése kötelező, és szabadon választható dokumentumokat, amelyekből legalább 2 darabot, 
legfeljebb 5 darabot szükséges feltölteni, de típusuk szabadon választható. 
 
Alapdokumentumok: 
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 csoportprofil/egyéni profil/csoportprofil és nevelési terv/növendékprofil (legalább 1 db, 
legfeljebb 2 db dokumentum feltöltése kötelező); 

 tematikus terv/egyéni fejlesztési terv (legalább 1 db, legfeljebb 2 db dokumentum 
feltöltése kötelező); 

 óraterv/foglalkozásterv (4 db dokumentum feltöltése kötelező); 

 esetleírás (1 db dokumentum feltöltése kötelező); 

 hospitálási napló (1 db dokumentum feltöltése kötelező). 
Szabadon választható dokumentumok (amelyekből legalább 2 db, legfeljebb 5 db 
dokumentum feltöltése kötelező): 

 projektterv; 

 osztályfőnöki munkaterv; 

 különleges bánásmódot igénylő gyermekekkel való foglalkozás; 

 gyermek/tanulói profil és fejlesztési terv; 

 publikációs tevékenység; 

 egyéb dokumentum. 
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3.1.1. A dokumentumok kapcsolati rendszere 

 

A  jelzésű dokumentumokhoz reflexió feltöltése is szükséges. 
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További szakmai információkért kérjük, a http://www.oktatas.hu/kiadvanyok oldalon 
megtalálható Útmutató a pedagógusok minősítési rendszerében a Pedagógus I. és 
Pedagógus II. fokozatba lépéshez című dokumentumot tanulmányozza. 

3.2. A Pedagógiai előadó vagy pedagógiai szakértő pedagógiai-
szakmai szolgáltatásban portfóliójelleg dokumentumai 

A portfólió a következő alapdokumentumokból épül fel: 

 saját szolgáltatási területére vonatkozó, az éves tervezést dokumentáló munkaterv 
(1 db dokumentum feltöltése kötelező); 

 saját szolgáltatási területére vonatkozó, az éves tevékenységet dokumentáló 
beszámoló (1 db dokumentum feltöltése kötelező); 

 pedagógiai-szakmai szolgáltatás ellátásához kapcsolódó dokumentum 
(legalább 6 db, legfeljebb 8 db dokumentum feltöltése kötelező). 

3.3. A Kötelező tanítási órával/foglalkozással nem rendelkező 
intézményvezető portfóliójelleg dokumentumai 

A portfólióban megkülönböztetünk alapdokumentumokat, amelyek kitöltése kötelező, és 
szabadon választható dokumentumokat, amelyekből legalább 2 darabot, legfeljebb 5 darabot 
szükséges feltölteni, de típusuk szabadon választható. 
 
Alapdokumentumok: 

 nevelőtestületének profilja (1 db dokumentum feltöltése kötelező); 

 tanulóközösség profilja (1 db dokumentum feltöltése kötelező); 

 munkaterv év végi beszámolóval (1 db dokumentum feltöltése kötelező); 

 vezetői dokumentumok (4 db dokumentum feltöltése kötelező); 

 esetleírás (1 db dokumentum feltöltése kötelező); 

 hospitálási napló (1 db dokumentum feltöltése kötelező). 
Szabadon választható dokumentumok (amelyekből legalább 2 db, legfeljebb 5 db 
dokumentum feltöltése kötelező). 

3.4. A Pedagógus-munkakör pedagógiai szakszolgálatban 
portfóliójelleg dokumentumai 

A portfólióban megkülönböztetünk kötelezően feltöltendő alapdokumentumokat és szabadon 
választható dokumentumokat, melyek típusa és darabszáma altípusonként a következő: 
 
Gyógytestnevelés altípus esetén: 
Alapdokumentumok: 

 csoportprofil/egyéni profil (1 db dokumentum feltöltése kötelező); 

 óraterv (4 db dokumentum feltöltése kötelező); 

 speciális dokumentum a dokumentumtípus szabad megválasztásával (legalább 2 db, 
legfeljebb 5 db dokumentum feltöltése kötelező, melyből legalább kettő különböző 
típusú legyen). 

Szabadon választható dokumentumok: 

 egyéb dokumentum (nem szükséges ilyet feltölteni, legfeljebb 5 db dokumentum 
feltöltése választható). 

 

http://www.oktatas.hu/kiadvanyok
http://www.oktatas.hu/pub_bin/dload/unios_projektek/kiadvanyok/utmutato_pedagogusok_minositesi_rendszerehez.pdf
http://www.oktatas.hu/pub_bin/dload/unios_projektek/kiadvanyok/utmutato_pedagogusok_minositesi_rendszerehez.pdf
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Fejlesztő nevelés; Konduktív pedagógiai ellátás; Gyógypedagógiai tanácsadás, korai 
fejlesztés, oktatás és gondozás; Logopédiai ellátás (szakértői bizottsági vélemény 
alapján) altípusok esetén: 
Alapdokumentumok: 

 speciális szakszolgálati dokumentum: 

• 3 db egymás követő foglalkozásról terápiás óraterv (3 db dokumentum feltöltése 
kötelező); 

• 2 db egyéni fejlesztési terv, melyek egyenként legalább 3 hónapos időszakot fognak 
át (2 db dokumentum feltöltése kötelező); 

 speciális dokumentum a dokumentumtípus szabad megválasztásával (legalább 2 db, 
legfeljebb 5 db dokumentum feltöltése kötelező, melyből legalább kettő különböző 
típusú legyen). 

Szabadon választható dokumentumok: 

 egyéb dokumentum (nem szükséges ilyet feltölteni, legfeljebb 5 db dokumentum 
feltöltése választható). 

 
Iskolapszichológiai, óvodapszichológiai ellátás; Logopédiai ellátás (nem szakértői 
bizottsági vélemény alapján); Továbbtanulási, pályaválasztási tanácsadás; Kiemelten 
tehetséges gyermekek, tanulók gondozása altípusok esetén: 
Alapdokumentumok: 

 speciális szakszolgálati dokumentum: 

• 2 db esettanulmány egyéni beavatkozásról vagy csoportfoglalkozásról (2 db 
dokumentum feltöltése kötelező); 

• 3 db egymástól független egyéni/csoport vizsgálat egy ülésének bemutatása (3 db 
dokumentum feltöltése kötelező); 

 speciális dokumentum a dokumentumtípus szabad megválasztásával (legalább 2 db, 
legfeljebb 5 db dokumentum feltöltése kötelező, melyből legalább kettő különböző 
típusú legyen). 

Szabadon választható dokumentumok: 

 egyéb dokumentum (nem szükséges ilyet feltölteni, legfeljebb 5 db dokumentum 
feltöltése választható). 

 
Nevelési tanácsadás altípus esetén: 
Alapdokumentumok: 

 speciális szakszolgálati dokumentum: 

• 2 db esettanulmány egyéni beavatkozásról (2 db dokumentum feltöltése kötelező); 

• 3 db egymást követő, beavatkozást érintő egyéni/csoport foglalkozás/ülés tervének 
és megvalósulásának bemutatása (3 db dokumentum feltöltése kötelező); 

 speciális dokumentum a dokumentumtípus szabad megválasztásával (legalább 2 db, 
legfeljebb 5 db dokumentum feltöltése kötelező, melyből legalább kettő különböző 
típusú legyen). 

Szabadon választható dokumentumok: 

 egyéb dokumentum (nem szükséges ilyet feltölteni, legfeljebb 5 db dokumentum 
feltöltése választható). 
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Szakértői bizottsági tevékenység altípus esetén: 
Alapdokumentumok: 

 speciális szakszolgálati dokumentum – 5 db eredeti, lehetőleg különböző vizsgálatokat 
leíró szakértői vélemény a kliensre vonatkozó személyes adatok törlésével (6 db 
dokumentum feltöltése kötelező); 

 speciális dokumentum a dokumentumtípus szabad megválasztásával (legalább 2 db, 
legfeljebb 5 db dokumentum feltöltése kötelező, melyből legalább kettő különböző 
típusú legyen). 

Szabadon választható dokumentumok: 

 egyéb dokumentum (nem szükséges ilyet feltölteni, legfeljebb 5 db dokumentum 
feltöltése választható). 

3.5. A Pedagógus-munkakör gyermekvédelmi vagy javítóintézeti 
nevelésben portfóliójelleg dokumentumai 

A portfólió a következő alapdokumentumokból épül fel: 

 foglalkozási egység dokumentumai 

• foglalkozási egység terve (2 db dokumentum feltöltése kötelező); 

• vélemény (2 db dokumentum feltöltése kötelező); 

 esetleírás (1 db dokumentum feltöltése kötelező); 

 speciális dokumentum a dokumentumtípus szabad megválasztásával (összesen 3 db 
különböző típusú dokumentum feltöltése kötelező). 

3.6. A Pedagógus-munkakör alapfokú művészetoktatási 
intézményben portfóliójelleg dokumentumai 

A portfólióban megkülönböztetünk alapdokumentumokat, amelyek feltöltése kötelező, és 
szabadon választható dokumentumokat, amelyekből legalább 2 darabot, legfeljebb 5 darabot 
szükséges feltölteni, de típusuk szabadon választható. 
A dokumentumok típusa és darabszáma altípusonként a következő: 
 
Képző- és iparművészet altípus esetén: 
Alapdokumentumok: 

 csoportprofil (legalább 1 db, legfeljebb 2 db dokumentum feltöltése kötelező); 

 tematikus terv (legalább 1 db, legfeljebb 2 db dokumentum feltöltése kötelező); 

 óraterv/foglalkozásterv (4 db dokumentum feltöltése kötelező); 

 esetleírás (1 db dokumentum feltöltése kötelező); 

 hospitálási napló (1 db dokumentum feltöltése kötelező). 
Szabadon választható dokumentumok: 

 egyéb dokumentum (amelyekből legalább 2 db, legfeljebb 5 db dokumentum feltöltése 
kötelező). 

