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Előszó a pedagógiai szakszolgálat módosított 
tanfelügyeleti kézikönyvének használatához 

 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény elrendelte a köznevelési intézmények 

egységes szempontok alapján történő, külső ellenőrzési és értékelési rendszerének beveze-

tését. Az Oktatási Hivatal szakértői csoportja a 2013/2014. évben megalkotta a jogszabály-

ban meghatározott célok alapján és a kívánt tartalomnak megfelelően a pedagógiai szak-

szolgálatnál pedagógus munkakörben foglalkoztatottak – a továbbiakban szakszolgálati 

szakalkalmazott –, a pedagógiai szakszolgálat vezetője és az intézmény ellenőrzése és ér-

tékelése alapjául szolgáló pedagógiai szakszolgálati tanfelügyeleti standardokat, majd 2015 

tavaszára megszülettek a külső ellenőrzéshez szorosan kapcsolódó egységes önértékelési 

standardok, ugyanakkor hatályba lépett a 2/2012. (VIII.31.) EMMI-rendelet módosítása is.  

A fenti változások tükrében szükségessé vált a tanfelügyeleti kézikönyv módosítása, az ön-

értékelési standardokban megjelenő, a külső ellenőrzésre, értékelésre is visszaható elemek-

kel bővített, azoknak megfelelően módosított, a tanfelügyeletet érintő jogszabály változások-

kal is összehangolt változatának elkészítése. 

A pedagógiai szakszolgálat tanfelügyeleti standardjainak alkalmazása kiterjed azokra a pe-

dagógusokra is, akik nevelési-oktatási intézményben szakszolgálat típusú tevékenységet 

folytatnak1.  

Mi a standard? 

Az országos pedagógiai szakszolgálati tanfelügyelet egységes és nyilvános szempontokra 

épülő ellenőrzési és értékelési modell. A standard ennek a modellnek a pontos leírása, 

amely tartalmazza:  

 az ellenőrzés és értékelés folyamatának ismertetését,  

 a módszertanát,  

 az alkalmazott eszközrendszert, 

 meghatározza a pedagógiai szakszolgálati tanfelügyeletet végző szakértők feladatait, 

 összefoglalja az ellenőrzésben részt vevő pedagógiai szakszolgálati szakalkalmazot-

tak és a vezetők feladatait. 

A standardból az ellenőrzések valamennyi szereplője pontos információt kaphat az országos 

pedagógiai szakszolgálati tanfelügyelet modelljéről.  

 

A standard tartalmának ismertetését többféle szempontból lehet csoportosítani, súlyozni az 

ellenőrzésben szereplők igényei alapján. Ez a tanfelügyeleti kézikönyv első sorban azok 

számára ismerteti az ellenőrzés lebonyolításának módját, módszereit és eszközrendszerét, 

akik a tanfelügyeleti ellenőrzés alanyaként, pedagógusként vagy intézményvezetőként vesz-

nek majd részt az eljárásban, de a szakértők felkészítésének, felkészülésének és az eljárá-

sok  szervezésének is kiemelt forrásaként szolgál. 

                                                 
1
 A 2.1 pontban felsorolt tevékenységek. 
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Hol érhetőek el további információk? 

Az Oktatási Hivatal elektronikus felületet alakít ki, amelyet az ellenőrzésben részt vevők – a 

nekik szóló jogosultság alapján – tudnak majd használni. A felület publikus részén elérhetőek 

lesznek majd a kézikönyvek mellett egyéb, az országos tanfelügyeleti ellenőrzéshez kapcso-

lódó anyagok, tájékoztatók, illetve a pedagógusminősítési rendszerhez hasonlóan működő 

saját oldalakon ki-ki hozzáférhet a neki rendelt eljárással kapcsolatos információkhoz. 
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BEVEZETÉS 

A tanfelügyelet mint pedagógiai-szakmai 

ellenőrzési modell 
A magyar köznevelési rendszer minőségének – hatékonysági, eredményességi és méltá-

nyossági mutatóinak – javítása érdekében az oktatásirányítás új szerkezetű intézményháló-

zatot, irányítási és ellenőrzési modellt vezetett be. 

 

Az Európai Unió legtöbb tagállamához hasonlóan Magyarországon is működni kezd egy 

egységes, nyilvános szempontsor alapján kialakított, rendszeres külső szakmai ellenőrzés 

és értékelés.  

Az intézményi ellenőrzés és értékelés fontosságának felértékelődése, a külső szakmai elle-

nőrzés bevezetése a hazai közoktatás intézményei számára új kihívást jelent, hiszen 1985 

óta, amikor a szakfelügyeletet megszüntették, nem működik külső kontroll.  

Az 1990-es évek elején a közoktatási törvény kijelölte ugyan a fenntartók számára feladat-

ként a külső szakmai ellenőrzést, de ennek teljesítése az elmúlt időszakban igen eltérő mó-

don és minőségben valósult meg. 

 

Ez a kézikönyv az intézmény vezetőit és pedagógusait az ellenőrzésre való felkészülésben, 

valamint a folyamatos, kiegyenlített, magas színvonalú pedagógiai munkában segíti. 

Az intézményvezetők ellenőrzési, a pedagógusok önellenőrzési kézikönyvként használhat-

ják, amely tartalmazza a jogi előírásoknak megfelelő eszközök, módszerek és normák nyil-

vános rendszerét. Alkalmazásával mód nyílik arra, hogy az intézmény legfontosabb alapdo-

kumentumait, valamint a pedagógusok helyi ellenőrzési gyakorlatát az országos külső elle-

nőrzés eszközrendszerének szempontsorával összehasonlítsák, és szükség szerint ahhoz 

közelítsék. 

 

Sok intézmény rendelkezik intézményi önértékelési és pedagógus-teljesítményértékelési 

gyakorlattal. A köznevelésben korábban már bevált ellenőrzési elemeket – például az önér-

tékelést, elégedettségmérést – figyelembe veszi az országos tanfelügyelet, és épít rá. 

 

A Köznevelésért Felelős Államtitkárság az egységes alapelvek, eljárások, eszközök beveze-

tését kiemelkedően fontosnak tartja. Az egységes külső értékelés az intézmények önértéke-

lési rendszeréhez kapcsolódva képes objektív, fejlesztő értékelést adni valamennyi közneve-

lési intézmény számára. Az intézmények belső értékelése fontos, de nem helyettesítheti az 

egységes, ötévenként megismétlődő, összehasonlításra alkalmas szempontsor szerint vég-

zett külső ellenőrzést. 

 

Az új rendszer szakmai alapját az általános pedagógiai szempontok, a pedagógiai szakszol-

gálatok értékrendszere, és az egyes intézmények saját értékrendszere adják. Pedagógiai 

ellenőrzésről van szó, ezért nem szakfelügyeletről, hanem tanfelügyeletről beszélünk. A kül-



Országos tanfelügyelet Bevezetés 

Az emberi erőforrások minisztere által 2015.október 5-én elfogadott tájékoztató anyag. 7 

ső szakmai ellenőrzésnek és értékelésnek nem a hibakeresés, hanem a megerősítés és a 

fejlesztés az elsődleges célja. 

A 20/2012. (VIII. 31.) rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a közne-

velési intézmények névhasználatáról (a továbbiakban: EMMI-rendelet)  a tanfelügyeleti 

ellenőrzés célját így fogalmazza meg: „(…) a nevelési-oktatási intézmények szakmai tevé-

kenységét a pedagógusok munkájának általános pedagógiai szempontok alapján történő 

értékelésére, az intézményvezetők általános pedagógiai és vezetéselméleti szempontok 

szerint történő értékelésére és az intézmények saját céljainak megvalósulására alapozva 

értékelje, és ezzel az intézmény szakmai fejlődéséhez támogatást adjon.” 

 

Az intézmények saját céljaikat a pedagógusok, intézményvezetők és intézmények ér-

tékelési területein megfogalmazott általános elvárások mentén, az intézményi önérté-

kelés előkészítéseként fogalmazzák meg. Az egységes külső ellenőrzési standardok rög-

zítik az értékelés területeit és azokon belül olyan elvárásokat, amelyek különböző hazai és 

nemzetközi kutatási eredményeknek megfelelően írják le a jó pedagógus, intézményvezető 

és intézmény jellemzőit. Az általános elvárások értelmezése lehetőséget biztosít az intézmé-

nyeknek, hogy az egyes elvárások mögé olyan konkrét – az eredeti elvárás tartalmát tovább 

pontosító, értelmező – elvárásokat fogalmazzon meg, amelyek levezethetők az adott intéz-

ményre jellemző sajátosságokból, támogatják az intézményi célok teljesülését. 

 

Az ellenőrzés a pedagógus munkájának legfontosabb területeire vonatkozik: a gyermekek/ 

tanulók/ kliensek személyiségének komplex fejlesztésére; a beilleszkedési, magatartási ne-

hézségek csökkentésére; a tehetség, képesség kibontakozásának segítésére; a felzárkózta-

tás, a pedagógiai szakszolgálati szakmai folyamat tervezésére. Ezen kívül érinti a felsorolt 

folyamatok, továbbá a gyermekek/ tanulók/ kliensek személyiségfejlődésének folyamatos 

értékelését, a pedagógiai szakszolgálati folyamatban alkalmazott módszerek megfelelősé-

gét, továbbá a kommunikációt és a szakmai együttműködést is.  

A vezetők esetében mindez kiegészül a vezetői munka speciális területeivel. Az ellenőrzés 

során vizsgálni kell a vezető felkészültségét, vezetői alkalmasságát, a pedagógiai szakszol-

gálati folyamatok, önmaga, mások és az intézmény stratégiai vezetését és operatív irányítá-

sát. Emellett kiterjed a pedagógiai szakszolgálati munka eredményességének, minőségének 

mérésére, értékelésére, fejlesztésére és a pedagógusok, a szülők, a szolgáltatást igénylő 

nevelési-oktatási intézmények (társintézmények) pedagógusai, a fenntartó és a működtető 

közötti kapcsolatépítés sikerességére, minőségére. 

Az intézményellenőrzés legfontosabb területei az említetteken túl az éves (stratégiai és 

operatív) munkaterv megvalósítása, az együttműködés, a munkamegosztás, a kliensekkel 

folyó munka eredményessége és a partnerek elégedettsége. Ugyanakkor az intézményelle-

nőrzés a pedagógiai szakszolgálati szakalkalmazottak ellenőrzésére épül: az intézményérté-

kelés gerincét az adja, hogy az ott dolgozó szakalkalmazottakat korábban hogyan értékelték.  

Az intézményvezetés felelőssége a szakalkalmazotti testület felkészítése a tanfelügyeleti 

ellenőrzésre, ennek érdekében az intézményi önértékelés jogkövető megszervezése, ha 

szükséges, az óra- és foglalkozáslátogatási, dokumentumellenőrzési intézményi gyakorlat 

megújítása. A pedagógusok felelőssége abban áll, hogy az óra- és foglalkozáslátogatás, az 

azt követő interjú, valamint a dokumentumellenőrzés során – úgy a belső, mint a külső elle-

nőrzésnél – felkészültségüket, pedagógiai kompetenciájukat, hivatásszeretetüket bizonyít-
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sák, hiszen az egész intézményről alkotott kép az egyes pedagógusok és a vezetés össztel-

jesítményét mutatja. 

A tanfelügyeletnek nem célja a pedagógusok minősítése, ugyanakkor a munkáltató a peda-

gógusokkal kapcsolatos döntéseihez – legyen szó személyügyi döntésekről, jutalmazásról, 

speciális megbízásokról, továbbképzésről – fontos szempontokat kaphat a tanfelügyelet ál-

tal. 

A kiemelkedő, példaértékű eredmények hangsúlyozása és bemutatása jelentős haszna lehet 

ennek a rendszernek. 

  

A cél egyértelműen a pedagógiai szakszolgálatok szakmai fejlődésének támogatása, melyet 

a pedagógus, az intézményvezető és az intézmény ellenőrzésén és értékelésén keresztül 

kíván elérni a jogalkotó. A pedagógiai szakszolgálati tevékenység egységes és nyilvános 

standardok alapján történő ellenőrzése képes lesz megmutatni az intézmény egyéni  szolgál-

tatói  arculatát, erősíteni a szolgáltatói attitűdöt és a minőségi pedagógiai munkát, továbbá 

elősegíteni a mindezekhez való egyenlő hozzáférést. 

 

Hosszú távú célként jelenik meg a szakalkalmazottak és az intézmények körében a szakmai 

értékek bemutatása, a jó gyakorlatok elterjesztése, valamint végső soron az egységesen jó 

szakmai színvonalú pedagógiai szakszolgáltatás biztosítása. Olyan intézményrendszer meg-

teremtése tehát a cél, amelyben a kliensek lehetőséget kapnak képességeik fejlesztésére, 

kibontakoztatására, problémáik megoldására, és amelyben a szolgáltatás hozzájárul a tár-

sadalom értékes, alkotóképes, hasznos tagjának formálásához.  
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A pedagógiai szakszolgálati tanfelügyelet 
rendszerének felépítése 

A pedagógiai szakszolgálati tanfelügyelet célja 

A pedagógiai szakszolgálati tanfelügyelet (szakmai ellenőrzés) rendszerének működtetését a 

nemzeti köznevelésről szóló 2011. év CXC. törvény 78.§-a írja elő, az ellenőrzés kereteit 

ugyanezen törvény 86-87. §-a rögzíti. A 87. § (3) bekezdése szerint: 

„Az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés célja a pedagógusok munkájának külső, egy-

séges kritériumok szerinti ellenőrzése és értékelése a minőség javítása érdekében.” 

A pedagógiai szakszolgálatok esetében a foglalkoztatott pedagógusok összességét a 

szakalkalmazotti kör jelenti. Ezért korábban - és a következőkben is - a pedagógiai szak-

szolgálatokban dolgozó heterogén végzettségű, képzettségű és szakértelmű pedagógusok 

teljes körét szakalkalmazottként nevezzük meg.   

A jogszabályok alapján egyértelműen kijelenthető, hogy az ellenőrzés a pedagógiai szak-

szolgálati szakalkalmazottak, intézményvezetők és intézmények szakmai munkájának fej-

lesztését tűzi ki célul a köznevelés minőségének javítása érdekében. Ennek megfelelően a 

szakmai ellenőrzés olyan eszköz, amely az értékelési rendszer más elemeivel együtt a ter-

vezésre és megvalósításra építve határozza meg a következő időszak fejlesztéseinek irá-

nyát. A fejlesztések támogatása mellett az ellenőrzés másik fontos célja a pozitív visszacsa-

tolás, vagyis a kiemelkedő területek azonosítása – mind a pedagógus, mind a vezető és az 

intézmény munkájára vonatkozóan. A modell célja: a megerősítés és a fejlesztés. 

A pedagógiai szakszolgálati szakmai ellenőrzés alapelvei 

Az ellenőrzési rendszer figyelembe veszi az érintett pedagógiai szakszolgálati szakalkalma-

zottak, vezetők és intézmények érdekeit. Túl azon, hogy a szakmai fejlődés önmagában is 

az érintettek érdeke, a rendszer kidolgozásakor fontos szempontként merült fel, hogy az el-

lenőrzés a lehető legkevesebb terhet rója a folyamatban részt vevő szakalkalmazottakra és 

szakértőkre. Ennek figyelembevételével, továbbá a szakmai konszenzusra törekedve a ki-

dolgozás az érintettek bevonásával történt, a rendszer bevezetését kísérleti szakasz és 

szakmai konferenciák előzték meg. 