 
Báb- és színművészet altípus esetén: 
Alapdokumentumok: 

 csoportprofil (legalább 1 db, legfeljebb 2 db dokumentum feltöltése kötelező); 

 tematikus terv (legalább 1 db, legfeljebb 2 db dokumentum feltöltése kötelező); 

 óraterv/foglalkozásterv (4 db dokumentum feltöltése kötelező); 

 esetleírás (1 db dokumentum feltöltése kötelező); 

 hospitálási napló (1 db dokumentum feltöltése kötelező). 
Szabadon választható dokumentumok: 

 egyéb dokumentum (amelyekből legalább 2 db, legfeljebb 5 db dokumentum feltöltése 
kötelező). 

 



 

 28/64 

Táncművészet altípus esetén: 
Alapdokumentumok: 

 csoportprofil (legalább 1 db, legfeljebb 2 db dokumentum feltöltése kötelező); 

 tematikus terv (legalább 1 db, legfeljebb 2 db dokumentum feltöltése kötelező); 

 óraterv/foglalkozásterv (4 db dokumentum feltöltése kötelező); 

 esetleírás (1 db dokumentum feltöltése kötelező); 

 hospitálási napló (1 db dokumentum feltöltése kötelező). 
Szabadon választható dokumentumok: 

 egyéb dokumentum (amelyekből legalább 2 db, legfeljebb 5 db dokumentum feltöltése 
kötelező). 

 
Zeneművészet altípus esetén: 
Alapdokumentumok: 

 csoportprofil/növendékprofil (legalább 1 db, legfeljebb 2 db dokumentum feltöltése 
kötelező); 

 tematikus terv (legalább 1 db, legfeljebb 2 db dokumentum feltöltése kötelező); 

 óraterv/foglalkozásterv (4 db dokumentum feltöltése kötelező); 

 esetleírás (1 db dokumentum feltöltése kötelező); 

 hospitálási napló (1 db dokumentum feltöltése kötelező). 
Szabadon választható dokumentumok: 

 egyéb dokumentum (amelyekből legalább 2 db, legfeljebb 5 db dokumentum feltöltése 
kötelező). 

3.7. A Pedagógus-munkakör bölcsődében, mini bölcsődében 
portfóliójelleg dokumentumai 

A portfólió kötelezően feltöltendő alapdokumentumokból épül fel. 
A dokumentumok típusa és darabszáma altípusonként a következő: 
 
Kisgyermeknevelő altípus esetén: 

 csoportprofil (1 db dokumentum feltöltése kötelező); 

 a kisgyermek életútját bemutató egyéni fejlődési napló (1 db dokumentum feltöltése 
kötelező); 

 a bölcsődei adaptáció alkalmazása (1 db dokumentum feltöltése kötelező); 

 a családlátogatás tervezése és bemutatása (1 db dokumentum feltöltése kötelező); 

 a játéktevékenységre vonatkozó terv készítése (1 db dokumentum feltöltése kötelező); 

 az Alapprogramban megfogalmazott alapelvek adaptálása (1 db dokumentum 
feltöltése kötelező); 

 speciális dokumentum a dokumentumtípus szabad megválasztásával (összesen 4 db 
különböző típusú dokumentum feltöltése kötelező). 

 
Szaktanácsadó altípus esetén: 

 éves munkaterv és munkatervi beszámoló (1 db dokumentum feltöltése kötelező); 

 a gyakornokok munkájának segítése (1 db dokumentum feltöltése kötelező); 

 kisgyermeknevelői tevékenység megfigyelése (1 db dokumentum feltöltése kötelező); 

 kisgyermeknevelői kollektíva csoportprofilja és szociometriája (1 db dokumentum 
feltöltése kötelező); 

 a kisgyermeknevelők szakmai motivációjának erősítése és tevékenységi attitűdjének 
támogatása (1 db dokumentum feltöltése kötelező); 

 esetleírás a szaktanácsadói tevékenység konkrét feladataival kapcsolatosan (1 db 
dokumentum feltöltése kötelező); 

 speciális dokumentum a dokumentumtípus szabad megválasztásával (összesen 4 db 
különböző típusú dokumentum feltöltése kötelező). 
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Bölcsődevezető altípus esetén: 

 éves munkaterv (1 db dokumentum feltöltése kötelező); 

 munkatervi beszámoló (1 db dokumentum feltöltése kötelező); 

 az intézmény szakmai programjából a helyi sajátosságokra, specifikumokra való 
fókuszálás (1 db dokumentum feltöltése kötelező); 

 dolgozói elégedettség feltérképezése (1 db dokumentum feltöltése kötelező); 

 családi programok szervezése (1 db dokumentum feltöltése kötelező); 

 jelzőrendszeri szerepvállalás a bölcsődevezető munkájában (1 db dokumentum 
feltöltése kötelező); 

 speciális dokumentum a dokumentumtípus szabad megválasztásával (összesen 4 db 
különböző típusú dokumentum feltöltése kötelező). 

 
Gyógypedagógus altípus esetén: 

 vizsgálati terv (1 db dokumentum feltöltése kötelező); 

 vélemény (1 db dokumentum feltöltése kötelező); 

 tanácsadási terv (1 db dokumentum feltöltése kötelező); 

 esetleírás integráltan nevelt / kora gyermekkori intervencióban részesülő kisgyermekről 
(2 db dokumentum feltöltése kötelező); 

 szakmai, szakma- és ágazatközi együttműködés esettanulmánya (1 db dokumentum 
feltöltése kötelező); 

 speciális dokumentum a dokumentumtípus szabad megválasztásával (összesen 4 db 
különböző típusú dokumentum feltöltése kötelező). 

 
Pszichológus altípus esetén: 

 vizsgálati terv (1 db dokumentum feltöltése kötelező); 

 foglalkozási terv (1 db dokumentum feltöltése kötelező); 

 esetleírás (2 db dokumentum feltöltése kötelező); 

 pszichológiai vélemény (2 db dokumentum feltöltése kötelező); 

 speciális dokumentum a dokumentumtípus szabad megválasztásával (összesen 4 db 
különböző típusú dokumentum feltöltése kötelező). 

 

4. A PEDAGÓGUS-MUNKAKÖR NEVELÉSI-OKTATÁSI 

INTÉZMÉNYBEN PORTFÓLIÓJELLEG ELEMEI 

4.1. A Nyitólap 

Az alkalmazás megnyitásakor a Nyitólap jelenik meg. A Nyitólapon statikus jellegű tájékoztató 
információk, segédanyagok és hasznos linkek találhatók. Az alkalmazás bármelyik oldaláról a 
Nyitólapra és a Profilra is egyből el lehet jutni a Nyitólap és a Profil fülre kattintva, és onnan az 
előzőleg szerkesztett oldalra vissza is lehet lépni. 
 

4.2. A Profil oldal 

A Profil oldalon szereplő adatok a KIR személyi nyilvántartásából származnak, mely adatokat 
azon köznevelési intézmény ad meg a rendszerben, amellyel Ön foglalkoztatási jogviszonyban 
áll. Az adatokat a felhasználó csak megtekintheti, de nem szerkesztheti. Amennyiben az 
adatokban hibát észlel, kérjük, hogy a hibát, hiányosságot az adatkezelő intézményének 
jelezze. Az adatok módosítását csak ez az intézmény tudja elvégezni, mivel így biztosítható, 
hogy az Ön adatai a megfelelő formában a minősítés szereplői számára elérhetőek legyenek. 
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Amennyiben a KIR rendszeren belül a felhasználó adataiban változás történik, azt a portfólió 
felületén a felhasználó a következő bejelentkezést követően tekintheti meg. 

A Profil oldal tartalmi elemei: 
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4.3. A Szakmai önéletrajz oldal 

Az oldal tartalma a pedagógus KIR-ből származó adataiból, illetve a felhasználó által feltöltött 
elemekből tevődik össze. 

4.3.1. Személyes adatok lenyíló-visszazárható ablak 

 

A Személyes adatok (kék) blokk tartalma automatikusan kitöltődik. 

A felhasználó megadhatja a napközben elérhető telefonszámát az 

gombra kattintva. A megjelenő sárga blokk „Elérhetőség” szürke mezőjébe kell a 

telefonszámot beírni, majd menteni a blokk tartalmát a blokk címe után látható Mentés  

gomb segítségével. 

 

A Napközbeni elérhetőség (sárga) blokk tartalmát tehát a felhasználó tölti ki. 
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4.3.2. Végzettségek, szakképzettségek lenyíló-visszazárható ablak 

 

A blokk vagy blokkok tartalma automatikusan kitöltődik. Amennyiben nem jelenik meg a 
munkakör betöltéséhez szükséges végzettség, szakképzettség, jelezze az adatkezelő 
intézményében, és a KIR személyi nyilvántartó rendszerében kerüljön rögzítésre a hiányzó 
adat. 

4.3.3. Szakmai tapasztalatok, munkahelyek lenyíló-visszazárható ablak 

 

A kék színű blokkok tartalma automatikusan kitöltődik. 
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Ha rendelkezik olyan szakmai tapasztalattal, amelyet a rendszer nem jelenít meg, lehetősége 

van a rögzítésére a  gombra kattintva. Ekkor megjelenik egy sárga 

szerkeszthető blokk: 

 

A blokk adatait a 2.3.1. Blokkok, oldalak adatainak szerkesztése pontban leírt módon tudja 
szerkeszteni és menteni. Több szakmai tapasztalat, munkahely rögzítésére van lehetősége, 
ezeket mind külön blokkban vegye fel. 

4.3.4. Egyéb szakmai tapasztalat lenyíló-visszazárható ablak 

 

Az  gombra kattintva a felhasználónak lehetősége van 

szöveget begépelve egyéb szakmai tapasztalatait felsorolni: 
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4.3.5. Pedagógus-továbbképzéseken való részvételek lenyíló-visszazárható 
ablak 

A felhasználó a  gombra kattintva vehet fel új blokkot, blokkokat, 

mely(ek)nek adatait a 2.3.1. Blokkok, oldalak adatainak szerkesztése pontban leírt módon 
lehet szerkeszteni és menteni. 