Az ellenőrzés intézménytípusonként egységes kritériumok szerint, egységes és nyilvános 

módszerrel történik. A tanfelügyeleti rendszer kidolgozásakor az alábbi területekre készültek 

standardok: 

 óvoda 

 általános iskola 

 gimnázium 

 szakközépiskola és szakiskola 

 kollégium 

 alapfokú művészeti iskola  

 gyógypedagógiai intézmények 

 pedagógiai szakszolgálatok 

 pedagógiai szakmai szolgáltatók 
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A standardok kidolgozásánál a viszonyítási alapot a szakszolgálati szakterületek tudásbázi-

sát megalapozó szaktudományok általános szempontjainak való megfelelés, a szakszolgálati 

szakmai protokollok általános elveinek betartása, továbbá az intézmény saját szakmai prog-

ramja alkották. Ezek mentén és az értékelés tudományos alapjaira építve történt az ellenőr-

zés területeinek meghatározása, valamint az egységes eszközök kidolgozása, amelyek min-

denki számára elérhetők a  www.oktatas.hu/kiadvanyok weboldalon. 

. 

Az Oktatási Hivatal irányító szerepe a pedagógiai szakszolgálati  

tanfelügyeleti modell bevezetésében 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény meghatározta a szakmai ellenőrzések 

kereteit. Nem rendelkezik azonban az ellenőrzés részleteivel kapcsolatos szabályozásról, az 

eljárásrendről, az eszközökről, hanem mindezeket egy felhatalmazó rendelkezéssel az okta-

tásért felelős miniszter hatáskörébe utalta. 

A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatá-

ról a 20/2012. (VIII. 31.) EMMI-rendelet szól. Részletesen tartalmazza a peagógiai szakmai 

ellenőrzés szabályait, pontosítja a szakértők és az Oktatási Hivatal szerepét az ellenőrzés-

ben, szabályozza az ellenőrzések szervezését, valamint rögzíti a lebonyolítás kereteit.  

 

Az EMMI-rendelet szerint az ellenőrzés területeit, szabályait és eszközeit az Oktatási Hivatal 

dolgozza ki, és az oktatásért felelős miniszter hagyja azokat jóvá. A TÁMOP-3.1.8 kiemelt 

projekt pályázati kiírásában kötelező elemként szerepel az intézményi külső és belső értéke-

lés standardjainak kidolgozása. A projekt végrehajtójaként az Oktatási Hivatal határozta meg 

az ellenőrzés területeit, az ellenőrzés menetét, eljárásrendjét, az ellenőrzés módszereit, esz-

közeit, az eredmények visszacsatolásának módját. A kidolgozott standardokat a Hivatal a 

működési tapasztalatok alapján évente felülvizsgálja, és ha kell, továbbfejleszti. 

 

A rendelet az Oktatási Hivatal hatáskörébe utalta a tanfelügyelet tervezését, szervezését, 

valamint a működés informatikai támogatását is. Ennek megfelelően a Hivatal kifejlesztette 

azt az algoritmust és a teljes tervezést, szervezést és lebonyolítást támogató informatikai 

eszközt, amellyel adott konfiguráció mellett a mindenkori szabályozásnak megfelelően mű-

ködtethető a tanfelügyelet rendszere. 

 

A működtetéshez szükséges háttér-információk, valamint az ellenőrzések eredményének, 

dokumentációjának tárolását, az érintettek számára való hozzáférés biztosítását szintén az 

Oktatási Hivatal végzi, mint ahogy a Hivatal szervezi a szakértői képzéseket és az ellenőrzé-

sek minőségbiztosítását is. 

 

 

  

http://www.oktatas.hu/
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A pedagógiai szakszolgálati tanfelügyeleti rendszer szereplői és fela-

dataik, az ellenőrzés folyamata 

Tervezés 

A tanfelügyeleti ellenőrzések tervezésének és egyben az ellenőrzések végrehajtásának fele-

lőse az Oktatási Hivatal.  

Az ellenőrzési tervek készítésére évente kerül sor. Az Oktatási Hivatal minden év július 20-ig 
összeállítja a következő naptári évre vonatkozó tervezést és ütemezést. A hivatal az ellenőr-
zési terv elkészítésénél figyelembe veszi, hogy ötévente minden intézmény minden pedagó-
gusának részt kell vennie tanfelügyeleti ellenőrzésen. A tervben szereplő intézmények, in-
tézményvezetők és pedagógusok július 31-ig a hivatal által működtetett informatikai támoga-
tó rendszeren keresztül értesülnek a tervezett ellenőrzésekről. Ugyanezen informatikai tá-
mogató rendszer útján értesíti a hivatal november 30-ig az ellenőrzésben érintett feleket a 
pontos időpontról, az ellenőrzésre kijelölt szakértőkről, valamint a vezető szakértő személyé-
ről. Váratlan, előre nem látható események miatt előfordulhat a tervezések átütemezése, 
ilyenkor haladéktalanul értesíteni kell a Hivatalt az akadályozó körülményről. 
A szakértők kirendelésekor a Hivatal figyelembe veszi a jogszabályban meghatározott felté-

teleket úgy, mint: 

- az ellenőrzésekhez rendelendő szakértői létszámokat, melynek megfelelően egy peda-

gógus és egy intézményvezető ellenőrzését 2-2 szakértő, míg egy intézmény ellenőr-

zését 3–5 szakértő végzi; 

- pedagógusellenőrzés esetén a pedagógus intézménytípusát és munkakörét, melynek 

megfelelő intézménytípusban és munkakörben ötéves gyakorlattal rendelkező szak-

értőket rendel az adott pedagógushoz; 

- intézményvezető-ellenőrzés esetén az adott intézménytípusban szerzett ötéves gya-

korlatot és intézményvezetői tapasztalatot, mellyel legalább az egyik szakértőnek 

rendelkeznie kell; 

- intézményellenőrzés esetén az adott intézménytípusban szerzett ötéves gyakorlatot és 

bizonyos további speciális feltételeknek (egyházi intézmények, gyakorló intézmények, 

alternatív nevelés-oktatást folytató, nemzetiségi, illetve szakképző intézmények ese-

tén) való megfelelést2; 

- összeférhetetlenséget, mely szerint nem jelölhető ki a szakértő olyan intézménybe, 

ahol jelenleg, vagy az ellenőrzést megelőző két évben őt vagy közeli hozzátartozóját 

pedagógusként alkalmazták;  

- a szakértők intézményvezetői által rögzített szakértői napokat3; 

- az ellenőrzés helyszínét, melyet optimalizáló elvként használ a szervezésben; 

- a szakértők felhasználható kapacitását, amely a pedagógusminősítésekkel együtt ösz-

szesen legfeljebb 25 alkalom lehet. 

  

                                                 
2
 ld. a 20/2012. (VIII.31.) EMMI-rendelet 155.§-át. 

3
 A munkahét azon napját, amelyen a szakértőt vezetője a munkahelyén történő munkavégzés alól 

mentesíti. 
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Szervezés 
 

- A tanfelügyeleti ellenőrzések során kulcsfontosságú szerep jut az ellenőrzéseket lefoly-

tató szakértőknek, vagyis a tanfelügyelőknek. Tanfelügyelő azon pedagógusokból 

válhat, akik a pedagógusok előmeneteli rendszerének mesterpedagógusi szintjét el-

érték, és a tanfelügyeleti ellenőrzésekre, valamint pedagógusminősítésekre felkészítő 

2x30 órás akkreditált képzést sikeresen elvégezték, továbbá szerepelnek az Orszá-

gos szakértői névjegyzék pedagógiai-szakmai ellenőrzés és pedagógusminősítés 

szakterületén. A tanfelügyelők feladatukat Mesterpedagógus besorolásban, óraked-

vezmény igénybe vétele mellett látják el, de a 2015. év végéig tartó átmeneti idő-

szakban a Pedagógus I. és Pedagógus II. fokozatot elért pedagógusok is dolgozhat-

nak tanfelügyelőként, természetesen csak abban az esetben, ha a képzés feltételeit 

teljesítették. 

 

- Az egyes ellenőrzésekhez rendelt szakértőket, tanfelügyelőket az Oktatási Hivatal a 

fenti feltételek figyelembe vételével választja ki, minden esetben kijelölve az ellenőr-

zést vezető szakértőt, akinek feladata az eljárásra vonatkozó adminisztráció elvég-

zése és az adott ellenőrzéshez kapcsolódó konkrét szervezési feladatok ellátása is. A 

kijelölést az értesítéstől számított 5 napon belül a szakértők a pedagógusminősítési 

kijelöléshez hasonlóan az informatikai felületen keresztül fogadják el, vagy utasítják 

vissza, de kizárólag indokolt esetben. A visszautasítás indoklását a Hivatal újabb 5 

napon belül bírálja el, majd 3 napon belül értesíti az érintetteket az eredményről. A 

visszautasítás elfogadása esetén az eljárást a Hivatal újraszervezi, ami akár a kitű-

zött dátum módosítását is vonhatja maga után. 

 

- Előkészítés 
 

- Az önértékelés és a tanfelügyeleti ellenőrzés alapját ugyanazok az intézményi saját el-

várások alkotják, amelyeket az intézmények a tanfelügyeleti és az önértékelési kézi-

könyvben szereplő általános elvárások értelmezését követően rögzítenek az informa-

tikai rendszerben. 

 

- A tanfelügyeleti ellenőrzésben érintett intézmények az ellenőrzési tervben szereplő pe-

dagógusok, vezető, vagy intézmény vonatkozásában elvégzik az intézményi önérté-

kelés feladatait, és rögzítik az önértékelés eredményét az informatikai rendszerben. 

 

- Az ellenőrzés vezetésére kijelölt szakértő az ellenőrzés időpontja előtt legalább 15 

nappal felveszi a kapcsolatot az érintett intézmény vezetőjével, szakértőtársával, tár-

saival, és egyeztetik az ellenőrzés ütemezésével és tartalmával kapcsolatos részlete-

ket. Az egyeztetés eredményét a vezető szakértő egy forgatókönyvben rögzíti, ame-

lyet az érintettek számára e-mailben elküld, akik azt jóváhagyásukkal véglegesítik, 

vagy módosítást javasolnak úgy, hogy a végleges látogatási forgatókönyv legkésőbb 

2 nappal a látogatást megelőzően minden érintetthez eljusson. Pedagógusellenőrzés 

esetén az egyeztetésbe az érintett pedagógust is be kell vonni. Az ellenőrzés hely-

színi szakaszának lezárását követően a résztvevők aláírásával hitelesített forgató-

könyvet a vezető szakértő szkennelve az informatikai támogató felületre feltölti. (Az 1. 

és 2. számú mellékletek kitöltött forgatókönyv mintákat tartalmaznak.) 
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- Adatgyűjtés 
 

- Az értékelés alapját képező intézményi elvárásrendszer, a szükséges intézményi do-

kumentumok, valamint a további információkat tartalmazó önértékelési eredmények 

kialakítása és feltöltése a felületre az intézmények feladata, az önértékelés kereté-

ben végzett kérdőíves felmérések eredményei automatikusan elérhetők az értékelő 

felületen4.  

- Az ellenőrzést megelőző dokumentumelemzést mindegyik szakértő elvégzi, mint ahogy 

mindkét szakértő jelen van az óralátogatáson és az azt követő óramegbeszélésen –  

ezek az alkalmak a pedagógiai szakszolgálatban folyó ellátás tartalmára tekintettel, 

esettanulmány bemutatásával és értékelő interjúban való részvétellel kiválthatóak,  

de a további feladatok (interjúkészítés, helyszíni dokumentumelemzés) a forgató-

könyvben rögzítettek szerint megoszthatók.  

- A szakértők a dokumentumelemzés, óralátogatás és –megbeszélés, illetve esettanul-

mány bemutatása és értékelő interjú, valamint további interjúk tapasztalatait az előre 

megadott szempontok mentén rögzítik az informatikai rendszerből elérhető jegyző-

könyvsablonba (3. számú melléklet), majd az aláírásukkal hitelesített jegyzőkönyvet 

szkennelve, PDF-formátumban feltöltik az értékelő felületre. 

- Az adatgyűjtés helyszíni elemei (óralátogatás, esettanulmány bemutatás és értékelő in-

terjú, további interjú készítés, helyszíni dokumentumelemzés) az előre egyeztetett 

forgatókönyv szerint zajlanak, az aláírt, szkennelt forgatókönyvet a vezető szakértő a 

látogatást követően feltölti az informatikai felületre. 

 

- Értékelés 
 

- Az értékelést megelőzően a szakértők megvizsgálják a feltöltött jegyzőkönyvekben ta-

lálható információkat, és egyeztetik az ellenőrzés tapasztalatait. Az értékelést a 

szakértők együtt végzik, az eredmény a szakértők közös álláspontját kell, hogy tük-

rözze. Az értékelés során a szakértők az egyes intézményi saját elvárások teljesülé-

sének mértékét vizsgálják, pedagógusellenőrzés esetén ennek eredményét 

elvárásonként számszerűen – a pedagógusminősítésben alkalmazott skála szerint – 

is megjelenítik, valamint lehetőségük van az egyes elvárásokhoz szöveges megjegy-

zést, indoklást fűzni a kompetenciánkénti fejleszthető és kiemelkedő területek meg-

határozásához. Egy-egy elvárás esetében előfordulhat, hogy az adott eljárásban nem 

adódott lehetőség, nincs elegendő információ annak vizsgálatára, de azoknál az elvá-

rásoknál, amelyek teljesülése vagy a  teljesülés elmaradása indokolja a kompetencia 

értékelésében megjelenő kiemelkedő vagy fejleszthető területek megjelölését, fontos 

az adatokra való hivatkozás. A szakértőkkel szemben elvárás, hogy az értékelés 

eredménye levezethető legyen az adatgyűjtés során rögzített tapasztalatokból, té-

nyekből, ezért az indoklásból ki kell derülnie, hogy mire hivatkozva tekinthető kiemel-

kedőnek, vagy javasolható fejlesztésre egy kompetencia adott részterülete. 

 

                                                 
4
 Papíralapú kérdőívkitöltés esetén szükséges a válaszok rögzítése, melyet az önértékelés keretében 

az intézmény erre kijelölt pedagógusa végez. 
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- Az adatgyűjtés és az értékelés módszereiről, eszközrendszeréről a következő fejezetek 

szólnak részletesebben, a teljes folyamatot az alábbi ábra foglalja össze: 
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-   
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1. Bevezetés 

 

A tanfelügyelet új helyzetet s egyben új lehetőséget jelent Magyarországon a köznevelés 

területén. 

A szakszolgálati szakalkalmazottak szakmai ellenőrzése nemcsak a szakszolgálati szakal-

kalmazottak munkájának megismerését célozza, de az oktatásirányítás felé is fontos tapasz-

talatokat nyújt. Az ellenőrzés koncepciója és szakmai elvárásai ismét előtérbe helyezik az 

igényes, minőségi szakmai munkát. A tapasztalatok összegyűjtésén túl kijelöli a további fej-

lesztési irányokat, mintát ad a szakszolgálati szakalkalmazottak számára. 

Bár ez utóbbit nem szokták külön megjegyezni, mégis fontos kritérium a szakszolgálati szak-

alkalmazottak elégedettsége is, hiszen a szolgáltatást végző szakalkalmazott számára – az 

anyagi elismerésen túl – az egyik legfontosabb tényező hivatásának, elkötelezettségének, 

speciális társadalmi helyzetének, egzisztenciájának elismerése, szakmai munkájának kitelje-

sedése, előmeneteli rendszerének kiépítése és biztosítása. Jó minőségű pedagógiai szak-

szolgáltatást csak motivált, felkészült, gyermekszerető, elkötelezett, etikus szakszolgálati 

szakalkalmazottakkal, jól motivált és rátermett intézményvezetőkkel lehet elérni. 

A pedagógusok ellenőrzésében éppen ezért legalább olyan fontosnak tartjuk a mintaadás és 

az iránymutatás tényezőit, mint magát az ellenőrzési folyamatot. 