4.3.6. Publikációs tevékenység lenyíló-visszazárható ablak 

A felvett blokk(ok) adatait a fentiekhez hasonlóan a 2.3.1. Blokkok, oldalak adatainak 
szerkesztése pontban leírt módon lehet szerkeszteni és menteni. 

4.3.7. Kitüntetések, elismerések lenyíló-visszazárható ablak 

A felvett blokk(ok) adatait a fentiekhez hasonlóan a 2.3.1. Blokkok, oldalak adatainak 
szerkesztése pontban leírt módon lehet szerkeszteni és menteni. 

4.3.8. Nyelvismeret lenyíló-visszazárható ablak 

A felvett blokk(ok) adatait a fentiekhez hasonlóan a 2.3.1. Blokkok, oldalak adatainak 
szerkesztése pontban leírt módon lehet szerkeszteni és menteni. 

4.3.9. Érdeklődések lenyíló-visszazárható ablak 

A felvett blokk adatait a fentiekhez hasonlóan a 2.3.1. Blokkok, oldalak adatainak szerkesztése 
pontban leírt módon lehet szerkeszteni és menteni. 
 

4.4. A Pedagógiai tevékenység dokumentumai oldal 

4.4.1. Az Eredetiséget igazoló nyilatkozat blokk 

A pedagógusnak eredetiségnyilatkozatot kell kitöltenie arról, hogy a feltöltött e-portfólió saját 
munkája. A nyilatkozat űrlapját a Nyitólapról töltheti le, illetve megtalálja a 
https://www.oktatas.hu/pub_bin/dload/pem/eredetisegnyilatkozat.pdf oldalon, továbbá az 
Útmutató a pedagógusok minősítési rendszerében a Pedagógus I. és Pedagógus II. fokozatba 
lépéshez című dokumentum 1. sz. mellékleteként. A felhasználónak a kinyomtatott, aláírt, 
majd beszkennelt vagy lefényképezett eredetiségnyilatkozatot kell feltöltenie az első blokkban, 
PDF-formátumban. 

http://www.oktatas.hu/pub_bin/dload/unios_projektek/kiadvanyok/utmutato_pedagogusok_minositesi_rendszerehez.pdf
http://www.oktatas.hu/pub_bin/dload/unios_projektek/kiadvanyok/utmutato_pedagogusok_minositesi_rendszerehez.pdf
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A blokk kitöltéséhez első lépésként a blokkot szerkesztésre meg kell nyitni, a címe melletti 

Szerkesztés  ikonra kattintva. 

 

Az Eredetiséget igazoló nyilatkozat fájlt a 2.5.3 PDF fájl feltöltésének, törlésének, 
cseréjének folyamata pontban leírtak szerint töltheti fel. 

A folyamat végén a Mentés  ikonra kattintáskor kerül feltöltésre a fájl. 

4.4.2. Intézményvezetői nyilatkozat blokk 

Az intézményvezetők minősítésére is pedagógusként kerül sor, az intézményvezetőknek is fel 
kell tölteniük pedagógiai e-portfóliójukat. 
Az Intézményvezetői nyilatkozat blokkban tudja jelezni az intézményvezető intézményvezetői 
beosztását, illetve itt kell nyilatkoznia arról, hogy kötelező tanítási órával/foglalkozással 
rendelkezik-e vagy nem. Ebben a blokkban szükséges feltölteni az intézményvezetői 
beosztásról szóló megfelelő munkáltatói igazolást is. 
Azok az intézményvezetők, akik rendelkeznek kötelező tanítási órával, foglalkozással, a 
jelentkezéskor megjelölt minősítési munkakörhöz, tantárgyhoz kapcsolódóan kiválasztott 
portfóliójelleg dokumentumait tudják feltölteni, intézményvezetői tevékenységüket a nevelő-
oktató munka szabadon választható dokumentumaiban, illetve a Pedagógiai szakmai 
tevékenység bemutatása, dokumentumai blokkban tudják bemutatni. 
Azon intézményvezetők számára, akik nem tartanak kötelező tanórát, foglalkozást, eltérő 
jellegű portfólió feltöltését teszi lehetővé a minősítési rendszer.  
Felhívjuk a felhasználók figyelmét arra, hogy kizárólag abban az esetben lesz lehetősége a 
Nevelő-oktató munka dokumentumai fülön az intézményvezetői portfóliójelleget 
választani, ha a Kötelező tanítási órával/foglalkozással rendelkező intézményvezető 
részben nemleges a jelölése, és a megfelelő változatú munkáltatói igazolást feltöltötte. 
A blokk kitöltésének hiányában, illetve amennyiben rendelkezik kötelező tanítási 
órával/foglalkozással (a kötelező tanítási óráról/foglalkozásról szóló részben az bejelölte), az 
intézményvezetői portfóliójelleg kiválasztása nem lesz lehetséges, az Intézményvezetői 
portfóliójelleg mező nem jelenik meg a felületen. 
A portfólió elkészítéséhez az intézményvezető az intézményvezetői kiegészítő útmutatókban 
talál segítséget, amelyeket a Nyitólapról az Útmutató mellékleteiként érhet el. 
A munkáltatói igazolások űrlapját a Nyitólapról töltheti le, illetve megtalálja a kiegészítő 
útmutatókban és a következő oldalakon:  

• Munkáltatói igazolás kötelező tanítási órával/foglalkozással rendelkező intézményvezető 
számára: https://www.oktatas.hu/pub_bin/dload/pem/munkaltatoi_igazolas_oraval.pdf ; 

• Munkáltatói igazolás kötelező tanítási órával/foglalkozással nem rendelkező 
intézményvezető számára: 
https://www.oktatas.hu/pub_bin/dload/pem/munkaltatoi_igazolas_ora_nelkul.pdf. 

https://www.oktatas.hu/pub_bin/dload/pem/munkaltatoi_igazolas_oraval.pdf
https://www.oktatas.hu/pub_bin/dload/pem/munkaltatoi_igazolas_oraval.pdf
https://www.oktatas.hu/pub_bin/dload/pem/munkaltatoi_igazolas_oraval.pdf
https://www.oktatas.hu/pub_bin/dload/pem/munkaltatoi_igazolas_ora_nelkul.pdf
https://www.oktatas.hu/pub_bin/dload/pem/munkaltatoi_igazolas_ora_nelkul.pdf
https://www.oktatas.hu/pub_bin/dload/pem/munkaltatoi_igazolas_ora_nelkul.pdf
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A blokk kitöltéséhez első lépésként a blokkot szerkesztésre meg kell nyitni a címe melletti 

Szerkesztés  ikonra kattintva. A blokkon belüli első jelölőnégyzetbe történő kattintással 

van lehetősége a felhasználónak bejelölni, hogy intézményvezetői beosztásban dolgozik. 

 

Az első jelölőnégyzetbe való kattintás után a második jelölőnégyzetbe történő kattintással 
nyilatkoznia kell arról, ha kötelező tanítási órával/foglalkozással rendelkező 
intézményvezetőként dolgozik; továbbá fel kell töltenie az erről szóló megfelelő változatú 
munkáltatói igazolást: 

 

A Munkáltatói igazolás fájlt a 2.5.3 PDF fájl feltöltésének, törlésének, cseréjének folyamata 
pontban leírtak szerint töltheti fel. 

A folyamat végén a Mentés  ikonra kattintáskor kerül feltöltésre a fájl. 

 
 
 
 
 
A törvényben meghatározott pedagógiai tevékenységekhez kapcsolódó dokumentumok és 
azokhoz kapcsolódó tevékenységek egy oldalon jelennek meg, minden tevékenység külön-
külön blokkban. Egy-egy blokkba egyetlen PDF fájl tölthető fel. Több részből álló tartalom 
esetén készítsen egy közös fájlt, melyben összefoglalja a feltölteni kívánt tartalmakat. 
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4.4.3. A Pedagógiai szakmai tevékenységek bemutatása, dokumentumai blokk 

A blokk kitöltése nem kötelező. 

 

A blokk kitöltéséhez első lépésként a blokkot szerkesztésre meg kell nyitni, a címe melletti 

Szerkesztés  ikonra kattintva. 

 

A Tevékenységek mező kitöltése során a felhasználónak a lenyíló listából van lehetősége a 
megfelelő opció vagy opciók kiválasztására, és saját opció megadására az Egyéb mezőben. 
A lenyíló listák kezeléséről bővebben olvashat a 2.3.1 Blokkok, oldalak adatainak szerkesztése 
pontban. 
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A blokk kitöltéséhez szükséges azon kompetenciák megjelölése is, amelyeket a feltöltendő 
dokumentum kapcsán relevánsnak tekint. 
A Szakmai tevékenységet bemutató fájlt a 2.5.3 PDF fájl feltöltésének, törlésének, 
cseréjének folyamata pontban leírtak szerint töltheti fel. 
Ahhoz, hogy ez a blokk kitöltés esetén véglegesíthető legyen, minden mezőjét ki kell töltenie. 

4.4.4. Az Egyéb pedagógiai tevékenység bemutatása, dokumentumai blokk 

A blokk kitöltése nem kötelező. 

 

A blokk adatait a fentiekhez hasonlóan tudja feltölteni. 
Ahhoz, hogy ez a blokk kitöltés esetén véglegesíthető legyen, minden mezőjét ki kell töltenie. 

4.4.5. Az Önálló alkotói, művészeti tevékenységek bemutatása, dokumentumai 
blokk 

A blokk kitöltése nem kötelező. 
A blokk adatait a fentiekhez hasonlóan tudja feltölteni. 
Ahhoz, hogy ez a blokk kitöltés esetén véglegesíthető legyen, minden mezőjét ki kell töltenie. 
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4.4.6. A Pedagógust foglalkoztató intézmény intézményi környezetének rövid 
bemutatása blokk 

A blokk kitöltése kötelező. 
A blokk adatait a fentiekhez hasonlóan tudja feltölteni, de itt csak az intézményt bemutató PDF-
dokumentumot kell feltöltenie. 