A szakszolgálati szakalkalmazottak szakmai ellenőrzése új szakmai kihívás, országos szintű 

innováció. A jól szervezett, magas színvonalon végzett, és az egész országra kiterjedő, egy-

ségesen alkalmazott ellenőrzési szisztéma objektív, független az ellenőrzést végző szakértő 

személyétől; feltárja és megmutatja a szakszolgálati szakalkalmazott szakmai alkalmassá-

gát, szolgáltatásának hatékonyságát; rávilágít a hozzáadott szakmai értékre, megmutatja a 

szakszolgálati szakalkalmazott munkájának erősségeit és fejleszthető területeit, valamint 

objektív összehasonlíthatóságot biztosít.  

Az ellenőrzés folyamán annak feltárása folyik, milyen módon és mértékben jelennek meg a 

szakszolgálati szakalkalmazott munkájában az alábbi szakmai tartalmak: 

 Az általános szakmai szempontoknak való megfelelés, 

 A pedagógiai szakszolgálatok jogszabályban foglalt eljárásrendjének, illetve az in-

tézmény belső szabályzatainak, szakmai protokolljainak való megfelelés, 

 Az intézmény munkatervének való megfelelés. 
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2. Az ellenőrzés területei és módszertana 

2.1. A pedagógiai szakszolgálati szakalkalmazott pedagógiai-szakmai  
ellenőrzésének területei 

A tanfelügyelelet pedagógiai-szakmai ellenőrzést végez, melynek során meggyőződik arról, 

hogyan valósulnak meg a gyakorlatban a felsőoktatási képzés folyamatában kimeneti köve-

telményként elért kompetenciák.  

A jelenleg tíz szakterületen folyó pedagógiai szakszolgáltatás egyes területei között fennálló 

megegyezések ellenére a szolgáltatást igénylő kliensek szükségletei, a szolgáltatást nyújtó 

szakalkalmazott szakértelme és kompetenciái, továbbá a szolgáltatás tevékenységtartalma, 

módszer- és eszközhasználata tekintetében jelentősek a különbségek. Kiemelve a szakterü-

leti tevékenységek közös és általános tartalmainak ellenőrzését, mégis szükségessé vált azt 

mérlegelni, hogy a kompetenciák milyen mértékben és módon nyilvánulnak meg szakterüle-

tenként. Annak érdekében, hogy a pedagógiai szakszolgálati területeken a pedagóguskom-

petenciák értelmezhetőek legyenek, a pedagógiai szakszolgálati tevékenységeket tartalmuk 

és jellegük szerint csoportosítottuk, és öt fő tevékenységcsoportot alakítottunk ki az alábbiak 

szerint:  

 

1. Nevelési tanácsadás típusú tevékenységek 

a) nevelési tanácsadás – a pszichológus tevékenysége 

b) a fejlesztő pedagógus tevékenysége, 

c) az iskola-, óvodapszichológus tevékenysége,   

d) pályaorientációs tevékenység,   

e) tehetséggondozó tevékenység 

2. Szakértői bizottsági tevékenység 

Szakértői bizottsági feladatellátásban résztvevők 

3. Logopédiai tevékenység 

Logopédiai feladatellátásban résztvevők 

4. Korai fejlesztés típusú tevékenységek 

a) korai fejlesztés,  

b) fejlesztő nevelés,  

c) konduktív pedagógiai ellátás 

5. Gyógytestnevelői tevékenység 

Gyógytestnevelői feladatellátásban résztvevők 

 

Az ellenőrzés területei – az első pont kivételével – megegyeznek a pedagógusok előmeneteli 

rendszerében használt pedagógusminősítési területekkel, így az ellenőrzés eredménye be-

számítható a minősítés eredményébe. A megegyező területeken meghatározott általános 

elvárások a pedagógusminősítésben használt indikátorok, azok bővebb értelmezése és az 
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értékeléshez javasolt szintezése megtalálható a pedagógusok minősítési rendszeréhez ké-

szült útmutatóban és kiegészítéseiben. 

A pedagógiai munka értékelése a kialakitott öt tevékenysécsoportban eltérően jelenik meg, 

az ott folyó szakmai munka tartalméhoz igazodva. Az alábbiakban közölt áttekintő táblázat 

tartalmazza a pedagóguskompetenciák szakterületi értelmezését. 
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Pedagóguskompetenciák tartalmi módosulása a pedagógiai szakszolgálatban 

Általános 

önértékelési szem-

pontok  

Szempontok a 

nevelés-

tanácsadás típusú 

tevékenységek-

ben 

Szempontok a szak-

értői bizottsági tevé-

kenységben 

Szempontok a logopé-

diai tevékenységben 

Szempontok a korai  

fejlesztés  

típusú tevékenysé-

gekben 

Szempontok a 

gyógytest- 

nevelésben 

1. terület: Pedagógiai 

módszertani felké-

szültség 

1. Pedagógiai mód-

szertani felkészült-

ség 

1. Pedagógiai mód-

szertani felkészültség 

1. Pedagógiai módszer-

tani felkészültség 

1. Pedagógiai módszer-

tani felkészültség 

1. Pedagógiai mód-

szertani felkészültség 

2. terület: Pedagógiai 

folyamatok, tevékeny-

ségek tervezése  

és a megvalósításuk-

hoz  

kapcsolódó önreflexi-

ók. 

2. Pedagógiai fo-

lyamatok, tevé-

kenységek tervezé-

se  

és a megvalósítá-

sukhoz  

kapcsolódó önref-

lexiók. 

2. Pedagógiai folyama-

tok, tevékenységek 

tervezése  

és a megvalósításuk-

hoz  

kapcsolódó önreflexi-

ók. 

2. Pedagógiai folyama-

tok, tevékenységek ter-

vezése  

és a megvalósításukhoz  

kapcsolódó önreflexiók. 

2 Pedagógiai folyama-

tok, tevékenységek ter-

vezése  

és a megvalósításukhoz  

kapcsolódó önreflexiók. 

2. Pedagógiai folyama-
tok, tevékenységek 
tervezése  
és a megvalósításuk-
hoz  
kapcsolódó önreflexi-
ók. 

3. terület: 

A tanulás támogatása.  

3. A tanulás támo-
gatása. 

3. A tanulás támogatá-
sa. 

3. A tanulás támogatá-
sa. 

3. A tanulás támogatá-
sa. 

3. A tanulás támogatá-
sa. 
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4. terület: 

A tanuló személyisé-
gének fejlesztése, az 
egyéni bánásmód 
érvényesülése,  
a hátrányos helyzetű, 
sajátos nevelési igé-
nyű vagy beilleszke-
dési, tanulási, maga-
tartási nehézséggel 
küzdő gyermek, tanu-
ló többi gyermekkel, 
tanulóval együtt törté-
nő sikeres nevelésé-
hez, oktatásához 
szükséges megfelelő 
módszertani felké-
szültség. 

4. A kliens igényeit 
és szükségleteit 
figyelembe vevő 
egyéni beavatkozás 
(gondozás, fejlesz-
tés,  
terápia, tanács-
adás, konzultáció). 

4. A kliens igényeit és 

szükségleteit figye-

lembe vevő egyéni 

beavatkozás (gondo-

zás, fejlesztés,  

terápia, tanácsadás, 

konzultáció). 

4. A kliens igényeit és 
szükségleteit figyelembe 
vevő egyéni beavatko-
zás (gondozás, fejlesz-
tés,  
terápia, tanácsadás, 
konzultáció). 

4. A kliens igényeit és 
szükségleteit figyelembe 
vevő egyéni beavatko-
zás (gondozás, fejlesz-
tés,  
terápia, tanácsadás, 
konzultáció). 

4. A tanuló személyi-
ségének fejlesztése, 
az egyéni bánásmód 
érvényesülése, a hát-
rányos helyzetű, sajá-
tos nevelési igényű 
vagy beilleszkedési, 
tanulási, magatartási 
nehézséggel küzdő 
gyermek, tanuló többi 
gyermekkel, tanulóval 
együtt történő sikeres 
neveléséhez, oktatá-
sához szükséges meg-
felelő módszertani 
felkészültség. 

5. terület: 

A tanulói csoportok, 
közösségek alakulá-
sának segítése, fej-
lesztése, esélyterem-
tés, nyitottság a kü-
lönböző társadalmi-
kulturális sokféleség-
re, integrációs tevé-
kenység, osztályfőnö-
ki tevékenység.  

5. Csoportos be-

avatkozás (tréning, 

gondozás, fejlesz-

tés, terápia, ta-

nácsadás, konzul-

táció, mediáció, 

konfliktuskezelés, 

képzés). 

5. Ezen a szakszolgá-

lati területen ez a 

kompetencia nem 

releváns. 

5. Csoportos beavatko-
zás (tréning, gondozás, 
fejlesztés, terápia, ta-
nácsadás, konzultáció, 
mediáció, konfliktuske-
zelés, képzés). 

5. Ezen a szakszolgálati 
területen ez a kompe-
tencia nem releváns. 

5. A tanulói csoportok, 
közösségek alakulá-
sának segítése, fej-
lesztése, esélyterem-
tés, nyitottság a külön-
böző társadalmi-
kulturális sokféleségre, 
integrációs tevékeny-
ség,  

6. terület: 

Pedagógiai folyama-

tok és a tanulók sze-

mélyiségfejlő-désének 

folyamatos értékelése, 

elemzése.  

6. Az állapotfelmé-
rés és a beavatko-
zási tevékenységek 
rendszeres értéke-
lése, elemzése,  
önreflexió. 

6. Az állapotfelmérés 

és a beavatkozási 

tevékenységek rend-

szeres értékelése, 

elemzése,  

önreflexió. 

6. Az állapotfelmérés és 
a beavatkozási tevé-
kenységek rendszeres 
értékelése, elemzése,  
önreflexió. 

6. Az állapotfelmérés és 
a beavatkozási tevé-
kenységek rendszeres 
értékelése, elemzése,  
önreflexió. 

6. Pedagógiai folyama-
tok és a tanulók sze-
mélyiségfejlődésének 
folyamatos értékelése,  
elemzése. 
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 7. terület: 

Kommunikáció és 

szakmai együttműkö-

dés, probléma- 

megoldás. 

7. Kommunikáció, 
szakmai együttmű-
ködés és önállóság. 

7. Kommunikáció, 
szakmai együttműkö-
dés és önállóság. 

 

7. Kommunikáció, 
szakmai együttműködés 
és önállóság. 

7. Kommunikáció, 
szakmai együttműködés 
és önállóság. 

7. Kommunikáció és 
szakmai együttműkö-
dés, problémamegol-
dás. 

8. terület: 

Elkötelezettség és 
szakmai felelősségvál-
lalás a szakmai fejlő-
désért. 

8. Elkötelezettség 
és felelősségválla-
lás a szakmai fejlő-
désért. 

8. Elkötelezettség és 

felelősségvállalás a 

szakmai fejlődésért. 

8. Elkötelezettség és 
felelősségvállalás a 
szakmai fejlődésért. 

8. Elkötelezettség és 
felelősségvállalás a 
szakmai fejlődésért. 

8. Elkötelezettség és 
szakmai felelősségvál-
lalás a szakmai fejlő-
désért. 
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A pedagógiai szakszolgálat szakmai ellenőrzésének területei megegyeznek a szakszolgálati 

szakalkalmazottak előmeneteli rendszerében használt pedagógusminősítési területekkel:  

1. Pedagógiai módszertani felkészültség 

2. Pedagógiai folyamatok, tevékenységek tervezése és a megvalósításukhoz kapcsoló-

dó önreflexiók 

3. A tanulás támogatása  

4. A tanuló személyiségének fejlesztése, az egyéni bánásmód érvényesülése, a hátrá-

nyos helyzetű, sajátos nevelési igényű vagy beilleszkedési, tanulási, magatartási ne-

hézséggel küzdő gyermek, tanuló többi gyermekkel, tanulóval együtt történő sikeres 

neveléséhez, oktatásához szükséges megfelelő módszertani felkészültség 

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

nyitottság a különböző társadalmi-kulturális sokféleségre, integrációs tevékenység, 

osztályfőnöki tevékenység  

6. Pedagógiai folyamatok és a tanulók személyiségfejlődésének folyamatos értékelése, 

elemzése  

7. Kommunikáció és szakmai együttműködés, problémamegoldás  

8. Elkötelezettség és szakmai felelősségvállalás a szakmai fejlődésért  

A felsorolt területeken az értékelés meghatározott szempontok szerint történik. Az összefog-

laló táblázatból megállapítható, hogy egyes szakterületeken a kompetenciák érvényesíthető-

sége nem teljes körű.  A gyógytestnevelés feladatellátásban közreműködők kompetenciái 

megegyeznek a nevelési-oktatási intézményben foglalkoztatott pedagógusok kompetenciái-

val, esetükben tehát nincs szükség újabb szempontok megállapítására. A következő táblá-

zatban összefoglaltuk az egyes kompetenciák érvényesülését segítő szempontokat.  

A kompetenciák érvényesülésének megfigyeléséhez és megállapításához segítséget nyújta-

nak az adott szakterületen alkalmazható szakmai ellenőrzési szempontok. Ezeket egészítik 

ki azok a további kérdések, melyeket az ellenőrzött tevékenységhez illeszkedő szakértelmű 

szakmai felügyelő fogalmaz meg a teljesebb megismerés érdekében.  

A pedagógiai szakszolgálatokban folyó munka tartalma az egyes szakterületeken jelentős 
mértékben különböző. Az első csoportba tartozó szolgáltatások nem tanórai jellegűek, ha-
nem egyéni vagy csoportos fejlesztés, terápia, konzultáció, mediáció, illetve diagnosztikus 
munka történik. A gyógytestnevelés tanóra megtartása, nevelő-oktató munka, a gyermekek 
tanórákon vesznek részt. Ebből adódik, hogy az 1,2,3 7,8 kompetenciákat  követve a szem-
pontok és elvárások még értelmezhetőek valamennyi szakszolgálati tevékenységre, azon-
ban a 4.5.6 kompetenciák esetében a gyógytestnevelő pedagógiai munkájának tanfelügyele-
te a többi szakszolgálati területtől eltérőn a nevelésben-oktatásban érvényes szempontok és 
elvárások alapján kerül megítélésre. A pedagógiai szakszolgálati tanfelügyelet során más 
alkalommal is szükség lehet arra, hogy  a pedagógiai munka tartalmára tekintettel a szem-
pontokat és elvárásokat kellő adaptációval alkalmazzák.  

1. Pedagógiai módszertani felkészültség 

Szempontok Elvárások 

Milyen az egyén és a csoport szintjén a 
módszertani felkészültsége?  

 Alapos, átfogó és korszerű szaktu-
dományos és szakterületi módszer-
tani tudással rendelkezik. 

 A kliens kompetenciahatárainak fi-
gyelembe vételével, képes az önálló 
információfeldolgozás, önálló tanulás 
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módszerének kialakítására  

 Módszereivel támogatja a kliens 
kompetenciájának fejlődését   

 A szakterületnek és a tevékenységi 
helyzetnek megfelelő, változatos 
módszereket és eszközöket alkal-
maz. 

 Az alkalmazott szakterületspecifikus 
módszereket a kliensek igényeihez 
igazítja állapotjavító céllal. 
 

Az állapotfelmérés és a beavatkozás vo-

natkozásában ismeri-e és alkalmazza-e a 

klienseknek, klienscsoportoknak megfe-

lelő változatos módszertant ? 

 A rendelkezésre álló állapotfelmérő 
és fejlesztő/tanácsadó/terápiás esz-
közöket ismeri, és megfelelően hasz-
nálja. 

 A kliens igényeinek és egy adott 
problémahelyzetnek megfelelő válto-
zatos- egyéni/ csoportos segítő be-
avatkozási formákat alkalmaz. 

 Kliensei számára lehetővé teszi a 
számukra megfelelő viselkedési al-
ternatívák kiválasztását, gyakorlását. 

 A kliens problémájának, állapotának  
megfelelően tudatosan tervezi a be-
avatkozáshoz szükséges módszere-
ket, eszközöket. 

Hogyan értékeli az alkalmazott módsze-

rek beválását? Hogyan használja fel a 

mérési és értékelési eredményeket saját 

pedagógiai gyakorlatában? 

 A rendelkezésére álló eszközöket, 
ismeri, kritikusan értékeli és megfele-
lően használja. 

 Beavatkozásának hatékonyságát és 
eredményességét rendszeresen mé-
ri, értékeli, tapasztalatai alapján mó-
dosítja tevékenységeit. 

 Érdeklődéssel fordul a szaktudomány 
módszertani újdonságai felé, keresi a 
módszertani fejlődés lehetőségeit. 

Hogyan, mennyire illeszkednek az általa 

alkalmazott módszerek a kliens igényei-

hez?  

 Az adott problématerület állapotfel-
mérésében és fejlesztő, terápiás, 
konzultatív ellátásban a kliens életko-
rának, állapotának, körülményeinek 
és a helyzetének megfelelő, változa-
tos módszereket alkalmaz. 

 Fogalomhasználata a kliensnek, kli-
enscsoportnak megfelelő, következe-
tes. 

 Klienseit támogatja abban, hogy mi-
nél több élethelyzetből legyenek ké-
pesek tanulni, kompetenciáikat fej-
leszteni.  
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2. Pedagógiai folyamatok tevékenységek tervezése és a megvalósításukhoz szüksé-
ges önreflexiók 

Szempontok  Elvárások  

Milyen a pedagógiai tervező munkája: 

tervezési dokumentumok, tervezési mód-

szerek, nyomonkövethetőség, megvaló-

síthatóság, realitás? 

 Többféle módszertani megoldásban 
gondolkodik. 

 Foglalkozásait a célnak megfelelően, 
logikusan építi fel. 

 Pedagógiai tervező munkájában ké-
pes differenciálni, a kliens a kliens-
csoport több szempontú megközelí-
tése alapján. (Előzetes tudás, moti-
váltság, életkori sajátosság, környe-
zet) 

 Pedagógiai tervező dokumentumait 
gondosan vezeti, azok tükrözik az 
önellenőrzést és reflektivitást. 

Hogyan viszonyul egymáshoz a tervezés 

és a megvalósítás?" 

 A pedagógiai folyamatot a kliens, kli-
enscsoport érdekei, szükségletei, va-
lamint a szakmai elvárások alapján ter-
vezi.  

 Törekszik a kliensek aktív bevonására, 

 A pedagógiai folyamatot a kliensekhez 
igazodóan vezeti. 

 A kliens szükségleteit folyamatosan kö-
veti, az előrehaladás tükrében elemzi 
és értékeli, a folyamatot módosítja. 

Hogyan viszonyul egymáshoz a tervezés 

és megvalósítás a gyógytestnevelői tevé-

kenységben?  

 Az órát a cél(ok)nak megfelelően, lo-
gikusan építi fel. 

 A tanulók tevékenységét, a tanulási 
folyamatot tartja szem előtt, saját te-
vékenységét reflektáltan követi. 

 Tudatosan törekszik a tanulók moti-
válására, aktivizálására. 

 Terveit az óra eredményessége függ-
vényében felülvizsgálja. 

 

A tervezés során hogyan érvényesíti az 

állapotfelmérés adatait, a kliens tényleges 

igényeit, a szolgáltatás specifikumait?  

 

 A kliens problémájának megfelelően 
tudatosan tervezi a vizsgálat-
hoz/beavatkozáshoz illeszkedő stra-
tégiákat, módszereket, eszközöket 

 Szakképesítésétől függően a kliens 
problémájához igazodó egyéni vagy 
csoportos állapotfelmérési-, fejleszté-
si-, foglalkozási-, terápiás vagy ta-
nácsadási tervet készít. 

Képes-e munkáját folyamatos önellenőr-

zéssel követni, szükség esetén korrigálni, 

önkritikával tekinteni?  

 Terveit az állapotfelmérő-, fejlesztő-, 
terápiás-, vagy tanácsadói folyamat-
ban az előrehaladás és az eredmé-
nyesség függvényében felülvizsgálja. 
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 A szakszolgálati folyamatokba beépíti 
az önellenőrzés alkalmait. Ha szük-
séges, korrekciót hajt végre. 

 Tevékenységét, hatékonyságát, 
eredményességét önkritikával figyeli, 
ami korrekciókban követhető nyomon  
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3. A tanulás támogatása 

Szempontok Elvárások 

Mennyire tudatosan, az adott helyzetnek mennyire 

megfelelően választja meg és alkalmazza a tanulás-

szervezési eljárásokat, koordinálja a tanulási fo-

lyamatokat ? 

 Szűrést végez a tanulási/teljesítménybeli 

problémák/ kiemelkedő képes-

ség/teljesítmény megfelelő időben történő 

felismerésére. 

 Figyelembe veszi a kliens aktuális fizikai, ér-

zelmi állapotát, és szükség esetén változtat 

előzetes tervein. 

 Számít a kliensek önállóságára, önirányításá-

ra. 

 Tanulásmódszertani segítséget nyújt  egyéni 

helyzetben, vagy csoportos 

tanulásmódszertani tréninget vezet. 

 A tanulás támogatása érdekében a szülővel/ 

pedagógussal konzultációt folytat. 

Miképpen teremti meg a tanuláshoz szükséges 

külső és belső feltételeket? Hogyan motivál, hogyan 

kelti fel a kliens érdeklődését, és hogyan tartja fenn 

a figyelmét, érdeklődését? 

 Épít a kliens szükségleteire, céljaira, igyek-

szik felkelteni és fenntartani érdeklődését 

 Figyelemmel fordul a kliensek sajátos igé-

nyei felé, vagy szakmai ajánlásával hozzájá-

rul annak más helyszínen való megteremté-

séhez 

 Bizonyos problématerületekre irányuló fej-

lesztés esetén segíti a tanulási stratégiák meg-

találását, elsajátítását, gyakorlását. 

Hogyan fejleszti a kliensek gondolkodási, problé-

ma-megoldási és együttműködési képességét? 

 Lehetőséget teremt a társas tanulás helyzetei-

re  

 Szakmai, szakmaközi együttműködésekkel 

segíti a tehetséges kliensek fejlesztését  

Milyen tanulási teret, tanulási környezetet hoz létre 

a tanulási folyamathoz? 

 Pozitív visszajelzésekre épülő, bizalommal 

teli légkört alakít ki, ahol mindenki hibázhat, 

mindenki kap lehetőséget a javításra. 

 A tanulást támogató környezetre törekszik a 

szakszolgálat helyszínein, illetve a külső 

helyszíneken a berendezések, az eszközök 

adekvát megválasztásával.  

Milyen támogatást nyújt a kliensek tanulási folya-

matának támogatáshoz? 

 Célja, hogy kliensei képesek legyenek a ta-

nultak alkalmazására tanulási helyzetben, 

önbizalmuk erősödjön. 

 Igyekszik kialakítani az önálló isme-

retszerzés, bizonyos esetekben a kutatás igé-

nyét. Ösztönöz az IKT-eszközök hatékony 

használatára a tanulási folyamatban. 

 Megfelelő útmutatókat és az önálló tanulás-

hoz szükséges tanulási eszközöket biztosít a 

kliensek számára.  
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4. A kliens igényeit és szükségleteit figyelembe vevő egyéni beavatkozás (gondozás, 
fejlesztés, terápia, tanácsadás, konzultáció) 

Szempontok Elvárások 

Mennyire tudatos a kliens komplex ellátá-

sának megszervezésében? 

 A kliens személyiségének sajátosságait 
megfelelő módszerekkel, sokoldalúan 
tárja fel. 

 A kliens személyiségét nem statikusan, 
hanem fejlődésében szemléli. 

Képes-e, más szakmák képviselőivel való 

eredményes együttműködésre? 

 Felismeri a kliensek tanulási vagy sze-
mélyiségfejlődési nehézségeit, képes 
számukra segítséget nyújtani, vagy a 
megfelelő szakembertől segítséget kér-
ni. 

 A kliens komplex ellátásának érdekében 
más szakemberek bevonására is törek-
szik, képes teamben dolgozni. 

 Kezdeményező és nyitott a kliens ér-
dekben épülő kapcsolatok kialakítására. 

Hogyan valósítja meg az ellátás során 

szükséges kontrollt? Miként reflektál a 

kliens autonómiatörekvéseire, különleges 

szükségleteire? 

 Egyéni beavatkozásra vonatkozó mun-
káját a kliens megelégedettsége és az 
elfogadott állapotfelmérési 
/beavatkozási protokollok alapján elem-
zi és értékeli. 

 A kliens teljes személyiségének fejlesz-
tésére, autonómiájának kibontakoztatá-
sára törekszik. 

 Különleges bánásmódot igénylő kliens 
ellátásában problémaspecifikus mód-
szertant alkalmaz.  

Milyen módon differenciál az egyéni és a 

csoportos foglalkozások esetében? 

 Az általános pedagógiai célrendszert és 
az egyéni szükségletekhez igazodó fej-
lesztési célokat egységben kezeli. 

 A kliens állapotának ismeretében hosz-
szabb távú fejlesztési terveket dolgoz 
ki, és ezeket hatékonyan meg is valósít-
ja. 

 A kliens egyéni szükségleteit csoportos 
foglalkozás esetén is figyelembe veszi  

 A kliens hibáit, tévesztéseit a tanulási 
folyamat részeként kezeli, az egyéni 
megértést elősegítő módon reagál rá-
juk. 
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4. A tanuló személyiségének fejlesztése, az egyéni bánásmód érvényesülése, a hátrá-
nyos helyzetű, sajátos nevelési igényű vagy beilleszkedési, tanulási, magatartási ne-
hézséggel küzdő gyermek, tanuló többi gyermekkel, tanulóval együtt történő sikeres 
neveléséhez, oktatásához szükséges megfelelő módszertani felkészültség. Gyógy-

testnevelés terület 

Szempontok Elvárások 

Hogyan méri fel a tanulók állapotából 

adódó igényeket? Milyen hatékony 

tanulómegismerési technikákat alkalmaz? 

 A tanulói személyiség(ek) sajátossá-
gait megfelelő módszerekkel, sokol-
dalúan tárja fel. 

 A tanulók személyiségét nem statiku-
san, hanem fejlődésében szemléli. 

 A tanulók megismerése során alapoz 
az orvosi szakvéleményre  

Hogyan jelennek meg az egyéni fejlesztési 

igények a komplex folyamatokban? 

 Munkájában a nevelést és az okta-
tást, fejlesztést egységben szemléli 
és kezeli. 

 A tanuló(k) teljes személyiségének 
fejlesztésére, autonómiájának kibon-
takoztatására törekszik. 

 Felismeri a tanulók tanulási vagy 
személyiségfejlődési nehézségeit, és 
képes számukra segítséget nyújtani 
vagy más szakembertől segítséget 
kérni. 

 Reálisan és szakszerűen elemzi és 
értékeli saját gyakorlatában az egyé-
ni bánásmód megvalósítását. 

Milyen módon differenciál, hogyan alkal-

mazza az adaptív oktatás gyakorlatát? 

 Csoportos fejlesztés esetén is figyel 

az egyéni szükségletekre és a tanu-

lók egyéni igényeinek megfelelő stra-

tégiák alkalmazására. 

 A tanuló hibáit, tévesztéseit mint a 

tanulási folyamat részét kezeli, az 

egyéni megértést elősegítő módon 

reagál rájuk 

 A gyógytestnevelés területétől eltérő, 

más területen különleges bánásmó-

dot igénylő tanuló vagy tanulócsoport 

számára speciális fejlesztési terveket 

dolgoz ki és valósít meg.  
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5.Csoportos beavatkozás (tréning, gondozás, fejlesztés, terápia, tanácsadás, konzul-
táció, mediáció, konfliktuskezelés, képzés) 

Szempontok Elvárások 

Mennyire hatékony a csoportos beavat-

kozások szervezésben és vezetésben? 

 A csoportszervezésben és vezetés-

ben érvényesíti a beavatkozások el-

fogadott eljárásrendjeit. 

 Képes a csoportműködés előnyeinek 

tudatos alkalmazására.  

 A kölcsönös elfogadás légkörének ki-

alakítása.  

 Munkaköri feladataival összhangban, 

koordinátorként képes az 5. kompe-

tenciaterület alatt felsorolt tevékeny-

ségek megszervezésére/ konzultatív 

segítésére. 

Hogyan képes olyan társas környezetet 

kialakítani, hogy a kliensek értékesnek és 

elfogadottnak érezzék magukat? Ennek 

során milyen módon veszi figyelembe a 

résztvevők azonos vagy különféle igénye-

it és lehetőségeit? 

 Hogyan használja ki a társas kapcso-

latokban rejlő lehetőségeket 

 Szakmai hozzáértéssel reagál a cso-

portos tréning, gondozás, fejlesztés, 

terápia, tanácsadás, konzultáció, 

mediáció, konfliktuskezelés különféle 

helyzeteire. 

 Képes a csoporthelyzetben figyelem-

be venni eltérő állapotából, társadal-

mi helyzetéből adódó különbségeket.  

Kiterjeszti-e a csoportos beavatkozást a 

kliensek szüleire és pedagógusaira? 

 Felkészült szülői önismereti, szülői 

esetkonzultációs csoport vezetésére. 

 Szülői értekezleten, illetve szülővel 

való találkozás alkalmával megvá-

lasztja és alkalmazza a helyzethez il-

leszkedő kommunikációs módokat, 

hozzájárul a képviselt kliensek jobb 

elfogadásához. 

 Pedagógiai konzultációs csoport ve-

zetése során, szakalkalmazotti érte-

kezleten vagy más jellegű pedagógiai 

rendezvényen a helyzethez illeszke-

dő kommunikációs módokat választ, 

és képviseli klienseit. 
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5. A tanulói csoportok, közösségek alakulásának segítése, fejlesztése, esélyteremtés, 
nyitottság a különböző társadalmi-kulturális sokféleségre, integrációs tevékenység 

Gyógytestnevelés területe 

Szempontok Elvárások 

Milyen módszereket, eszközöket alkalmaz 

a közösség belső struktúrájának kialaku-

lására és feltárására? 

 Támogatja a tanulói közösség kiala-

kulását és működését. 

 Tudatosan törekszik a közösség bel-

ső világának megismerésére, szük-

ség esetén pedagógiai méréseket 

végez.  

Hogyan jelenik meg a közösségfejlesztés 

a pedagógiai munkájában? 

 Az együttműködést támogató, moti-

váló módszereket alkalmaz. 

 Törekszik a példamutatásra, kiemel-

kedő eredmények bemutatására. 

Hogyan képes olyan nevelési környezetet 

kialakítani, amelyben a tanulók értékes-

nek és elfogadottnak érezhetik magukat? 

 Óráin biztonságot, elfogadó légkört 

teremt, melyben egymás elfogadásá-

ra, tiszteletére nevel.   

 Érzékeny a tanulók eltérő kulturális, 

illetve társadalmi háttérből adódó sa-

játosságaikra. 

Melyek azok a probléma-megoldási és 

konfliktuskezelési stratégiák, amelyeket 

sikeresen alkalmaz? 

 A konfliktusok megelőzésére törek-

szik, vagy elősegíti azok konstruktív 

megoldását.  

 A csoportjaiban felmerülő konfliktu-

sokat felismeri, helyesen értelmezi, 

és megoldásuk során az együttmű-

ködést támogatja.  
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6. Az állapotfelmérés és a beavatkozás tevékenységekben a rendszeres értékelés, 
elemzés és önreflexió 

Szempontok Elvárások 

Milyen ellenőrzési és értékelési formákat 

alkalmaz az állapotfelmérés és a beavat-

kozási tevékenységek javítása érdeké-

ben? 

 Az állapotfelmérés és beavatkozás 

során betartja jogosultsági határait. 

 Az állapotfelmérő és beavatkozó eljá-

rások során, annak eredményei alap-

ján dönt az alkalmazott módszer, 

eszköz megfelelőségéről a kliens 

szükségleteinek ismeretben. 