4.4.7. A Szakmai életút értékelése blokk 

A blokk kitöltése kötelező. 
A blokk adatait a fentiekhez hasonlóan tudja feltölteni. 
Ahhoz, hogy ez a blokk kitöltés esetén véglegesíthető legyen, minden mezőjét ki kell töltenie. 

4.5. A Nevelő-oktató munka dokumentumai oldal 

A lapozófül több részre osztható. Az első részben a minősítéshez kapcsolódó jelentkezési 
információk szerepelnek, a második rész a portfóliójelleg-választó blokk, a harmadikat a 
portfólió alapdokumentumai, a negyediket a portfólió szabadon választható dokumentumai 
alkotják. „A portfólió alapdokumentumai” és „A portfólió szabadon választható dokumentumai” 
részek csak a portfóliójelleg kiválasztása után jelennek meg. (Egyes portfóliójellegek 
esetében, ahol csak kötelezően feltöltendő alapdokumentumok képezik a nevelő-oktató 
munka dokumentumai részét, „A szabadon választható dokumentumok” rész nem jelenik 
meg.) 

4.5.1. A minősítéshez kapcsolódó jelentkezési információk 

A minősítésre való jelentkezéskor meg kellett jelölnie, mely munkakör, tantárgycsoport, 
tantárgy (ha releváns) alapján, illetve milyen típusú intézményben, milyen további speciális 
területek, tevékenységek mentén kéri a minősítését. Portfólióját a jelentkezés alapján 
megjelenített munkakörhöz, illetve tantárgyhoz kapcsolódva kell elkészítenie. Amennyiben a 
jelentkezéskor megadott adatokon változtatni szeretne, a jogszabályban foglaltaknak 
megfelelően kell eljárnia. 
A felhasználó által a minősítésre történő jelentkezésekor megadott munkakör és tantárgy 
megjelenítésre kerül a blokkban: 
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4.5.2. Portfóliójelleg választása 

A különböző felhasználóknak szakmai okokból különböző típusú portfólió feltöltésére van 
lehetősége. A portfólió jellegének kiválasztását itt, a második blokkban kell megtennie a 
felhasználónak egy rádiógomb segítségével. A felhasználónak lehetősége van kiválasztani 
azt, hogy melyik portfóliójellegben kívánja feltölteni a nevelő-oktató munka dokumentumait, 
tehát azt a portfóliójelleget kell megjelölni, amelynek dokumentumköre leginkább megfelel a 
felhasználó pedagógiai tevékenységének bemutatásához. Amíg nem kerül kiválasztásra a 
portfóliójelleg (illetve szükség esetén az altípus), addig nem töltődik be egyik portfóliójelleghez 
tartozó dokumentumcsoport lenyíló-visszazárható ablaka sem. 

 

Ha a Pedagógiai tevékenység dokumentumai oldalon az Intézményvezetői blokkban a 
felhasználó nyilatkozott arról, hogy olyan intézményvezető, aki kötelező tanítási 
órával/foglalkozással nem rendelkezik, továbbá feltöltötte a megfelelő munkáltatói igazolást 
erről, akkor láthatóvá és választhatóvá válik az Intézményvezetői portfóliójelleg mező is a 
felületen. 
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Ha a felhasználó kiválasztott egy portfóliójelleget, akkor a sikeres mentési folyamatot követően 
a felület betölti az adott portfóliójelleghez tartozó dokumentumcsoportot és annak 
dokumentumsablonjait. A fejlécben nyomon követhető, hogy mi az aktuális portfóliójelleg. A 
felhasználó tetszés szerint válthat a portfóliójellegek között, és azokhoz dokumentumokat 
tölthet fel. Nyomatékosan felhívjuk a figyelmet azonban arra, hogy a tárhely korlátozott, 
és csak egyetlen jelleg alapján tudja majd végrehajtani portfóliója véglegesítését. A 
pedagógusminősítés a jelentkezéskor megjelölt intézménytípusnak, munkakörnek és 
tantárgynak (ha releváns) megfelelően történik. 

 
Amennyiben egy portfóliójelleghez altípus is tartozik (a „Pedagógus-munkakör nevelési-
oktatási intézményben”, a „Pedagógus munkakör pedagógiai szakszolgálatban”, a 
„Pedagógus-munkakör alapfokú művészetoktatási intézményben”, valamint a „Pedagógus-
munkakör bölcsődében, mini bölcsődében” jellegeknél), abban az esetben mentés előtt az 
altípus kiválasztása is kötelező a jelleg kiválasztását követően. Az altípusok a portfóliójellegek 
mellett egy legördülő mezőben jelennek meg. 
Amennyiben egy portfóliójelleghez tartozik altípus is, abban az esetben a „Jelenlegi portfólió 
jelleg” mezőnél ez is megjelenítésre kerül.  
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A portfóliójelleg – és amennyiben szükséges, az altípus – kiválasztása után a 

 gombra való kattintást követően az alábbi panel jelenik meg, figyelmeztetve 

a felhasználót arra, hogy ha módosítja a portfóliójának jellegét, a véglegesítés az új jelleg 
alapján lesz lehetséges: 

 

Ha altípus kiválasztása nélkül próbálja meg menteni választását, a rendszer egy felugró ablak 
segítségével figyelmezteti: „Kérem, válasszon altípust!”. 
Kérjük, portfóliójelleg változtatása esetén legyen tekintettel a tárhely korlátaira! 

A  gombra történő kattintást követően nem történik módosítás, a blokkban újra 

megjelenik a portfóliójelleg kiválasztásának felülete. Az  gombra történő 

kattintást követően az alkalmazás beállítja az új portfóliójelleget, valamint sikeres művelet 
esetén az alkalmazás visszalép a portfóliójelleg kiválasztásának felületére. Ezt követően a 
felületen frissítésre kerülnek a kitöltendő űrlapok típusai a kiválasztott jellegnek megfelelően.  
 
Minden portfóliójelleg esetében nyomon követhető, hogy a teljes rendelkezésre álló 
tárterületből a felhasználó mennyit használt fel az adott portfóliójelleghez kapcsolódó feltöltött 
dokumentumaival. A felhasználó összesen 100 MB tárterülettel gazdálkodhat, ezt bármelyik 
portfóliójelleg dokumentumainak felöltésére felhasználhatja. Az egyes jellegekhez feltöltött 
fájlok méretét a jelleg sorában található tárhely adat mutatja. Ha a felhasználó úgy dönt, hogy 
a felhasználható tárhelykorlát miatt egy adott portfóliójelleghez mégsem kívánja a feltöltött 

PDF dokumentumokat megtartani, akkor a Törlés  gomb segítségével lehetősége nyílik az 

adott portfóliójelleg összes PDF dokumentumának törlésére, a dokumentumok feltöltésekor 
megadott kapcsolódó információkat (azaz a PDF dokumentumokhoz tartozó blokkokba 
feltöltött adatokat) azonban megőrizzük. Természetesen a végleges törlés előtt egy 
megerősítő kérdést tesz fel az alkalmazás, és csak a felhasználói megerősítés után kerülnek 
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törlésre a dokumentumok. A Törlés piktogramra történő kattintást követően az alábbi panel 
lesz látható: 

 

A  gombra történő kattintást követően törlés nem történik, a blokkban megjelenik a 

típusválasztó felület. Az  gombra való kattintás után az alkalmazás fizikálisan is 

kitörli az adott portfóliójelleghez feltöltött PDF dokumentumokat, valamint sikeres művelet 
esetén az alkalmazás visszalép a típusválasztó felületre. Ezt követően az adott 
portfóliójelleghez tartozó törölt PDF dokumentumok már nem állíthatóak vissza. 
 
A dokumentumok feltöltését követően csak az ezen az oldalon kiválasztott portfóliójelleg – 
mint aktuális portfóliójelleg – véglegesítésére van lehetőség, több portfóliójelleg véglegesítése 
nem lehetséges a rendszerben. 
 
Ez a portfóliójelleg kiválasztó blokk is bezárható, illetve újra kinyitható a jobb oldalán található 
nyíl segítségével. Induláskor mindig nyitva van és csak a felhasználó parancsára záródik be. 
Ha viszont egyszer már bezárta a felhasználó, akkor azt az állapotot az alkalmazás megjegyzi 
és következő alkalommal abban a formában jelenik meg, ahogy a felhasználó legutóbb 
beállította. 

4.5.3. A portfólió alapdokumentumai 

 

A portfólió alapdokumentumai sávban látható nyíl segítségével a listát kinyitva láthatóvá 
válnak a dokumentumcsoportok és dokumentumok: a dokumentumcsoportokat az ún. lenyíló-
visszazárható ablak grafikus elem jelképezi, az ablakhoz tartozó dokumentumokat pedig a 
szürke sávban található színes sorszámozott négyzetek szimbolizálják. 
Az alkalmazott szimbólumok rendszerét a Felhasználói útmutató 2.3.2. A Nevelő-oktató 
munka dokumentumainál alkalmazott szimbólumok pontja tartalmazza. 