 Az alkalmazott módszerek esetében 

kellő önreflektivitással rendelkezik.  

 A kliensi produktumok elemzése 

alapján képes a választott módszert 

értékelni, más módszert választani.   

Mennyire sajátította el és alkalmazza a 

minősítésmentes, fejlesztő szándékú 

visszajelzés követelményeit?  

 Értékelés szükségessége esetén se-

gítő értékelést alkalmaz, minősítő ér-

tékelést állapotfelmérés eredményé-

nek közlése során végez. 

 Visszajelzései, értékelései világosak, 

egyértelműek, tárgyszerűek, támo-

gatják a kliens önértékelésének fejlő-

dését.  

 Önállóan képes a kliensek vizsgálati 

eredményeinek értékeléséből kapott 

adatokat elemezni, az egyéni, illetve 

a csoportos fejlesztés alapjaként 

használni, szükség esetén gyakorla-

tát módosítani. 

Munkájában megjelenik-e a klienst támo-

gató, önértékelésre bátorító magatartása? 

 Pedagógiai, pszichológiai munkájá-

ban törekszik elősegíteni a kliensek 

önértékelési képességének kialaku-

lását, fejlesztését. 

 Értékeléseivel, visszajelzéseivel tá-

mogatja, motiválja, bátorítja a klienst. 
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6. A pedagógiai folyamatok és a tanulók személyiségfejlődésének folyamatos értéke-
lése, elemzése. Gyógytestnevelés területe. 

Szempontok Elvárások 

Milyen ellenőrzési és értékelési formákat 

alkalmaz? 

 A tevékenység speciális kompetenci-

áit mérő eszközöket nagy biztonság-

gal választja meg a tanulók állapotá-

nak megfelelően 

 Céljainak megfelelően, változatosan 

és nagy biztonsággal választja meg a 

különböző értékelési módszereket. 

 Visszajelzései, értékelései világosak, 

egyértelműek, tárgyszerűek.  

Mennyire támogató, fejlesztő szándékú az 

értékelése? 

 A tanulás, gyakorlottság támogatása 

érdekében az órákon törekszik a fo-

lyamatos visszajelzésre. 

 Képes a tanulói tevékenység értéke-

léséből kapott adatokat elemezni, az 

egyéni, illetve a csoportos fejlesztés 

alapjaként használni, szükség esetén 

gyakorlatát módosítani. 

Milyen visszajelzéseket ad a tanulóknak? 

Visszajelzései támogatják-e a tanulók 

önértékelésének fejlődését? 

 Pedagógiai munkájában olyan mun-

kaformák és módszerek alkalmazá-

sára törekszik, amelyek elősegítik a 

tanulók önértékelési képességének 

kialakulását, fejlesztését. 

 Értékeléseivel, visszajelzéseivel a ta-

nulók fejlődését segíti. 

 Értékelési kultúrájának eleme a tanu-

lók önértékelése, annak fejlesztése.  
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7. Kommunikáció és szakmai együttműködés, problémamegoldás 

Szempontok Elvárás 

Szakmai és nyelvi szempontból igényes-e 

a nyelvhasználata (a kliensek életkorának 

megfelelő szókészlet, artikuláció, be-

szédsebesség stb.)? 

 Munkája során pedagógiai céljainak 

megfelelően kommunikál. 

 A kliensek számára is érthetően, a 

szakkifejezések túlzott használatát 

kerülve kommunikál.  

Milyen a kliensekkel és a szülőkkel a 

kommunikációja, együttműködése? 

 A szakszolgálati ellátásban megfele-

lően hatékony és nyugodt kommuni-

kációs teret, kedvező feltételeket ala-

kít ki. 

 Kommunikációját minden partnerrel a 

kölcsönösség és a konstruktivitás jel-

lemzi. 

 Kommunikációja magatartásával, el-

veivel , a intézményi közös célokkal 

kongruens. 

Milyen módon működik együtt a szak-

szolgálati munkát segítőkkel a pedagógiai 

folyamatban? 

 A kapcsolattartás és az együttműkö-

dés során használja az infokommuni-

kációs eszközöket és az online csa-

tornákat. 

 A kliensek érdekében önállóan, tuda-

tosan és kezdeményezően működik 

együtt más pedagógusokkal, szülők-

kel, szakmai partnerekkel, szerveze-

tekkel. 

 A szakmai munkaközösség munkájá-

ban kezdeményezően és aktívan 

részt vállal. Együttműködik pedagó-

gustársaival a pedagógiai és szakmai 

folyamatokban . 

 A kliensekkel és a szülőkkel való 

kommunikációja megfelelően támo-

gatja az ellátás sikerességét. 

Reális önismerettel rendelkezik-e? Jel-

lemző-e rá a kritikus szemlélet? Hogyan 

fogadja a visszajelzéseket? Képes-e ön-

kritikára? Képes-e önfejlesztésre? 

 A megbeszéléseken, a vitákban, az 

értekezleteken rendszeresen kifejti 

szakmai álláspontját, a vitákban ké-

pes másokat meggyőzni, és ő maga 

is meggyőzhető. 

 Nyitott a kliens, a szülő, az intéz-

ményvezető, más pedagógusok visz-

szajelzéseire, felhasználja azokat 

szakmai fejlődése érdekében. 

 Az intézményben felmerülő/kapott fe-

ladatait önállóan, a szervezet műkö-
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dési rendszerének megfelelő módon 

kezeli, intézi. 
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8. Elkötelezettség és szakmai felelősségvállalás a szakmai fejlődésért 

Szempontok Elvárás 

Saját magára vonatkozóan hogyan érvé-

nyesíti a folyamatos értékelés, fejlődés, 

továbblépés igényét? 

 Saját pedagógiai gyakorlatát folya-

matosan elemzi és fejleszti. 

 Tudatosan fejleszti pedagógiai kom-

munikációját. 

  Tisztában van szakmai felkészültsé-

gével, személyiségének sajátossága-

ival, és képes alkalmazkodni a sze-

repelvárásokhoz. 

 Munkájában kezdeményezőképes-

ség, megbízhatóság, önreflektivitás 

jellemzi.  

Mennyire tájékozott pedagógiai kérdé-

sekben, hogyan követi a szakmában tör-

ténteket? 

 Rendszeresen tájékozódik a szakte-

rületére vonatkozó és a szakterület-

éhez kapcsolódó legújabb tudomá-

nyos eredményekről, kihasználja a 

továbbképzési lehetőségeket. 

 Szakmai előrehaladása érdekében 

fejleszti elsődleges és kiegészítő 

kompetenciáit, ismereteit és készsé-

geit, követi szakterületének változá-

sait, és személyes fejlődésében ezek 

figyelembevételére törekszik. 

 Aktív résztvevője az online megvaló-

suló szakmai együttműködéseknek. 

 Élő szakmai kapcsolatrendszert ala-

kít ki az intézményen kívül is. 

Hogyan nyilvánul meg kezdeményezőké-

pessége, felelősségvállalása a munkájá-

ban? 

 Részt vesz intézményi innovációban, 

pályázatokban, kutatásban. 

 Rendszeresen tájékozódik az új 

módszerekről, eszközökről, azokat 

beépíti napi gyakorlatába.  
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2.2. A pedagógus tanfelügyeletének módszerei 

A tanfelügyeleti ellenőrzések módszerei: dokumentumelemzés, megfigyelés, interjú és kér-

dőív. A dokumentumelemzés és a megfigyelés szempontjai, illetve az interjúk és kérdőívek 

kérdéssorai olyan céllal készültek, hogy az értékelési területenként megadott szempontok 

vizsgálatához elegendő információt szolgáltassanak. Amennyiben az értékeléshez szüksé-

ges információk megszerzéséhez a megadott szempontok, kérdések kiegészítése szüksé-

ges, akkor a tanfelügyeleti ellenőrzések lefolytatására felkészített szakértők ezt megtehetik. 

2.2.1. Dokumentumelemzés: 

A dokumentumelemzés célja, hogy a tanfelügyelet meggyőződjék arról, hogy a szakalkalma-

zott munkáját előre tervezetten, a pedagógiai eljárásrend (szakszolgálati protokoll), az in-

tézmény sajátosságainak és a gyermekcsoport jellegzetességeinek összehangolásával tuda-

tosan végzi-e. Nagyon fontos megjegyezni, hogy a dokumentumok ellenőrzésénél a tanfelü-

gyelet  feladata a pedagógiai munka megítélése, mely sem hatósági, sem törvényességi 

ellenőrzést nem takar. A dokumentumelemzés tehát nem magának a dokumentumnak, ha-

nem a pedagógusnak az értékelését szolgálja. Ugyanakkor a tanfelügyelet – mint fejlesztő 

értékelés – az előző pedagógusellenőrzés eredményeinek tükrében vizsgálja a pedagógus 

fejlődését az egyes területeken. Ennek érdekében a tanfelügyelet megvizsgálja az előző 

pedagógusellenőrzés és az intézményi önértékelés adott pedagógusra vonatkozó dokumen-

tumait, a pedagógiai munka tervezésének és értékelésének dokumentumait, valamint a kivi-

telezés segédeszközeit.  

 

A dokumentumok és javasolt vizsgálati szempontjaik a következők: 

 Az előző pedagógusellenőrzés és az intézményi önértékelés adott peda-

gógusra vonatkozó értékelőlapjai 

 Melyek a kiemelkedő és melyek a fejleszthető területek? 

 Az egyes területeken mely tartalmi szempontok vizsgálatához kapcsoló-

dóan születtek a fenti eredmények? 

 Milyen irányú változás látható az önértékelési eredményekben a korábbi 

szakszolgálati tanfelügyeleti eredményekhez képest az egyes területeken? 

 Az előző intézményi önértékelés adott pedagógusra vonatkozó kérdőíves fel-

méréseinek eredményei5: 

 szülői kérdőívek 

 munkatársi kérdőívek 

 A szakszolgálati szakmai munka egyéni vagy csoportszintű éves tervezésének 

dokumentuma  

– Az éven belül milyen részidőszakokra bontott a terv, és miként jelennek meg 

bennük az egyes témakörök? 

– Mennyiben kapcsolódik a terv a munkaközösség/ munkacsoport tervéhez? 

                                                 
5
 A kérdőívek megtalálhatók a www.oktatas.hu/kiadvanyok oldalon elérhető Önértékelési kézikönyv-

ben. 

http://www.oktatas.hu/kiadvanyok
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– Mennyiben kapcsolódik a terv a szakszolgálati intézményi munkaterv egészé-

hez? 

– Milyen megnevezéseket, tevékenységegységeket tartalmaz a szakterület-

specifikus munkavégzés vonatkozásában (hogyan specifikálja a megnevezés 

szintjén a feladatok ellátását)?  

– Mennyire konkrét, ellenőrizhető vagy elvont, ellenőrizhetetlen? A megnevezé-

sek mennyire állnak összhangban a naplóban használt tevékenységek meg-

nevezéseivel? 

– Mennyire vannak összhangban a tervezett tartalmak a munkaköri leírásban 

foglalt tevékenységtartalmakkal? 

– Mennyire vannak összhangban a tervezett tartalmak az elfogadott, aktuális 

szakmai eljárásrenddel (protokollal)?  

– Érzékelhető-e a tervezet összeállításának módjában és tartalmában, hogy a 

szakszolgálati tevékenységnek vannak tervezhető és nem tervezhető elemei? 

– Milyen a tervezett felmérések és beavatkozások aránya, az előbbiek milyen 

mértékben irányulnak egyénekre illetve csoportokra? Miként van jelen a direkt 

és indirekt szolgáltatásra vonatkozó tervezés (szülő és pedagógus közötti 

konzultáció)? 

– Az időbeli kibontás mennyiben igazodik a kliensek beérkezésének csúcsidő/ 

alapidő szakaszaihoz. 

– Megjelennek-e új feladatok az előző év(ek)  tervének tartalmához képest? 

– Megjelennek-e új problémacélpontok, módszerek a segítésben, változtatási 

szándékok a korábbi munkatevékenységhez képest? 

 

 A szakszolgálati szakmai munka egyéni vagy csoportszintű éves tervezésének 

dokumentuma gyógytestnevelők esetén  

– Milyen tervezési módszert használ a pedagógus az éves tervezéshez? 

– Hogy jelenik meg a tanmenetben a tanulói kompetenciák fejlesztése? 

– Hogy jelennek meg az éves tervezésben a kiemelt figyelmet érdemlő tanulók-

kal kapcsolatos feladatok? 

– Hogyan épít a pedagógus a tervező munka során a tanulók előzetes ismeretei-

re? 

– Hogy jelenik meg a fogalmak egymásra épülése az éves tervezés dokumen-

tumaiban?  

– Hogy jelenik meg az egyéni fejlesztési tervben a fejlesztés-központúság? 

– Hogy jelennek meg az éves tervezésben a tantárgyi belső és külső kapcsoló-

dások?  

– Hogy jelennek meg a tanmenetben az egyéni tanulói igényeknek megfelelő fo-

lyamatok? 

– Mennyiben felelnek meg a célkitűzéseknek a tervezett értékelési eszközök? 
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 Óra-, tevékenységterv (foglalkozás, terápia, beavatkozás, konzultáció, tréning, 

prevenció stb.) 

– Milyen módszert használ a tevékenység vagy tanóra tervezéséhez? (a terve-

zés módszertana) 

– Milyen elemeket tartalmaz a tevékenység- óravázlat? 

– Az óra feladatainak, célkitűzéseinek teljesülését hogyan segítik a tervezett 

módszerek, szervezési eljárások? 

– A célkitűzés teljesülését hogyan segíti az óra tervezett felépítése? 

– Van-e alkalom a tervezés szerint a közösségfejlesztés, személyiségfejlesztés 

megvalósítására?  

– Milyen értékelési formák jelennek meg az óra tervezésében? 

– A tartalmi elemek egymásra épülése hogyan segíti a nyomon követhetősé-

get? 

– Képes-e a kliens életkorának megfelelő, problémaspecifikus egyéni/ csopor-

tos felmérések előkészítésére és megtervezésére? 

– Képes az egyéni vagy csoportos fejlesztés, foglalkozás tervének elkészítésé-

re illetve több ülést átfogó hosszú távú beavatkozási tervek létrehozására? 

– Céljainak megfelelően képes-e meghatározni a vizsgált illetve a fejlesztendő 

területeket? 

– Képes-e meghatározni a fenti területekhez rendelt feladatok struktúráját, logi-

kai felépítését? 

– Képes-e véleményt alkotni a kiválasztott feladat, stratégia kliensre gyakorolt 

hatásáról? 

– Képes-e a tervezés során komplex módon figyelembe venni az egyének vagy 

csoportok erős oldalait? 

– Képes-e a tervezés során figyelembe venni a környezet védőtényezőit, mi-

közben beszámítja a személyes sérülékenység és a környezeti kockázatok 

jellemzőit is? 

– Képes-e a rendelkezésére álló eszközöket, módszereket kritikusan elemezni 

és a konkrét céloknak megfelelően kiválasztani? 

– Képes-e a tervezés során többféle vizsgálati/ beavatkozási eszköz-

ben/eljárásban gondolkodni és alternatívákat is létrehozni 1-1 lépés kimene-

telét illetően? 

– Mennyiben tudja alkalmazott eljárásait összhangba hozni a szakterületi eljá-

rásrenddel (protokollal)? 

 Óraterv és egyéb foglalkozások tervezése gyógytestnevelők esetén 

– Milyen módszert használ a pedagógus az órai/foglalkozás tervezéséhez?  

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

korszerű szaktudományos ismereteknek?  
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– Hogy jelennek meg a tervezésben a tantárgyi belső és külső kapcsolódások?  

– A feladatok, célkitűzések teljesülését hogyan segítik a tervezett módszerek, ta-

nulásszervezési eljárások és az óra/foglalkozás felépítése? 

– A célkitűzés mennyiben támogatja a megszerzett tudás alkalmazását? 

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

koherenciája? 

– Milyen módon jelennek meg az egyéni tanulói igények az órák/foglalkozások 

tervezésében? 

– Mennyire támogatja a terv a tanulói együttműködést, szociális tanulást?  

– Milyen módon jelennek meg a tervben a közösségfejlesztés, személyiségfej-

lesztés feladatai?  

– Mennyiben felelnek meg a célkitűzéseknek a tervezett értékelési eszközök? 

 Esettanulmány dokumentum (javasolt a logopédia, nevelési tanácsadás típusú 

tevékenységek esetében) 

Az esettanulmány dokumentumának elemzésével kapcsolatos kérdések-
hez a foglalkozásterv egyes kérdései és a portfólió feltöltés szakszolgálati 
útmutatójában szereplő reflektív interjúkérdések szolgáltatnak támpontot. 

 Esetmegbeszélő munkadokumentum (javasolt a logopédia, nevelési tanács-

adás típusú tevékenységek esetében) 

– Milyen módszertani, technikai megoldásokat alkalmaz az esetmegbeszélés 

vezetésére? 

– Milyen módon tart fenn együttműködést az esetmegbeszélés résztvevőivel? 

– A csoportműködés érdekében milyen beavatkozásokat végez, és mi jellemzi 

ezeket? 

– Milyen módon kezeli az esetmegbeszélés során megmutatkozó érzelmi és in-

dulati viszonyulásokat? 

– Milyen erősségei és fejlesztésre váró területei nyilvánulnak meg az esetmeg-

beszélés során? 

– Mennyire képes reflektív áttekintésre az esetmegbeszélés több ülése során a 

történések, az előrehaladás, az elakadások, módszertani/ technikai kérdései-

nek tekintetében? 

 A konzultációs munka dokumentuma (javasolt a nevelési tanácsadás típusú te-

vékenységek esetében) 

– Képes-e a konzultáció folyamatának tervezésére, benne a cél(ok) meghatáro-

zására? 

– Tud-e különbséget tenni a különböző konzultációs technikák között? Milyen 

indokokkal tudja alátámasztani a konzultációban használt módszereket, tech-

nikákat?  

– Mennyiben képes értelmezni a konzultáció hatását a fejlesztő/ terápiás folya-

matra?  
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– Hogyan kezeli az esetleges elakadásokat, problémákat a konzultációs folya-

matban?  

– Milyen összehasonlításokra képes a tervezett és a megvalósult tartalom, to-

vábbá a tervezett cél és az elért eredmény összevetésének gondolati és ér-

zelmi vetületéről?  

– Hogyan látja a terápiás beavatkozás és a konzultáció egymáshoz való viszo-

nyát, határait? 

– Milyen módon tesz különbséget a szakemberrel folytatott konzultáció és a 

szakember szupervíziója között? 

– Alkalmaz-e modellnyújtó helyzetet szakmai konzultációban és hogyan értel-

mezi ennek előnyeit és hátrányait? 

– Mennyiben tudja alkalmazott eljárásait összhangba hozni a szakterületi proto-

kollal? 

 

 Csoportos esettanulmány-dokumentum (javasolt a nevelési tanácsadás típusú 

tevékenységek esetében) 

– Milyen érvekkel támasztja alá a csoportos fejlesztés/ terápia/ tanácsadás 

szükségességét az adott csoport vonatkozásában? 

– Miként érvel a csoportos fejlesztésben/ terápiában/ tanácsadásban résztvevő 

gyerekek/ tanulók bekerülésének szempontjai mellett? 

– Miként vélekedik a csoportos fejlesztés/ terápia/ tanácsadás kereteiről és fel-

tételeiről? (gyakoriság, a csoportos fejlesztés/ terápia/ tanácsadás helyszíni 

adottságai, tervezett időtartam, egyéni, csoportos) Mennyire képes a segítő 

és hátráltató szempontok megfogalmazására? 

– Mennyire képes a csoportos fejlesztés/ terápia/ tanácsadás folyamatának ter-

vezésére, benne a cél(ok) meghatározására? 

– Mennyire tudatosan használ különféle módszereket a csoportos fejlesztés/ te-

rápia/ tanácsadás folyamatában? Mennyire ismeri a módszerek nevét, miként 

tudja elkülöníteni azokat? 

– Mennyiben ismeri fel és hogyan kezeli az esetleges elakadásokat, problémá-

kat a csoportos fejlesztés/ terápia/ tanácsadás folyamatában? 

– Mennyiben képes a csoportos fejlesztés/ terápia/ tanácsadás teljes folyamatá-

ra vonatkozó megvalósulás elemzésére? (A megvalósulást abból a szem-

pontból szükséges elemezni, hogy mennyiben tért el a kitűzött céltól.)  

– Képes-e a tapasztalatok alapján javaslatok megfogalmazása? 

– Mennyiben tudja alkalmazott eljárásait összhangba hozni a szakterületi eljá-

rásrenddel (protokollal)? 

 A szakterületi vélemény dokumentuma  

– Mennyire képes felmérni, hogy a szakterületi vélemény írásában hol vannak a 

kompetencia határai? 

– Milyen feltételekhez köti a szakterületi vélemény megírását, a tartalom meg-

alapozottságát? 
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– Fogalomhasználata mennyiben felel meg a szaktudományos fogalomhaszná-

lat elvárásainak? 

– A vélemény tagoltsága, tartalma és nyelvezete figyelembe veszi-e a fókuszált 

problémát, amelyről a vélemény szól, valamint annak a személynek a szük-

ségleteit és nyelvi megértését, aki a véleményt olvassa vagy kapja? 

– Hogyan kezeli a véleményt író szakember a titoktartás, a sérelemokozás elke-

rülése és a lényegi üzenetek átadása kényes egyensúlyát a vélemény egé-

szében? 

 Szakmai-, szakma és ágazatközi együttműködés dokumentum 

– Hogyan fejti ki az együttműködés céljait a résztvevő partnerek jellemzői és ér-

dekeltségei mentén? 

– Milyen érvekkel támasztja alá az együttműködésben rejlő kölcsönös előnyö-

ket? 

– Hogyan fejti ki az együttműködésnek a szakterületi tevékenységhez történő 

kapcsolódását? 

– Az együttműködés valamely választott szakaszának részletes leírása, ennek 

dokumentumai.  

– Miként képes reflektálni a választott együttműködési történéseire?  

– Milyen értékeket lát az eseményekben? 

– Hogyan határozza meg saját szerepét az együttműködésben? 

– Hogyan látja és oldja meg szakmai szerepét az együttműködések fenntartá-

sában?  

 Napló  

(minden olyan dokumentum, melyben a pedagógiai tevékenység folyamata 

naponként rögzített): 

 Hogyan követi a napló szerinti haladás az éves foglakozási/ beavatkozási 
tervet?  

 Milyen megállapítások, mérések, adatok nyomán korrigálja előzetes be-
avatkozási terveit?  

 Kliensek produktumai: 

 Miként értelmezi, és hogyan veszi figyelembe a kliens állapotfelmérésének 
eredményeit?   

 Miként értelmezi, és hogyan veszi figyelembe az egyéni beavatkozás fo-
lyamata során a kliens által vagy közreműködésével keletkezett anyagokat 
és megnyilvánulásokat (pl. dokumentumok, alkotások és más alkalmak, 
helyzetek)? 

 Miként értelmezi, és hogyan veszi figyelembe a csoportos beavatkozás fo-
lyamata során a kliens által vagy közreműködésével keletkezett anyagokat 
és megnyilvánulásokat mint a kliens egyedi tevékenységének termékét?    

 Miként értelmezi és veszi figyelembe azt a csoportproduktumot, ami a veze-
tett csoportbeavatkozás folyamatában a kliensek tevékenységében keletke-
zik?   
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2.2.2. Óra-/foglalkozáslátogatás  

A pedagógiai-szakmai ellenőrzéshez hasonlóan a pedagógus-önértékelésnek is az egyik 

legfontosabb módszere az egységes szempontok szerinti megfigyelés, amelynek során két 

óra/foglalkozás megfigyelését és a látottak megbeszélését foglalja magában. A látogatott 

tanítási/terápiás órák/foglalkozások megfigyelési szempontsora az értékelési területekhez 

szolgáltat információt oly módon, hogy tekintettel van az adott szakterületre meghatározott 

feladatokra és sajátosságokra. Az óralátogatáson és az azt követő megbeszélésen az önér-

tékelő pedagóguson és az önértékelési tervben az óralátogatásra kijelölt kollégán kívül egy, 

a pedagógus által felkért további kolléga is részt vehet. 

A pedagógiai szakszolgálatok különböző szakterületein folyó beavatkozások közül néhány 

szakmai tartalma miatt nem látogatható, a szakalkalmazott szakmai munkája itt közvetlenül 

nem megfigyelhető. Ezekben az esetekben a látogatást és a megfigyelést egy az informati-

kai felületre előzetesen – a kliensek azonosítására alkalmatlan formában – feltöltött esetta-

nulmány dokumentumhoz kapcsolódó reflektív értékelő interjú pótolja. 

Az óra-/foglalkozáslátogatás megfigyelési szempontjai: 

 Hogy határozta meg a pedagógus az óra/foglalkozás célját és hogy sikerült azt a kli-

ensekkel tudatosítani? 

 Mennyiben támogatták az elvégzett feladatok és az alkalmazott módszerek a cél el-

érését? 

 A választott módszerek, tanulásszervezési eljárások mennyire illeszkedtek az 

óra/foglalkozás tartalmához, az elvégzett feladatokhoz? 

 Kellően átgondolt és szervezett volt-e az óra, foglalkozás felépítése? 

 Kellően tudta-e irányítani és befolyásolni a gyermekek/ tanulók/ kliensek munkáját és 

viselkedését?; 

 Milyen volt a foglalkozás, fejlesztés, terápia során a pedagógus munkája, egyénisége, 

kommunikációja?  

 Képes volt-e a pedagógus az óra céljai teljesülésének, az alkalmazott módszerek 

megfelelőségének utólagos megítélésére? 

A reflektív értékelő interjú javasolt kérdései 

 Jellemezze azokat a modelleket, amiket tipikusan használ a felmérések és beavat-

kozások során? 

 Milyen erősségeire építhet a problémamegoldás során? 

 Milyen korábbi tapasztalatai vannak, amelyek kapcsolatba hozhatók a jelen tevé-

kenységével, felmerülő problémáival? 

 Milyen lépéseket tett annak érdekében, hogy jó kapcsolatot alakítson ki a kliens-

sel?  

 Milyen készségeket, megközelítéseket alkalmaz, amikor    ….. ezzel és ezzel a 

problémahelyzettel találja szemben magát?  

 Milyen személyes korlátokat él meg az adott helyzettel kapcsolatban? 

 A kulturális háttérbeli különbségek hogyan befolyásolják a klienssel/kliensekkel ki-

alakított kapcsolatot? 
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 A kliens/kliensek hátrányai (fogyatékossága, egészségi-, testi állapota) hogyan be-

folyásolják a kialakított kapcsolatot, milyen készségekkel és megközelítéssel ren-

delkezik ezekre a helyzetekre?  

 Milyen élményei vannak a szülőkkel, családtagokkal, pedagógusokkal történő 

együttműködésben? 

 Mennyire fontos része munkájának a szülőkkel való kapcsolat?  

 Milyen megoldási startégiái vannak a problémás helyzetek kezelésére?  

 Melyik az a 2-3 etikai dilemma, amivel rendszeresen találkozik a munkahelyén? 

2.2.3. Interjúk  

 A szakszolgálati szakalkalmazottal  

 Az intézményvezetővel 

Az interjú alkalmas arra, hogy a tanfelügyelők információkat nyerjenek, személyesen tájéko-

zódjanak a pedagógus szakmai ismereteiről, elképzeléseiről, eredményeiről illetve jövőképé-

ről; másrészt módot ad arra, hogy az ellenőrzött pedagógus a saját megfogalmazásában 

közölje válaszait a munkájával kapcsolatban feltett kérdésekre. Az interjú során nyert infor-

mációk kiegészítik az ellenőrzés alkalmával gyűjtött tapasztalatokat, ezért ezért az interjú 

kérdései szükség esetén további kérdésekkel is kiegészíthetők, de ebben az esetben a jegy-

zőkönyvben fel kell tüntetni a javaslatban nem szereplő kérdéseket és az azokra kapott vála-

szokat is. 

 

A pedagógus munkájának megítélésével kapcsolatos interjúba be kell vonni az intézmény 

vezetőségéből azt a vezetőt, aki közvetlenül is ismeri a pedagógus munkáját, és akinek a 

véleménye sokat segíthet megítélésében. 

A pedagógusinterjú javasolt kérdései: 

 Hogyan követi a szakmában megjelenő újdonságokat, a végbemenő változásokat? 

 Milyen módszerekkel, milyen szempontok figyelembevételével végzi a hosszú és rö-

vid távú tervezést? Hogyan, milyen esetekben korrigálja a terveket? 

 Milyen módon működik együtt a pedagógusokkal és a pedagógiai munkát segítő 

munkatársakkal? Hogy működik együtt más intézmények pedagógusaival?  

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

kapcsolatot a kliensek szüleivel? 

 Saját magára vonatkozóan hogyan érvényesíti a folyamatos értékelés, fejlődés, to-

vábblépés igényét? 

 Milyen kiemelkedő vagy fejleszthető területet emelne ki a munkájával kapcsolatban? 

 Hogyan képes befogadó környezetet kialakítani?  

Interjú a vezetővel a pedagógus munkájáról: 

 Milyennek tartja a pedagógus módszertani, pedagógiai felkészültségét? 

 Mennyire felel meg a pedagógus tervezőmunkája az intézmény elvárásainak?  

 Milyen módszerekkel és milyen hatékonysággal segíti a pedagógus a kliensek állapo-

tának változását?  
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 Mennyire tud megfelelni a pedagógus a kleinsek és a szülők egyéni elvárásainak? 

 Mennyire felel meg a pedagógus értékelőmunkája az intézmény elvárásainak? 

 Milyen a pedagógus kapcsolata a kliensekkel, szülőkkel? 

 Milyennek tartja a pedagógus kapcsolatát a kollégákkal?  

 Milyen a pedagógus intézményen belüli és kívüli szakmai aktivitása? 

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

 Miben nyilvánul meg a pedagógus kezdeményezőkészsége, felelősségvállalása? 

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

 Mennyire jellemző a pedagógusra az önfejlesztés igénye?  

 Mennyire elégedett a pedagógus munkájának eredményességével? 

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

 Mi az, amiben szeretné, hogy változzon, fejlődjön? 

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

tart fenn a kliensek és/vagy a szülők körében? 

 Hogyan értékeli a pedagógus konfliktusmegelőző és konfliktuskezelő módszereit, 

ezekre irányuló egyéni képességét? 

3. Az ellenőrzés szakaszai 

3.1. Előzetes felkészülés 

3.1.1. A legutóbbi ellenőrzés és az önértékelés vizsgálata, a portfólió megtekintése 

Egy pedagógus szakmai ellenőrzésére ötévente legalább egyszer sor kerül, így – ha a 

szakmai ellenőrzés már folyamatos – rendelkezésre állnak a korábbi ellenőrzés dokumentu-

mai. A pályán eltöltött idővel arányosan e dokumentumok összevetése trendvizsgálatot 

eredményez. 

A pedagógusellenőrzés kezdeti – átmeneti – szakaszában, amíg nem állnak rendelkezésre ko-

rábbi ellenőrzések anyagai, elegendő a pedagógus belső minősítési dokumentumainak vizsgála-

ta.  