4.5.3.1. A dokumentumfüggőségek 

A Nevelő-oktató munka dokumentumai felületen található dokumentumcsoportok egymással 
függőségi viszonyban vannak, mivel azokban olyan adatmezők találhatók, melyek értékei a 
magasabb rendű dokumentumból öröklődnek az alacsonyabb rendű dokumentumba. 
Kezdetben csak egy csoportprofil adható meg, más dokumentumcsoport dokumentumai nem. 
Ha létezik egy csoportprofil dokumentum, akkor ahhoz kapcsolódóan lehet csak tematikus 
tervet megadni. Ha pedig a felhasználó létrehozott egy tematikus tervet, csak akkor lehet 
ahhoz kapcsolódó óratervet elkészíteni. Ezt a függőséget az alkalmazás kezeli. Ezekről a 
kapcsolatokról a felhasználó tájékoztatást kap, ha nem megfelelő függőségi sorrendben 
szeretné a dokumentumait feltölteni. 
Olyan dokumentum törlésénél, melyhez kapcsolódik további dokumentum, figyelmeztető 
üzenet jelenik meg, és a dokumentum nem törölhető, csak a függőség megszüntetése, vagy 
a kapcsolódó dokumentum törlése után. 
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4.5.3.2. Dokumentumcsoporthoz tartozó dokumentumlisták 

Minden dokumentumcsoporthoz, melybe egynél több dokumentum tölthető fel, a 
dokumentumcsoportot lenyitva megjelenik egy lista. 
Ez a lista mutatja meg, hogy egy adott dokumentumcsoporthoz hány, legalább egyszer 
elmentett dokumentum kapcsolódik. Ez a listanézet a dokumentumcsoport elején található  

ikonra kattintva bármikor elérhető (szerkesztési nézetben a lista ikon nem látszik). A lista alján 
található nyomógomb segítségével lehet újabb dokumentumokat készíteni. Új dokumentum 
úgy is készíthető, ha a dokumentumcsoport szürke sávjában egy (dokumentumtípustól 
függően) szürke vagy piros dokumentumszámra kattintunk. Azonban ha a már elkészített 
dokumentumok száma eléri az adott dokumentumcsoporthoz tartozó maximális 
dokumentumszámot, akkor a hozzáadás nyomógomb eltűnik, és újabb dokumentumok 
felvitelére nincs lehetőség. 

 

Háromféle módon lehet a dokumentumcsoport dokumentumait elérni: vagy a lenyíló-
visszazárható ablak szürke sávjában lévő számozott piktogramra kattintva (ilyenkor az adott 
blokk olvasásra nyílik meg, kivéve, ha üres, mert ekkor szerkesztésre), vagy a lenyíló-

visszazárható ablakot kinyitva a megjelenő lista segítségével, az ismert Szerkesztés  

piktogramra kattintva, illetve a lenyíló-visszazárható ablak szürke sávjában az ablak címe előtt 

található listajelre  kattintva, majd a Szerkesztés ikonra kattintva. 

Az egyes dokumentumok adatait a 2.3.1. Blokkok, oldalak adatainak szerkesztése pontban 
leírt módon, valamint az alábbiak szerint lehet szerkeszteni és menteni. 

4.5.3.3. Speciális tantárgyi struktúrák kezelése 

Az óraterv/foglalkozástervben is látható kapcsolódó tantárgyak egyszerű kitöltéséről – 
egyébként minden kapcsolódó tantárgynál – egy speciális struktúra gondoskodik. 

 

Minden kapcsolódó tantárgy két listából áll, melyek között logikai kapcsolat nem definiálható. 
A sorok végén található piktogramokkal lehet törölni és rögzíteni kapcsolódó tantárgyakat az 
adott dokumentumhoz. A két listaelem együtt adható meg. 

 jellel rögzítheti az új értékpárokat, 

 jellel törölhet egy már felvett értékpárt. 

Azok az értékpárok kerülnek felvételre, amelyek kiválasztása után a  jelet megnyomva a 

választott értékek a lista jelölése nélkül jelennek meg, ekkor a sor végén a  jel lesz látható. 

A tantárgy-tantárgycsoport páros törlése vagy felvétele a Mentés  gomb megnyomásával, 

a dokumentum mentésekor kerül rögzítésre. 
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A tantárgyak esetén a Tantárgy mezőbe begépelt első 3 karakter után automatikusan 
megjelennek mindazok a tantárgynevek, melyek nevében a begépelt 3 karakter megtalálható. 
További karakterek begépelésével a találati lista szűkíthető. Tantárgyként csak a megjelenő 
lista konkrét elemei választhatók ki, szabad szöveg, mint tantárgy nem menthető. 
Mivel a tantárgycsoportban jóval kevesebb elem van, ezért a tantárgycsoport listára kattintva 
a megjelenő listaelemekből kell egyet kiválasztani. Ha nem választott ki egyetlen elemet sem, 
akkor a mezőben továbbra is a „Kérem válasszon!” felirat jelenik meg. 

4.5.3.4. Kompetenciák megjelenítése 

A kompetenciák megjelenítésére és kiválasztására az alkalmazás egy külön struktúrát 
használ. 

 

A dokumentumokhoz kapcsolódóan a felhasználónak kötelező megadnia kompetenciát vagy 
kompetenciákat. 
A portfólió feltöltése során minden kompetenciát legalább egy dokumentumhoz meg kell 
jelölnie. 

4.5.4. A portfólió szabadon választható dokumentumai 

A felhasználónak lehetősége van szakmai munkájához kapcsolódó további dokumentumok 
feltöltésére. Ezek közül minimum 2 db, maximum 5 db szabadon választható dokumentum 
feltöltése szükséges, ezeket a teljes szabadon választható dokumentumkörből választhatja. 
Feltöltésük esetén ezeknek a dokumentumoknak is teljesíteniük kell a véglegesítéssel 
kapcsolatos elvárásokat, azaz félig kitöltött szabadon választható dokumentum esetében a 
portfólió véglegesítése nem lehetséges, csak a kitöltés teljessé tétele vagy a dokumentum 
törlése esetén. 

 

A szabadon választható dokumentumok feltöltésekor ugyanazok a szabályok érvényesek, 
mint a 4.5.2. A portfólió alapdokumentumai pont esetében.  
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4.6. A Véglegesítés oldal 

A Véglegesítés oldal tartalma csak akkor érhető el, ha a felhasználó már választott 
portfóliójelleget, illetve szükség esetén altípust. Ellenkező esetben a rendszer egy felugró 
ablak segítségével figyelmezteti erre. 
 
A lapozófülön található piktogram tájékoztat a portfólió nyitott vagy zárt állapotáról. 

 A zárt lakat a lezárt, véglegesített portfóliót jelenti. 

 A nyitott lakat a még nyitott, szerkeszthető portfóliót jelenti. 

 
A Véglegesítés lapozófülön tudja a felhasználó ellenőrizni, véglegesíteni, lezárni portfólióját. 
A lapozófülre való kattintás még nem eredményezi a portfólió véglegesítését. A véglegesített 
portfólió a feltöltött adatokat, dokumentumokat csak olvasható (nem szerkeszthető) módon 
jeleníti meg. 
 
Az oldal több részre osztható: 

 Információs rész 

 Portfóliójelleg megjelenítő rész (piros sáv) 

 Szakmai önéletrajz értékelő rész 

 Pedagógiai tevékenység dokumentumai értékelő rész 

 Nevelő-oktató munka dokumentumai értékelő rész 

  

 a portfólió alapdokumentumai értékelő rész 

 a portfólió szabadon választható dokumentumai értékelő rész 

 kompetenciák listája rész 

 Véglegesítés, frissítés, visszanyitás funkciók területe 
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Az Információs rész az oldalra vonatkozó fontos információt jelenít meg, ez a rész a jobb 
oldalon található nyíllal összecsukható. 
 
A Portfóliójelleg megjelenítő rész (piros sáv) mutatja, hogy melyik portfóliójelleg, illetve 
altípus alapján történik a véglegesítés. (A portfóliójelleg módosítására kizárólag a Nevelő-
oktató munka dokumentumai fülön van lehetőség.) 
 
A felsorolt dokumentumok listája a felhasználó számára tájékoztatást nyújt portfóliója 
készültségi állapotáról. Az itt felsorolt dokumentumok előtt található piktogramok jelzik a 
dokumentumok státuszait. A piktogramok jelentését a 2.3.3. Blokkok kitöltöttségi állapotának 
jelölése a Véglegesítés oldalon pont tartalmazza. 
 
Szakmai önéletrajz értékelő rész: A Szakmai önéletrajz lapozófülön található lenyíló-
visszazárható ablakok blokkjainak kitöltése nem kötelező. Ezért ez a terület alapesetben üres, 
és a „Nincsenek adatok, dokumentumok ebben az egységben.” felirat jelenik meg. 
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Amennyiben valamilyen elemet rögzít a felhasználó a Szakmai önéletrajz lapozófülön, abban 
az esetben az az elem látható kitöltöttségi státuszának megjelenítése mellett. 
 
Pedagógiai tevékenység dokumentumai értékelő rész: A Pedagógiai tevékenység 
dokumentumai lapozófülön található 7 blokk kitöltöttségét mutatja (a nem kötelezően 
feltöltendő dokumentumok ebben az esetben sem jelennek meg, ha kitöltésük nem történt 
meg). 
 
Nevelő-oktató munka dokumentumai értékelő rész: A Nevelő-oktató munka dokumentumai 
lapozófülön található űrlapok és dokumentumok feltöltöttségét mutatja. 
A portfólió alapdokumentumai értékelő részben az összes, alapdokumentumokhoz tartozó 
dokumentumcsoport kitöltöttségi státusza megjelenítésre kerül. 
A portfólió szabadon választható dokumentumai értékelő részben csak azok a dokumentumok 
jelennek meg ezen az oldalon, melyek szerkesztését a felhasználó megkezdte vagy befejezte; 
továbbá információt szolgáltat a felület arról, hogy megfelelő számú szabadon választható 
dokumentum került-e feltöltésre. Ha a dokumentumok száma nem megfelelő, a következő 
üzenetekkel figyelmezteti a felhasználót: 

 ha még egyetlen dokumentum feltöltését sem kezdte meg, a „Nincsenek adatok, 
dokumentumok ebben az egységben.” felirat jelenik meg; 

 ha a feltöltött szabadon választható dokumentumok száma nem éri el a 2 darabot, akkor 
az „Önnek jelenleg kevesebb, mint 2 szabadon választható dokumentuma van feltöltve!” 
felirat olvasható; 

 ha a feltöltött szabadon választható dokumentumok száma meghaladja az 5 darabot, 
akkor az „Önnek jelenleg több, mint 5 szabadon választható dokumentuma van feltöltve!” 
felirat olvasható. 