A pedagógus önértékelése – az önértékelés eredményeként készült értékelőlap és önfejlesz-

tési terv - tájékoztatja az ellenőrzést végzőt arról, hogy a pedagógus hogyan ítéli meg saját 

munkáját, mi a véleménye önmagáról, milyennek látja szakmai munkáját, saját fejlődését. Az 

ellenőrző személy képet kap a pedagógus szakmai ambíciójáról is. A pedagógus önértékelé-

se – összevetve a tapasztaltakkal – arról is tanúskodik, mennyire reálisan látja a pedagógus 

saját munkáját. A pedagógus önértékelése során használt kérdőívek megtalálhatók az Önér-

tékelési kézikönyvben (www.oktatas.hu/kiadvanyok), illetve letölthetők az informatikai támo-

gató felületről. 

A portfólió egy olyan dokumentumgyűjtemény, amelynek alapján végigkísérhető a szakterü-

letekhez köthető szakmai kompetenciák fejlődése, a pedagógus szakmai útja, tevékenysége, 

nehézségei és sikerei – egyrészt a tények tükrében, másrészt a szakalkalmazott reflexiói, 

értelmezése alapján.  

A tanfelügyelet során a portfólióban vizsgált tartalmak:  

 a szakmai önéletrajz;  

http://www.oktatas.hu/kiadvanyok
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 a pedagógust foglalkoztató intézmény intézményi környezetének rövid bemu-

tatása;  

 a szakmai életút értékelése. 

A tanfelügyelet csak a portfólió azon elemeit használja a pedagógus ellenőrzésénél, melyek 

az ellenőrzött pedagógus munkájának megítéléséhez nélkülözhetetlenek. A tanfelügyeleti 

ellenőrzés során a portfólió mindössze információforrás, értékelésére nem kerül sor. A port-

fólió tanulmányozásához elengedhetetlen, hogy az ellenőrzött pedagógus az ellenőrzési terv 

elkészítése évének november 30-ig a Hivatal által működtetett informatikai rendszerbe a 

szükséges dokumentumokat felöltse. A korábbi ellenőrzések és önértékelés eredményeit a 

szakértők az informatikai rendszerben tudják elérni a látogatás napját megelőző 15. naptól. 

A portfólió tartalmazza:  

 a szakmai önéletrajzot;  

 a szakszolgálati szakalkalmazott pedagógust foglalkoztató intézmény intézményi kör-

nyezetének rövid bemutatását; 

 a szakmai életút értékelését. 

A tanfelügyelet csak a portfólió azon elemeit használja a szakalkalmazott ellenőrzésénél, 

melyek az ellenőrzött szakszolgálati szakalkalmazott munkájának megítéléséhez nélkülözhe-

tetlenek. A szakszolgálati tanfelügyeleti ellenőrzés során a portfólió mindössze információfor-

rás, értékelésére nem kerül sor. A portfólió tanulmányozásához elengedhetetlen, hogy az 

ellenőrzött pedagógus az ellenőrzési terv elkészítése évének november 30-ig a Hivatal által 

működtetett informatikai rendszerbe a szükséges dokumentumokat felöltse. A korábbi elle-

nőrzések és önértékelés eredményeit a szakértők az informatikai rendszerben tudják elérni a 

látogatás napját megelőző 15. naptól. 

 

3.2. Helyszíni ellenőrzés 

A helyszíni ellenőrzés a törvényben meghatározott előzetes bejelentkezéssel kezdődik: az 

ellenőrzést vezető szakértő az ellenőrzés időpontja előtt legalább tizenöt nappal felveszi a 

kapcsolatot az intézmény vezetőjével, és egyeztetik az ellenőrzés ütemezésével és tartal-

mával kapcsolatos részleteket, majd azokat a vezető szakértő egy forgatókönyvben foglalja 

össze, amit a helyszíni ellenőrzést követően a résztvevők által aláírva, szkennelve feltölt az 

informatikai felületre. 

A helyszíni ellenőrzés során szerzett tapasztalatokat (az óralátogatás és megbeszélés, az 

interjúk és a helyszíni dokumentumelemzés tapasztalatait) a szakértők rögzítik a jegyző-

könyvben, majd az ellenőrzés helyszíni szakaszának lezárását követő 3 napon belül feltöltik 

az informatikai felületre. (A pedagógusellenőrzés jegyzőkönyvének sablonját az 5. számú 

melléklet tartalmazza) 

3.2.1. Bemutatkozás 

A ellenőrzés a szakmai felügyelők bemutatásával és bemutatkozásával veszi kezdetét. Erre 

a célra javasolt a szakalkalmazotti testület összehívása egy rövid egyeztetésre, így azon 
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pedagógusok is megismerhetik a tanfelügyelőket, akik az ellenőrzésben éppen nem érintet-

tek. 

3.2.2. A pedagógiai munkával összefüggő tervezetek, dokumentációk helyszíni elem-

zése 

A helyszíni elemzés a következő dokumentumokra fókuszál a korábban már ismertetett 

szempontok szerint: 

 éves vagy rövidebb időszakra készített foglalkozási/ beavatkozási terv;  

 írásos dokumentáció a foglalkozási/ beavatkozási egységre vonatkozóan; 

 foglalkozási/ beavatkozási, csoportos vagy egyéni naplók; 

 gyermekek/ tanulók/ kliensek produktumai 

3.2.3. Óra-/ foglalkozáslátogatás 

A tanfelügyeleti  ellenőrzés során a pedagógus két óráját, foglakozását látogatják meg a tan-

felügyelők, és a már ismertetett szempontok szerint értékelik azokat. Az óra-/ foglalkozáslá-

togatáson a tanfelügyelők mellett jelen lehet az érintett szakszolgálati szakalkalmazott veze-

tője vagy annak megbízottja. Bizonyos pedagógiai szakszolgálati tevékenység nem lá-

togatható, ezekben az esetekben az ott folyó tevékenység az értékelő interjú során 

kerül megbeszélésre. A nem látogatott tevékenység feltételeit, a folyamat tervezését 

és megvalósítását a dokumentumok tartalmazzák.  

3.2.4. Interjúk 

 A pedagógussal készített óramegbeszélés és interjú: 

 Az óra-/foglalkozáslátogatást követően a szakértők megbeszélik az érintett pedagó-

gussal az órán, foglalkozáson tapasztaltakat, elemzik azt, valamint tisztázzák az elő-

zetes felkészülés során felmerült kérdéseket. Az óra, foglalkozás értékelésén jelen 

vannak az ellenőrzést végző szakértők, a pedagógus és a pedagógus vezetője vagy 

annak megbízottja. Az interjún – mely az óra-/foglalkozás megbeszélését követi – a 

pedagógus és a szakértők vesznek csak részt. 

 Vezetővel készített interjú: 

A pedagógussal folytatott interjút követően kerül sor a vezetői interjúra a szakalkalmazott 

munkájáról, melyen az érintett szakalkalmazott már nem vesz részt.  

Fontos tudni, hogy ebben az esetben a vezetői kompetencia átruházható az intézmény azon 

vezető beosztású szakalkalmazottjára is, akinek közvetlen irányítása alatt dolgozik az érintett 

szakalkalmazott. Tehát célszerű a vezetői interjú elkészítéséhez az intézményvezetőnek azt 

a vezetőt megjelölnie az interjú alanyának, akinek hosszú- és rövidtávon egyaránt közvetlen 

rálátása nyílik az ellenőrzött szakalkalmazott munkájára, a foglalkozás/ beavatkozás szakte-

rületi tevékenységére, objektív, felelősségteljes véleménnyel tudja segíteni a tanfelügyelők 

tárgyilagos ítéletalkotását. 

A vezetővel készített interjú fontos eleme a pedagógust objektív megítélésének. Egyrészt az 

interjúban kapott információk, a szakalkalmazott önértékelésének vezetői szempontú ellen-
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súlyozását adják, másrészt az interjú lehetőséget nyújt a vezetőnek arra, hogy az órán, fog-

lalkozáson tapasztaltakat kiegészítse a korábbi vezetői ellenőrzéseken tapasztaltakkal. 
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3.3. Az ellenőrzés lezárása 

3.3.1. Az ellenőrzés lezárása a szakértő részéről 

A szakértők az ellenőrzés befejezése után egyeztetnek tapasztalataik, benyomásaik összeg-

zése érdekében. Az egyeztetést követően – a látogatás lezárásaként – közösen kitöltik az 

értékelő lapot, amelyben a vizsgált nyolc területen erősségeket és/vagy fejleszthető területe-

ket jelölnek meg az egyes elvárások teljesülésének mértékétől függően.  

Az értékelés az informatikai felületen történik, a vezető szakértő a szakértőtársakkal egyez-

tetve, a pedagógusminősítésben az indikátorokra alkalmazott skálán elvárásonként rögzíti az 

adott elvárás teljesülésének mértékét. Az értékelés során minden esetben adatokkal, té-

nyekkel alátámasztott megállapítások kerülnek a jelentésbe, vagyis azon levárások eseté-

ben, amelyekre egy-egy kiemelkedő vagy fejleszthető terület meghatározásakor hivatkoznak 

a szakértők, meg kell, hogy jelöljék a jegyzőkönyvben, vagy a kérdőíves felmérés eredmé-

nyében rögzített, az értékelést alátámasztó adatokat, tapasztalatokat.  

Az értékelést a vezető szakértő tölti ki az informatikai támogató rendszerben. Az ellenőrzés 

akkor tekinthető lezártnak, ha a kitöltött értékelést az ellenőrzést követő 15 napon belül 

mindkét szakértő jóváhagyta. Az érintett pedagógus, valamint intézményvezetője az informa-

tikai támogató rendszer útján értesülnek az ellenőrzés eredményéről. 

 

3.3.2. A ellenőrzés lezárása a pedagógus  részéről 

A pedagógus értékelőlapjának rögzítése után - szintén 15 napon belül - a pedagógus is érté-

kelheti az ellenőrzését végző szakértők munkáját az erre a célra kialakított értékelőlapon, az 

informatikai támogató rendszerben. Az értékelőlapok tartalmát a szakértők csak a minden év 

november 30-ig a Hivatal által elkészített összesítésekből ismerhetik meg. 

A pedagógus, a tanfelügyeleti ellenőrzés eredményeként született értékelése alapján a már 

meglévő, az önértékelése után készített önfejlesztési tervét kiegészíti. (Önfejlesztési terv 

sablonja 4. számú melléklet). A terv projekteket tartalmaz, amelyek az alábbi elemekből áll-

nak:  

• a projekt neve/azonosítója; 

• a projekt célja, indokoltsága: hivatkozni kell a tanfelügyeleti ellenőrzés vagy önértéke-

lés ide vonatkozó eredményére, és meg kell határozni az elérni kívánt fejlesztési 

cél(oka)t, a célok teljesülését jelző mutatók elérni kívánt értékét; 

• a célok eléréséhez szükséges feladatok (a feladatok végrehajtásának tervezett mód-

szerei, a feladatok végrehajtásának elvárt eredményei, a feladatok ütemezése, a fe-

ladatok végrehajtásába bevontak köre);  

• a projekt főbb mérföldkövei, ellenőrzési pontjai. 
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1. Bevezetés 

A vezető ellenőrzése és értékelése a köznevelési törvény 7.§ (1) bekezdés a)–h) pontja által 

meghatározott nevelési-oktatási intézmény vezetőjére és a többcélú intézmény szervezeti és 

szakmai tekintetben önálló, nevelési-oktatási intézmény feladatát ellátó intézményegységé-

nek vezetőjére terjed ki. 

Az intézményvezető ellenőrzésére leghamarabb az intézményvezetői megbízás második, 

legkésőbb negyedik évében kerülhet sor abban az esetben, ha az Nkt. 69. § (4) bekezdése 

által előírt kérdőíves felmérést már legalább egyszer lefolytatták. Amennyiben az intézmény-

vezető megbízásának negyedik évét megelőzően az intézményben még nem került sor az 

ötévenkénti intézményellenőrzésre, az intézményvezetői megbízás negyedik évében, intéz-

ményellenőrzés keretében kell lefolytatni az intézményvezető ellenőrzését. 

A nagy terjedelmű, összetett intézmények ún. divizionális formában működnek, vagyis a tag-

intézmények, intézményegységek viszonylagos önállósággal rendelkeznek, és a helyben 

működő vezető felelős a napi működésért, az ott dolgozók munkájának értékeléséért. 

A vezető ellenőrzésének célja: 

A 20/2012. (VIII. 30) EMMI-rendelet szerint a vezető ellenőrzésének célja „az intézményve-

zető szakmai és vezetői készségeinek fejlesztése az intézményvezető munkájának általános 

szakmai és vezetéselméleti szempontok, továbbá az intézményvezető saját céljaihoz képest 

elért eredményei alapján.”  

A vezető beosztású szakszolgálati szakalkalmazottak szakszolgálati tanfelügyeleti ellenőrzé-

sének a vezetői munka értékelése mellett célja a szakmai tevékenység vizsgálata is, ezért az 

intézményvezetők ellenőrzésére nemcsak a vezetőellenőrzés, hanem a szakszolgálati peda-

gógusellenőrzés keretében, az ott meghatározott standard szerint is sor kerül. 

A vezetői munka értékelési szempontjai a következő elveket tükrözik: 

A vezetői munka értékelési kritériumai legyenek jellemzőek a vezetői funkciókra. 

A vezetői értékelésnek a vezetőtől függő működési elemek értékelésére kell  
szorítkoznia. 

A vezetői értékelésbe be kell vonni a szakalkalmazottakat. 

A külső értékelés épít a vezető saját teljesítményének értékelésére. (önértékelés) 

Az értékelő személynek a visszacsatolás során a fejlesztés/fejlődés támogatását kell 
előtérbe helyeznie. 

A vezetői munka értékelésének alapja: 

– A vezetői pályázatban leírtak és azok megvalósítása a gyakorlatban: A vezetői 

pályázatot a szakalkalmazotti testület, az alkalmazottak köre és a fenntartó is véle-

ményezi, végül ennek alapján kapja az intézményvezető vezetői megbízását. Ezért 

fontos, hogy mi történik a továbbiakban a benne megfogalmazott vezetői koncepció-

val, célokkal, elképzelésekkel, hogyan, milyen módon valósulnak meg, mi okból nem 

valósulnak meg, vagy mi okból és milyen módon módosulnak a vezetői programban 

megfogalmazott célok.  

– A pedagógiai szakszolgálati tevékenység irányítása és fejlesztése: A köznevelé-

si törvény kimondja, hogy a vezető elsősorban a pedagógiai – esetünkben a pedagó-
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giai szakszolgálati – munka minőségéért felel, fontos szempont tehát, hogyan irányít-

ja a szakalkalmazotti testület munkáját, milyen eljárások, célok, feladatok, eredmé-

nyek alapján követhető a folyamatos fejlesztés, fejlődés. 

– A pedagógiai szakszolgálati intézmény vezetőjének feladatai: Az Nkt.  69.§. hatá-

rozza meg a vezetővel szembeni elvárásokat, ezekből a feladatokból delegál a tagin-

tézmény-vezetők, az intézményegység-vezetők és a helyettesek munkakörébe a he-

lyi sajátosságoknak megfelelően. 

– A vezetők értékelésének várható eredményei: 

– Hiteles, átfogó kép az intézmény- és tagintézményvezető tevékenységéről.  

– A vezető erősségeinek feltárása, a fejleszthető képességek, vezetői működési 

területek megjelölése – ezek hozzájárulhatnak a vezető munkájának fejleszté-

séhez. 

2. Az ellenőrzés területei és módszertana 

2.1. A vezető tanfelügyeletének területei  

Az értékelés során az alábbi területekről származó adatokat  és tapasztalatokat használ-

juk: A vezetői értékelés területeit a Tempus Közalapítvány által koordinált, az Európai Bizott-

ság által támogatott International Co-operation for School Leadership (Nemzetközi együtt-

működés az iskolavezetésért) című projekt keretében kidolgozott iskolavezetői kompetenciák 

keretrendszere, a Central5 alapján definiáltuk, értelmeztük6, de figyelembe vettük a pedagó-

giai szakszolgálat vezetésében jelentkező különleges vezetői kompetenciákat is.   