A portfólió csak abban az esetben véglegesíthető, ha legalább 2 db, legfeljebb 5 db szabadon 
választható dokumentum került megfelelően feltöltésre. 
A kompetenciák listája keretben kétféle lehetőséggel találkozhat a felhasználó: 

 ha mind a 8 kompetenciát megjelölte a kitöltött űrlapjai valamelyikében, akkor az „Ön 
minden kompetenciát megjelölt.” felirat olvasható; 

 ha valamelyik kompetenciát nem jelölte egyik kitöltött űrlapján sem, akkor az „Ön a 
következő kompetenciákat nem jelölte még meg:” felirat jelenik meg, majd sorszámmal 
együtt a nem jelölt kompetenciák listája. 

 
A Véglegesítés, frissítés, visszanyitás funkciók: 

A nyomógomb csak akkor aktív ( ), ha a kiválasztott 

aktuális portfóliójellegnél minden véglegesítéshez szükséges adat és dokumentum 
hiánytalanul feltöltésre került. A felhasználó feladata, hogy a gomb megnyomásával 
véglegesítse a portfóliót. Lezárást követően a portfólió nem szerkeszthető, csak olvasható 
módban tekinthető meg. 
A véglegesítéskor történő portfóliózárolásról az alkalmazás tájékoztatást küld a 
felhasználónak. 

A visszanyitás, mint funkció csak akkor kezdeményezhető a felhasználó 

által, ha már véglegesítette portfólióját. A véglegesítés folyamatának befejezésekor az adott 
véglegesítés nyomógomb inaktív lesz, és a Visszanyitás gomb válik aktívvá. A rendszer végső 
zárásáig a felhasználó kezdeményezheti a visszanyitást. 
A véglegesítés mindig csak egy portfóliójellegre vonatkozhat. Ha egy portfóliójelleg 
véglegesítésre került, akkor más portfóliójelleget véglegesíteni már nem lehet. Ha a 
felhasználó egy másik portfóliójelleghez tartozó portfólióját szeretné véglegesíteni, akkor előbb 
vissza kell nyitnia a másik portfóliójelleg véglegesítését a Visszanyitás gombbal, majd a 
portfóliójelleg módosítása után, ha ahhoz a portfóliójelleghez tartozó minden dokumentuma 
véglegesíthető, megnyomhatja a Véglegesítés gombot. 
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Ennek megnyomásakor a dokumentumok előtt található állapotjelzők 

frissítésre kerülnek. Portfóliójelleg váltásakor automatikusan megtörténik ez a frissítés.  
 
Az e-portfólió zárásának feltétele az e-portfólió kötelező mezőinek és kötelező 
dokumentumainak, valamint a megfelelő számú szabadon választható dokumentumnak 
a hiánytalan feltöltése, és minden kompetencia legalább egyszeri megjelölése a feltöltés 
során. Az e-portfólió véglegesítésének határideje: a minősítés évét megelőző év 
november 25. Abban az esetben, ha az e-portfólió hiánytalanul kitöltött, de a felhasználó nem 
zárta le manuálisan, november 25-én az e-portfólió automatikusan záródik, és az értékelési 
portfólió létrejön. Amennyiben az e-portfólió nem véglegesíthető, mert hiányosan feltöltött, a 
feltöltött adatok és dokumentumok munkaportfólió formájában megmaradnak, a rendszer 
tárolja azokat. A minősítés során csak a jogszabályban foglaltaknak megfelelő portfólió 
fogadható el. 
November 25. előtt minden regisztrált felhasználó részére e-mailt küld a rendszer, amely 
felhívja a figyelmet arra, hogy lépjen be a felületre, ellenőrizze portfóliója feltöltöttségét és 
figyelmeztet arra, hogy november 25-én zárul a felület. 

4.6.1. A véglegesítés feltételei 

Ha egy dokumentum blokkjának mezőit a felhasználó elkezdi kitölteni, akkor annak a blokknak 
minden „egy csillag” (*) szimbólummal, illetve „két csillag” (**) szimbólummal jelölt mezőjét 
kötelező kitölteni a véglegesítéshez. Tehát a blokkokat kizárólag az azokban szereplő 
jelöléseknek megfelelő feltöltöttség esetén lehet véglegesíteni, ellenkező esetben a hiányosan 
rögzített blokk elemeit törölni kell. 
 
 
A Szakmai önéletrajz lapozófülön található lenyíló-visszazárható ablakok blokkjainak 
kitöltése opcionális, viszont ha egy blokk mezőit a felhasználó elkezdi kitölteni, akkor annak a 
blokknak minden „egy csillag” (*) szimbólummal, illetve „két csillag” (**) szimbólummal jelölt 
mezőjét kötelező kitölteni a véglegesítéshez. (Tehát a blokkot vagy teljessé kell tenni, vagy a 
hiányosan rögzített blokk elemeit is törölni kell.) 
 
A Pedagógiai tevékenység dokumentumai lapozófül blokkjainak kitöltése: 

 Eredetiséget igazoló nyilatkozat blokk: kötelező; 

 Intézményvezetői nyilatkozat blokk: opcionális (csak intézményvezetőknek 
szükséges); 

 Pedagógiai szakmai tevékenységek bemutatása, dokumentumai blokk: opcionális; 

 Egyéb pedagógiai tevékenység bemutatása, dokumentumai blokk: opcionális; 

 Önálló alkotói, művészeti tevékenységek bemutatása, dokumentumai blokk: 
opcionális; 

 Pedagógust foglalkoztató intézmény intézményi környezetének rövid bemutatása 
blokk: kötelező; 

 Szakmai életút értékelése blokk: kötelező. 
 
A Nevelő-oktató munka dokumentumai lapozófülön a portfólió alapdokumentumaihoz 
tartozó összes dokumentum kitöltése kötelező. A szabadon választható dokumentumok közül 
a felhasználó minimum 2 db-ot, maximum 5 db-ot szabad választása alapján tölthet fel. Ha 
egy dokumentum blokkjának mezőit a felhasználó elkezdi kitölteni, akkor annak a blokknak 
minden „egy csillag” (*) szimbólummal, illetve „két csillag” (**) szimbólummal jelölt mezőjét 
kötelező kitölteni a véglegesítéshez (tehát a blokkot vagy teljessé kell tenni, vagy minden 
adatát törölni kell). 
A véglegesítés további feltétele, hogy mind a 8 kompetencia bejelölésre kerüljön valamelyik 
dokumentumhoz kapcsolódóan. 
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4.7. Olvasási mód véglegesítés, vagy a feltöltési határidő lejárta után 

A felhasználói véglegesítést követően, illetve abban az esetben, ha nincs már portfóliófeltöltési 
időszak (2016. november 30-át követően) a feltöltött e-portfólió adatai és dokumentumai már 
nem szerkeszthetőek. A rendszer azonban megőriz és tárol minden rögzített értéket és 
dokumentumot, melyeket a felhasználó a véglegesítés után és a feltöltési időszakon kívül is 
megnézhet, kizárólag olvasható módban. 
A lapozófülek és az egyes oldalak szerkezete és használata olvasási módban is azonos a 
korábbiakban leírtakkal. A megtekinteni kívánt blokk esetében azonban a korábbi Szerkesztés 
és Törlés ikon nem jelenik meg a sárga blokk fejlécében található címke szélén, a 
dokumentumcsoportok lenyíló-visszazárható sávjainak elején található Lista  ikonra 

kattintva pedig a Megjelenítés  ikon jelenik meg a dokumentumok fejlécében a 
dokumentum megtekintéséhez. 

5. A PEDAGÓGIAI ELŐADÓ VAGY PEDAGÓGIAI 

SZAKÉRTŐ PEDAGÓGIAI-SZAKMAI 

SZOLGÁLTATÁSBAN PORTFÓLIÓJELLEG ELEMEI 

A Nyitólap, a Profil, a Szakmai önéletrajz, a Pedagógiai tevékenység dokumentumai és a 
Véglegesítés oldalak tartalma, feltöltésének módja megegyezik a nevelési-oktatási 
intézményben pedagógus-munkakörben dolgozók e-portfóliója kapcsán tárgyalt ugyanilyen 
nevű oldalak tartalmával. Kérjük, a 4. A pedagógus-munkakör nevelési-oktatási intézményben 
portfóliójelleg elemei fejezetben tanulmányozza a megfelelő oldalak leírását. 

5.1. A Nevelő-oktató munka dokumentumai oldal 

Az oldal első részében a minősítéshez kapcsolódó jelentkezési információk szerepelnek, a 
második rész a portfóliójelleg-választó blokk, a harmadikat a portfólió alapdokumentumai 
alkotják. „A portfólió alapdokumentumai” rész csak a portfóliójelleg kiválasztása után jelenik 
meg. A feltöltendő dokumentumok fajtáiról és számáról a Felhasználói útmutató 3.2. A 
Pedagógiai előadó vagy pedagógiai szakértő pedagógiai-szakmai szolgáltatásban 
portfóliójelleg dokumentumai pontban talál információt. 

5.1.1. A minősítéshez kapcsolódó jelentkezési információk 

A blokkban megjelenítésre kerülő információkról és a blokk használatáról a 4.5.1. A 
minősítéshez kapcsolódó jelentkezési információk pontban talál leírást. 

5.1.2. Portfóliójelleg választása 

A választás folyamatának leírását a 4.5.2. Portfóliójelleg választása pontban találja meg. 

5.1.3. A portfólió alapdokumentumai 

 

A portfólió alapdokumentumai sáv végén lévő nyíl segítségével a listát kinyitva láthatóvá 
válnak a változathoz tartozó dokumentumcsoportok és azok dokumentumai: a 
dokumentumcsoportokat az ún. lenyíló-visszazárható ablak grafikus elem jelképezi, az 
ablakhoz tartozó dokumentumokat pedig a szürke sávban található színes sorszámozott 
négyzetek szimbolizálják. 
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Az alkalmazott szimbólumok rendszerét a Felhasználói útmutató 2.3.2. A Nevelő-oktató 
munka dokumentumainál alkalmazott szimbólumok pontja tartalmazza. 

 

A portfólió dokumentumainak feltöltéséhez (a dokumentumlisták kezeléséről, a kompetenciák 
jelöléséről) kérjük, olvassa el a Felhasználói útmutató 4.5.3. A portfólió alapdokumentumai 
pontját. 

6. KÖTELEZŐ TANÍTÁSI ÓRÁVAL/FOGLALKOZÁSSAL 

NEM RENDELKEZŐ INTÉZMÉNYVEZETŐ 

PORTFÓLIÓJELLEG ELEMEI 

A Nyitólap, a Profil, a Szakmai önéletrajz, a Pedagógiai tevékenység dokumentumai és a 
Véglegesítés oldalak tartalma, feltöltésének módja megegyezik a nevelési-oktatási 
intézményben pedagógus-munkakörben dolgozók e-portfóliója kapcsán tárgyalt ugyanilyen 
nevű oldalak tartalmával. Kérjük, a 4. A pedagógus-munkakör nevelési-oktatási intézményben 
portfóliójelleg elemei fejezetben tanulmányozza a megfelelő oldalak leírását. 

6.1. A Nevelő-oktató munka dokumentumai oldal 

Az oldal első részében a minősítéshez kapcsolódó jelentkezési információk szerepelnek, a 
második rész a portfóliójelleg-választó blokk, a harmadikat a portfólió alapdokumentumai, a 
negyediket a portfólió szabadon választható dokumentumai alkotják. „A portfólió 
alapdokumentumai” és „A portfólió szabadon választható dokumentumai” részek csak a 
portfóliójelleg kiválasztása után jelennek meg. A feltöltendő dokumentumok fajtáiról és 
számáról a Felhasználói útmutató 3.3. A Kötelező tanítási órával/foglalkozással nem 
rendelkező intézményvezető portfóliójelleg dokumentumai pontban talál információt. 

6.1.1. A minősítéshez kapcsolódó jelentkezési információk 

A blokkban megjelenítésre kerülő információkról és a blokk használatáról a 4.5.1. A 
minősítéshez kapcsolódó jelentkezési információk pontban talál leírást. 
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6.1.2. Portfóliójelleg választása 

A választás folyamatának leírását a 4.5.2. Portfóliójelleg választása pontban találja meg. 

6.1.3. A portfólió alapdokumentumai 

 

A portfólió alapdokumentumai sáv végén lévő nyíl segítségével a listát kinyitva láthatóvá 
válnak a változathoz tartozó dokumentumcsoportok és azok dokumentumai: a 
dokumentumcsoportokat az ún. lenyíló-visszazárható ablak grafikus elem jelképezi, az 
ablakhoz tartozó dokumentumokat pedig a szürke sávban található színes sorszámozott 
négyzetek szimbolizálják. 
Az alkalmazott szimbólumok rendszerét a Felhasználói útmutató 2.3.2. A Nevelő-oktató 
munka dokumentumainál alkalmazott szimbólumok pontja tartalmazza. 

 

A portfólió dokumentumainak feltöltéséhez (a dokumentumlisták kezeléséről, a kompetenciák 
jelöléséről) kérjük, olvassa el a Felhasználói útmutató 4.5.3. A portfólió alapdokumentumai 
pontját. 

6.1.4. A portfólió szabadon választható dokumentumai 

A felhasználónak itt nyílik lehetősége szakmai munkájához kapcsolódó további 
dokumentumok feltöltésére. A feltöltendő dokumentumok fajtáiról és választható számáról a 
Felhasználói útmutató 3.3. A Kötelező tanítási órával/foglalkozással nem rendelkező 
intézményvezető portfóliójelleg dokumentumai pontban talál információt. Feltöltésük esetén 
ezeknek a dokumentumoknak is teljesíteniük kell a véglegesítéssel kapcsolatos elvárásokat, 
azaz félig kitöltött szabadon választható dokumentum esetében a véglegesítés nem 
lehetséges, csak a kitöltés teljessé tétele vagy a dokumentum törlése esetén. 
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7. A PEDAGÓGUS-MUNKAKÖR PEDAGÓGIAI 

SZAKSZOLGÁLATBAN PORTFÓLIÓJELLEG ELEMEI 

A Nyitólap, a Profil, a Szakmai önéletrajz, a Pedagógiai tevékenység dokumentumai és a 
Véglegesítés oldalak tartalma, feltöltésének módja megegyezik a nevelési-oktatási 
intézményben pedagógus-munkakörben dolgozók e-portfóliója kapcsán tárgyalt ugyanilyen 
nevű oldalak tartalmával. Kérjük, a 4. A pedagógus-munkakör nevelési-oktatási intézményben 
portfóliójelleg elemei fejezetben tanulmányozza a megfelelő oldalak leírását. 

7.1. A Nevelő-oktató munka dokumentumai oldal 

Az oldal első részében a minősítéshez kapcsolódó jelentkezési információk szerepelnek, a 
második rész a portfóliójelleg-választó blokk, a harmadikat a portfólió alapdokumentumai, a 
negyediket a portfólió szabadon választható dokumentumai alkotják. „A portfólió 
alapdokumentumai” és „A portfólió szabadon választható dokumentumai” részek csak a 
portfóliójelleg kiválasztása után jelennek meg. A feltöltendő dokumentumok fajtáiról és 
számáról a Felhasználói útmutató 3.4. A Pedagógus-munkakör pedagógiai szakszolgálatban 
portfóliójelleg dokumentumai pontban talál információt. 

7.1.1. A minősítéshez kapcsolódó jelentkezési információk 

A blokkban megjelenítésre kerülő információkról és a blokk használatáról a 
4.5.1. A minősítéshez kapcsolódó jelentkezési információk pontban talál leírást. 

7.1.2. Portfóliójelleg választása 

A választás folyamatának leírását a 4.5.2. Portfóliójelleg választása pontban találja meg. 

7.1.3. A portfólió alapdokumentumai 

 

A portfólió alapdokumentumai sáv végén lévő nyíl segítségével a listát kinyitva láthatóvá 
válnak a változathoz tartozó dokumentumcsoportok és azok dokumentumai: a 
dokumentumcsoportokat az ún. lenyíló-visszazárható ablak grafikus elem jelképezi, az 
ablakhoz tartozó dokumentumokat pedig a szürke sávban található színes sorszámozott 
négyzetek szimbolizálják. 
Az alkalmazott szimbólumok rendszerét a Felhasználói útmutató 2.3.2. A Nevelő-oktató 
munka dokumentumainál alkalmazott szimbólumok pontja tartalmazza. 
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Gyógytestnevelés altípus választása esetén: 

 

Fejlesztőnevelés; Konduktív pedagógiai ellátás; Gyógypedagógiai tanácsadás, korai 
fejlesztés, oktatás és gondozás; Logopédiai ellátás (szakértői bizottsági vélemény alapján) 
altípusok választása esetén: 

 

Iskolapszichológiai, óvodapszichológiai ellátás; Logopédiai ellátás (nem sakértői bizottsági 
vélemény alapján); Továbbtanulási, pályaválasztási tanácsadás; Kiemelten tehetséges 
gyermekek, tanulók gondozása altípusok választása esetén: 
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Nevelési tanácsadás altípus választása esetén: 

 

Szakértői bizottsági tevékenység altípus választása esetén: 

 

A portfólió dokumentumainak feltöltéséhez (a dokumentumlisták kezeléséről, a kompetenciák 
jelöléséről) kérjük, olvassa el a Felhasználói útmutató 4.5.3. A portfólió alapdokumentumai 
pontját. 

7.1.4. A portfólió szabadon választható dokumentumai 

A felhasználónak itt nyílik lehetősége szakmai munkájához kapcsolódó további 
dokumentumok feltöltésére. A feltöltendő dokumentumok fajtáiról és választható számáról a 
Felhasználói útmutató 3.4. A Pedagógus-munkakör pedagógiai szakszolgálatban 
portfóliójelleg dokumentumai pontban talál információt. Feltöltésük esetén ezeknek a 
dokumentumoknak is teljesíteniük kell a véglegesítéssel kapcsolatos elvárásokat, azaz félig 
kitöltött szabadon választható dokumentum esetében a véglegesítés nem lehetséges, csak a 
kitöltés teljessé tétele vagy a dokumentum törlése esetén. 
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8. A PEDAGÓGUS-MUNKAKÖR GYERMEKVÉDELMI VAGY 

JAVÍTÓINTÉZETI NEVELÉSBEN PORTFÓLIÓJELLEG 

ELEMEI 

A Nyitólap, a Profil, a Szakmai önéletrajz, a Pedagógiai tevékenység dokumentumai és a 
Véglegesítés oldalak tartalma, feltöltésének módja megegyezik a nevelési-oktatási 
intézményben pedagógus-munkakörben dolgozók e-portfóliója kapcsán tárgyalt ugyanilyen 
nevű oldalak tartalmával. Kérjük, a 4. A pedagógus-munkakör nevelési-oktatási intézményben 
portfóliójelleg elemei fejezetben tanulmányozza a megfelelő oldalak leírását. 

8.1. A Nevelő-oktató munka dokumentumai oldal 

Az oldal első részében a minősítéshez kapcsolódó jelentkezési információk szerepelnek, a 
második rész a portfóliójelleg-választó blokk, a harmadikat a portfólió alapdokumentumai 
alkotják. „A portfólió alapdokumentumai” rész csak a portfóliójelleg kiválasztása után jelenik 
meg. A feltöltendő dokumentumok fajtáiról és számáról a Felhasználói útmutató 3.5. A 
Pedagógus-munkakör gyermekvédelmi vagy javítóintézeti nevelésben portfóliójelleg 
dokumentumai pontban talál információt. 

8.1.1. A minősítéshez kapcsolódó jelentkezési információk 

A blokkban megjelenítésre kerülő információkról és a blokk használatáról a 4.5.1. A 
minősítéshez kapcsolódó jelentkezési információk pontban talál leírást. 

8.1.2. Portfóliójelleg választása 

A választás folyamatának leírását a 4.5.2. Portfóliójelleg választása pontban találja meg. 

8.1.3. A portfólió alapdokumentumai 

 

A portfólió alapdokumentumai sáv végén lévő nyíl segítségével a listát kinyitva láthatóvá 
válnak a változathoz tartozó dokumentumcsoportok és azok dokumentumai: a 
dokumentumcsoportokat az ún. lenyíló-visszazárható ablak grafikus elem jelképezi, az 
ablakhoz tartozó dokumentumokat pedig a szürke sávban található színes sorszámozott 
négyzetek szimbolizálják. 
Az alkalmazott szimbólumok rendszerét a Felhasználói útmutató 2.3.2. A Nevelő-oktató 
munka dokumentumainál alkalmazott szimbólumok pontja tartalmazza. 
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A portfólió dokumentumainak feltöltéséhez (a dokumentumlisták kezeléséről, a kompetenciák 
jelöléséről) kérjük, olvassa el a Felhasználói útmutató 4.5.3. A portfólió alapdokumentumai 
pontját. 

9. A PEDAGÓGUS-MUNKAKÖR ALAPFOKÚ 

MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNYBEN 

PORTFÓLIÓJELLEG ELEMEI 

A Nyitólap, a Profil, a Szakmai önéletrajz, a Pedagógiai tevékenység dokumentumai és a 
Véglegesítés oldalak tartalma, feltöltésének módja megegyezik a nevelési-oktatási 
intézményben pedagógus-munkakörben dolgozók e-portfóliója kapcsán tárgyalt ugyanilyen 
nevű oldalak tartalmával. Kérjük, a 4. A pedagógus-munkakör nevelési-oktatási intézményben 
portfóliójelleg elemei fejezetben tanulmányozza a megfelelő oldalak leírását. 

9.1. A Nevelő-oktató munka dokumentumai oldal 

Az oldal első részében a minősítéshez kapcsolódó jelentkezési információk szerepelnek, a 
második rész a portfóliójelleg-választó blokk, a harmadikat a portfólió alapdokumentumai, a 
negyediket a portfólió szabadon választható dokumentumai alkotják. „A portfólió 
alapdokumentumai” és „A portfólió szabadon választható dokumentumai” részek csak a 
portfóliójelleg kiválasztása után jelennek meg. A feltöltendő dokumentumok fajtáiról és 
számáról a Felhasználói útmutató 3.6. A Pedagógus-munkakör alapfokú művészetoktatási 
intézményben portfóliójelleg dokumentumai pontban talál információt. 
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9.1.1. A minősítéshez kapcsolódó jelentkezési információk 

A blokkban megjelenítésre kerülő információkról és a blokk használatáról a 4.5.1. A 
minősítéshez kapcsolódó jelentkezési információk pontban talál leírást. 

9.1.2. Portfóliójelleg választása 

A választás folyamatának leírását a 4.5.2. Portfóliójelleg választása pontban találja meg. 

9.1.3. A portfólió alapdokumentumai 

 

A portfólió alapdokumentumai sáv végén lévő nyíl segítségével a listát kinyitva láthatóvá 
válnak a változathoz tartozó dokumentumcsoportok és azok dokumentumai: a 
dokumentumcsoportokat az ún. lenyíló-visszazárható ablak grafikus elem jelképezi, az 
ablakhoz tartozó dokumentumokat pedig a szürke sávban található színes sorszámozott 
négyzetek szimbolizálják. 
Az alkalmazott szimbólumok rendszerét a Felhasználói útmutató 2.3.2. A Nevelő-oktató 
munka dokumentumainál alkalmazott szimbólumok pontja tartalmazza. 
 
Mind a négy altípus választása esetén: 

 

A portfólió dokumentumainak feltöltéséhez (a dokumentumlisták kezeléséről, a kompetenciák 
jelöléséről) kérjük, olvassa el a Felhasználói útmutató 4.5.3. A portfólió alapdokumentumai 
pontját. 

9.1.4. A portfólió szabadon választható dokumentumai 

A felhasználónak itt nyílik lehetősége szakmai munkájához kapcsolódó további 
dokumentumok feltöltésére. A feltöltendő dokumentumok fajtáiról és választható számáról a 
Felhasználói útmutató 3.6. A Pedagógus-munkakör alapfokú művészetoktatási intézményben 
portfóliójelleg dokumentumai pontban talál információt. Feltöltésük esetén ezeknek a 
dokumentumoknak is teljesíteniük kell a véglegesítéssel kapcsolatos elvárásokat, azaz félig 
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kitöltött szabadon választható dokumentum esetében a véglegesítés nem lehetséges, csak a 
kitöltés teljessé tétele vagy a dokumentum törlése esetén. 

 

10. A PEDAGÓGUS-MUNKAKÖR BÖLCSŐDÉBEN, MINI 

BÖLCSŐDÉBEN PORTFÓLIÓJELLEG ELEMEI 

A Nyitólap, a Profil, a Szakmai önéletrajz, a Pedagógiai tevékenység dokumentumai és a 
Véglegesítés oldalak tartalma, feltöltésének módja megegyezik a nevelési-oktatási 
intézményben pedagógus-munkakörben dolgozók e-portfóliója kapcsán tárgyalt ugyanilyen 
nevű oldalak tartalmával. Kérjük, a 4. A pedagógus-munkakör nevelési-oktatási intézményben 
portfóliójelleg elemei fejezetben tanulmányozza a megfelelő oldalak leírását. 

10.1. A Nevelő-oktató munka dokumentumai oldal 

Az oldal első részében a minősítéshez kapcsolódó jelentkezési információk szerepelnek, a 
második rész a portfóliójelleg-választó blokk, a harmadikat a portfólió alapdokumentumai, a 
negyediket a portfólió szabadon választható dokumentumai alkotják. „A portfólió 
alapdokumentumai” rész csak a portfóliójelleg kiválasztása után jelenik meg. A feltöltendő 
dokumentumok fajtáiról és számáról a Felhasználói útmutató 3.7. A Pedagógus-munkakör 
bölcsődében, mini bölcsődében portfóliójelleg dokumentumai pontban talál információt. 

10.1.1. A minősítéshez kapcsolódó jelentkezési információk 

A blokkban megjelenítésre kerülő információkról és a blokk használatáról a 
4.5.1. A minősítéshez kapcsolódó jelentkezési információk pontban talál leírást. 

10.1.2. Portfóliójelleg választása 

A választás folyamatának leírását a 4.5.2. Portfóliójelleg választása pontban találja meg. 

10.1.3. A portfólió alapdokumentumai 

 

A portfólió alapdokumentumai sáv végén lévő nyíl segítségével a listát kinyitva láthatóvá 
válnak a változathoz tartozó dokumentumcsoportok és azok dokumentumai: a 
dokumentumcsoportokat az ún. lenyíló-visszazárható ablak grafikus elem jelképezi, az 
ablakhoz tartozó dokumentumokat pedig a szürke sávban található színes sorszámozott 
négyzetek szimbolizálják. 
Az alkalmazott szimbólumok rendszerét a Felhasználói útmutató 2.3.2. A Nevelő-oktató 
munka dokumentumainál alkalmazott szimbólumok pontja tartalmazza. 
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Kisgyermeknevelő altípus választása esetén: 
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Szaktanácsadó altípus választása esetén: 
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Bölcsődevezető altípus választása esetén: 
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Gyógypedagógus altípus választása esetén: 

 

Pszichológus altípus választása esetén: 

 

A portfólió dokumentumainak feltöltéséhez (a dokumentumlisták kezeléséről, a kompetenciák 
jelöléséről) kérjük, olvassa el a Felhasználói útmutató 4.5.3. A portfólió alapdokumentumai 
pontját.  
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FIGYELEM! 
 
Az e-portfólió véglegesítésének határideje: a minősítés évét megelőző év november 25. 
Abban az esetben, ha az e-portfólió hiánytalanul kitöltött, de a felhasználó nem zárta le 
manuálisan, november 25-én az e-portfólió automatikusan záródik, és az értékelési portfólió 
létrejön. Amennyiben az e-portfólió nem véglegesíthető, mert hiányosan feltöltött, a feltöltött 
adatok és dokumentumok munkaportfólió formájában megmaradnak, a rendszer tárolja 
azokat. A feltöltött adatokat, dokumentumokat a felhasználó a későbbiekben is megtekintheti 
a rendszerben, azonban szerkeszteni már nem tudja azokat. A minősítés során csak a 
jogszabályban foglaltaknak megfelelő portfólió fogadható el. 
November 25. előtt minden regisztrált felhasználó részére e-mailt küld a rendszer, ami felhívja 
a figyelmet arra, hogy lépjen be a felületre, ellenőrizze az anyagai feltöltöttségét és 
figyelmeztet arra, hogy november 25-én zárul a felület. 
 
 
 
 
 
 
 

Ügyfélszolgálat:  
Amennyiben a portfólió felületét érintő technikai kérdése 

(pl. a regisztrációval, a belépéssel, a dokumentumok 
feltöltésével kapcsolatban, a rendszer funkcióinak 

működését érintően), vagy szakmai kérdése merülne fel a 
portfólió tartalmát érintően az útmutatók és a kiegészítő 
anyagok áttanulmányozása után is, kérdését a területileg 

illetékes Pedagógiai Oktatási Központ e-mail címére 
juttathatja el. A Pedagógiai Oktatási Központok e-mail 

címeit itt érheti el: Pedagógiai Oktatási Központok (POK) 
elérhetőségei. 

 
 
 
 
 
 

http://www.oktatas.hu/kozneveles/pedagogiai_szakmai_szolgaltatasok/pok_elerhetoseg
http://www.oktatas.hu/kozneveles/pedagogiai_szakmai_szolgaltatasok/pok_elerhetoseg