Az értékelés során az alábbi területekről származó adatokat és tapasztalatokat használjuk 

fel: 

1. A pedagógiai szakszolgálati tevékenység stratégiai vezetése és operatív irányítása.  

2. A változások stratégiai vezetése és operatív irányítása  

3. Önmaga stratégiai vezetése és operatív irányítása 

4. Mások stratégiai vezetése és operatív irányítása 

5. Az intézmény és tagintézmény stratégiai vezetése és operatív irányítása 

 

Az EMMI-rendelet a vezető ellenőrzésének területeit módosított elnevezéssel és sorrendben 

rögzíti, de a rendeletben rögzített területek tartalmilag megegyeznek a fent felsorolt terüle-

tekkel az alábbiak szerint: 

146 §. (7) Az intézményvezető ellenőrzése az alábbi területekre terjed ki: 

a) az intézményi pedagógiai folyamatok – nevelési, tanulási, tanítási, fejlesztési, diagnoszti-

kai -  stratégiai vezetése és irányítása (ld. Centrál5 1. területe), 

b) az intézmény szervezetének és működésének stratégiai vezetése és operatív irányítása , 

(ld. Centrál5 5. területe)  

                                                 
6
 Glynn, A. K. Révai, N. (szerk., 2013): The art and science of leading school – Central5: Central-

European view on competencies for school leaders. [Az iskolavezetés tudománya és művészete – 
Central5: Az iskolavezetők kompetenciái közép-európai megközelítésben] Tempus Közalapítvány, 
Budapest. 
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c) az intézményi változások stratégiai vezetése és operatív irányítása (ld. Centrál5 2. terüle-

te), 

d) az intézményben foglalkoztatottak stratégiai vezetése és operatív irányítása (ld. Centrál5 

4. területe),  

e) a vezetői kompetenciák fejlesztése (ld. Centrál5 3. területe). 

 

A megyei/ fővárosi pedagógiai szakszolgálatokat főigazgatók irányítják. A tagintézményeket 

(tankerületi tagintézmény; megyei, fővárosi tagintézmény; országos tagintézmény; szakosí-

tott tagintézmény) igazgatók irányítják.  

A főigazgató vezetői kompetenciái az alábbi területeken mutatkoznak meg:  

 a megyei/ fővárosi pedagógiai szakszolgálati tevékenység stratégiai vezetése és irá-

nyítása,  

 a megyei/ fővárosi intézményrendszer folyamatos változásának, fejlődésének  straté-

giai vezetése és operatív irányítása,  

 önmaga stratégiai vezetése és operatív irányítása,  

 mások stratégiai vezetése és operatív irányítása,  

 a megyei/ fővárosi  intézmény stratégiai vezetése és operatív irányítása.  

Az igazgatók kompetenciái az alábbi területeken mutatkoznak meg: 

 a tagintézményi  pedagógiai szakszolgálati tevékenység stratégiai vezetése és opera-

tív irányítása,  

 a tagintézmény  folyamatos változásának, fejlődésének  stratégiai vezetése és opera-

tív irányítása,  

 önmaga stratégiai vezetése és operatív irányítása,  

 mások stratégiai vezetése és operatív irányítása,  

 a tagintézmény stratégiai vezetése és operatív irányítása.  

A főigazgatók és igazgatók kompetenciái egymással megegyezőek. Különbségek a vezetési, 

irányítási tevékenységek tartalmában és kiterjedtségében mutatkoznak meg. 

Az alábbi táblázatokban kérdésekkel segítjük nemcsak a tanfelügyelők, hanem az intézmé-

nyi érintettek munkáját is azzal, hogy részletezzük, mire irányul elsősorban a figyelem az 

adott terület ellenőrzésénél, értékelésénél. 

 

A tanulás és tanítás stratégiai vezetése és operatív irányítása 

Az intézmény alapvető célja a tanulás és a hatékony diagnosztikus, terápiás tevékenység 

támogatása. A vezető szerepe, hogy ezen tevékenységeket támogató környezetet hozzon 

létre, és biztosítsa azt, hogy az intézmény forrásait erre a célra használják fel. Mint irányító 

szakember, elsődleges feladatai közé tartozik az intézmény minden tagjának hatékony irá-

nyítása és menedzselése, valamint a tanulószervezet kialakítása, fenntartása és fejlesztése - 

fókuszban az eredményes diagnosztikus és terápiás folyamattal. A főigazgató szerepe a 

tagintézmények munkájának összehangolása, eredményes munkakapcsolat kialakítása a 

tagintézmény-vezetőkkel, a tagintézmények hatékony és minőségi működésének biztosítása. 
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A vezetőnek mindezek alapján a következőkben megjelölt tevékenységeket kell ellátnia: Irá-

nyítania kell a korszerű, hatékony és eredményes szakszolgálati tevékenység folyamatát. 

Miután létrehozott egy magas elvárásokat támasztó, biztonságos és hatékony tanulási, diag-

nosztikus és terápiás környezetet, valamint tanulási, diagnosztikus, terápiás folyamatokat, a 

tanulás kultúráját és a teljesítés lehetőségét is meg kell teremtenie mindenki számára. A 

tanulás és a tanítás, a diagnosztikus és terápiás tevékenység legjobb minőségét együtt kell 

megalapozni, fenntartani és fejleszteni egy olyan szisztematikus és szigorú rendszerrel, 

amelynek feladata a szakszolgálati tevékenység folyamatának nyomon követése, áttekinté-

se, értékelése. A vezetőnek biztosítania kell mindezek létrejöttét, valamint azt, hogy megbíz-

ható értékelési rendszereket hozzanak létre vagy vegyenek át, és ezt megfelelően használ-

ják. A vezetőnek be kell építenie és folyamatosan alkalmaznia kell a saját gyakorlatában 

mind a már létező, megalapozott pedagógiai és andragógiai modelleket, elméleteket, mind 

pedig az új oktatási trendeket és innovációkat. Támogatnia és segítenie kell a kutatásokat és 

a tényalapú megközelítést a tanulásban és tanításban, valamint a diagnosztikus, terápiás és 

fejlesztő tevékenységben (ideális esetben részt is vesz ilyen tevékenységben). 

 

Kulcsjellemzők: 

A vezetőnek biztosítania kell, hogy a szakszolgálati tevékenység a kliensek fejlődésé-

hez, további életútjuk támogatásához, javulásához vezessen. 

A vezetőnek meg kell teremtenie a visszajelzés és az értékelés kultúráját a fejlődés 

elősegítése érdekében. 

A vezetőnek biztosítania kell, hogy a helyi munkatervben és protokollban feltüntetett 

tevékenységek megfeleljenek a korszerű szakmai és etikai követelményeknek, és 

támogassák a kliensek és a köznevelési intézmények munkáját. 

A vezető munkájában törekszik egy befogadó tanulási, diagnosztikus és terápiás kör-

nyezet kialakítására. 

 

A területhez kapcsolódó értékelési szempontok és elvárások:  

 

A tanulás és tanítás/nevelés stratégiai vezetése és operatív irányítása 

Szempontok Elvárások 

Milyen módon biztosítja az 

intézményvezető a szak-

szolgálati tevékenységek 

eredményességét, a szak-

szerű beavatkozás feltételeit 

az egyes szakterületeken? 

 Részt vesz az intézmény dokumentumainak megalko-

tásában, az alapelvek, célok és feladatok meghatáro-

zásában.  

 A jogszabályi lehetőségeken belül a helyi protokollt az 

intézmény sajátosságaihoz igazítja.  

 A szakszolgálati tevékenységeket - diagnosztika, te-

rápia, fejlesztés, tanácsadás, gondozás, oktatás -, 

tervezett, komplex pedagógiai folyamatként kezeli. 

 Együttműködik munkatársaival, és példát mutat annak 

érdekében, hogy az intézmény elérje az eredmények-

re vonatkozó deklarált céljait.  

 Az intézményi kulcsfolyamatok irányítása során első-
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A tanulás és tanítás/nevelés stratégiai vezetése és operatív irányítása 

Szempontok Elvárások 

sorban a kliensi, kliensi eredmények javítására helyezi 

a hangsúlyt. 

 A kliensek komplex fejlesztésére összpontosító tevé-

kenységet vár el a szakalkalmazottaktól. 

Hogyan valósítja meg az 

eredményesség és haté-

konyság mérését az egyes 

szakterületeken?  

 Az intézményi működést befolyásoló azonosított, ösz-
szegyűjtött, értelmezett mérési adatokat, eredménye-
ket, partneri visszajelzéseket felhasználja a stratégiai 
dokumentumok elkészítésében, az intézmény jelenle-
gi és jövőbeli helyzetének megítélésében, a szakszol-
gálati tevékenység szervezésében és irányításában. 

 A kollégákkal megosztja a korszerű, hatékony, ered-

ményes szakszolgálati tevékenységgel kapcsolatos 

információkat, a bejövő adatokat, eredményeket 

elemzi, és levonja a szükséges szakmai tanulságokat. 

 Beszámolót kér a kliensek mérésén alapuló egyéni 

teljesítmények összehasonlításáról, változásáról. El-

várja, hogy a tapasztalatokat felhasználják a kliensek 

fejlesztése érdekében. 

Milyen szerepet kap a fej-

lesztő célú értékelés, a visz-

szajelzés, a reflexivitás a 

működésben, a napi gyakor-

latban? 

 Irányításával az intézményben kialakítják a kliensek 
értékelésének közös alapelveit és követelményeit, 
melyekben hangsúlyosan megjelenik a fejlesztő jelleg. 

 Irányításával az intézményben a fejlesztő célú vissza-

jelzés beépül a pedagógiai kultúrába. 

 A fejlesztő célú értékelés megjelenik a vezető saját 
értékelési gyakorlatában is. 

Hogyan gondoskodik az 

intézményvezető arról, hogy 

a szakszolgálatban szüksé-

ges dokumentumok, az al-

kalmazott módszerek, esz-

közök és szakszolgálati el-

járások megfeleljenek az 

egyes szakterületen folyó 

beavatkozások követelmé-

nyeinek? 

 Irányítja a szakszolgálati protokoll helyi, szakterületi, 

speciális, területekre vonatkozó protokolljainak kidol-

gozását, annak érdekében, hogy a legmegfelelőbb el-

látást nyújtsa az intézmény a hozzáforduló kliensek-

nek. 

 Működteti a terápiás, diagnosztikus, és más, a szak-

szolgálati tevékenységhez kapcsolódó módszerek be-

válásának vizsgálatát. Nyilvánossá teszi az eredmé-

nyes, és hatékony módszereket és eljárásokat, kollé-

gáit biztatja azok folyamatba való bevezetésére. 

Hogyan veszik figyelembe a 
kliensek igényeit a tervező-
munkában és az ellátásban, 
hogyan működik a kliens 
szükségleteihez történő 
alkalmazkodás az intéz-
ményben és saját szakszol-
gálati szakmai gyakorlatá-
ban?  

 Irányítja az egyéni szükségleten alapuló speciális 
módszerek, eszközök, új eljárások alkalmazásának 
megismerését és alkalmazását a tanulási utak kialakí-
tását célzó tanulástámogató eljárásokat, a hatékony 
kliensi egyéni fejlesztést. 

 Gondoskodik arról, hogy az intézményhez forduló 

klienseket holisztikus szemlélettel vizsgálják, és a kli-

ensek a nekik legmegfelelőbb ellátásban, támogatás-
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A tanulás és tanítás/nevelés stratégiai vezetése és operatív irányítása 

Szempontok Elvárások 

 ban részesüljenek. 

 Nyilvántartja a tevékenységével kapcsolatos vissza-

jelzéseket, és annak tanulságait a tervezés további 

fázisában felhasználja.  

 

 

2. A változások stratégiai vezetése és operatív irányítása 

 

A vezető feladata, hogy az intézményben közös értékeket fogadtasson el, amelyeket min-

denki értelmezni tud, és tevékenységének részévé válhat. A jövőkép kialakítása, a megvaló-

sítására irányuló stratégiaalkotás és a szervezet küldetésének tisztázása a vezető szerepé-

nek és munkájának kulcselemei.  

Képesnek kell lennie arra, hogy irányítsa annak a közös munkának a folyamatát, melynek 

során megszületnek a mindenki által elfogadott értékek és jövőkép, ezt hatékonyan kell 

kommunikálnia, és támogatnia kell az értékek tevékenységekbe épülését a jövőkép elérését. 

A megvalósítás szakaszában következetesen képviselnie kell azokat az irányokat, amelyeket 

szervezeti szinten meghatároztak a jövőkép elérésével kapcsolatban. A vezető eredményes-

ségének kulcsa az is, hogy a jövőképhez vezető úton mind magának mind pedig munkatár-

sainak képes legyen szűkebb és tágabb célokat kijelölni. Ehhez a vezetőnek tisztában kell 

lennie a változás folyamatával, és azzal, hogy miképp tudja kezelni a változás útjában álló 

ellenállást.  

A vezetőnek létre kell hoznia nyomon követő, áttekintő, értékelő rendszereket, majd ezek 

használatában aktívan részt kell vennie. A vezetőnek tudnia kell reagálni a belső és külső 

értékelés (önértékelés és intézményértékelés) eredményeire. Tudnia kell, hogy miképp ke-

zelje az összetettséget és a káoszt. Alapvető elvárás vezetőktől, hogy folyamatosan tájéko-

zódjanak és tájékoztassanak az új oktatási trendekről, szakpolitikai változásokról, amelyek 

érintik a hétköznapi gyakorlatot is. Azért, hogy az irányokat, célokat meghatározza, és fenn-

tarthatóan működtesse a szervezetet, fel kell térképeznie a környezeti és a fenntarthatósági 

tényezőket (pl. elemző eszközök alkalmazásával). A vezetőknek képesnek kell lenniük arra, 

hogy beazonosítsák azokat a területeket, amelyek fejleszthetők az intézményben. Biztosíta-

niuk kell a közösen kitűzött irányok felé való haladást, miközben egy átlátható tanulási kultú-

rát alakítanak ki, és azt fenntartják. 

 

Kulcsjellemzők: 

 

 A vezetőknek tudniuk kell közös értékeken alapuló jövőképet képviselniük az intéz-

ménnyel kapcsolatban, amelynek célja az aktuális gyakorlat és a kliensek eredmé-

nyeinek javítása, személyiségfejlődésük támogatása. 

 A vezetők mindennapi tevékenysége olyan stratégiát követ, amely az intézményi cé-

lok eléréséhez mindenki számára megvalósítható lépéseket kínál. 
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 A vezetők az intézmény céljainak eléréséhez stratégiai lépéseket tesznek, a változás 

kihívásokkal teli folyamatát megértik, és konstruktívan reagálnak rá. 

 A vezetők egy változásokra nyitott környezetet teremtenek, és konstruktív kapcsolatot 

létesítenek a változásban érintett szereplőkkel. 

 Az vezetők megosztják a vezetést munkatársaikkal, és a fejlesztést a saját és mások 

képességeibe vetett bizalomra alapozzák.  

 

A területhez kapcsolódó értékelési szempontok és elvárások: 

 

A változások stratégiai vezetése és operatív irányítása 

Szempontok Elvárások 

Hogyan vesz részt az intézmény 

jövőképének kialakításában? 

 

 A jövőkép megfogalmazása során figyelembe 

veszi az intézmény külső és belső környezetét, a 

folyamatban lévő és várható változásokat. 

 Szervezi és irányítja az intézmény jövőképének, 

értékrendjének, szakmai elveinek megismerését 

és a szakszolgálati tevékenységbe, folyamatokba 

épülését.  

 Az intézményi jövőkép és az intézményi doku-

mentumokban megfogalmazott alapelvek cél-

rendszere a vezetői pályázatában megfogalma-

zott jövőképpel fejlesztő összhangban vannak. 

Hogyan alakítja, módosítja, vál-

toztatja a pedagógiai szakszol-

gáltatás struktúráját annak ér-

dekében, hogy az egyes szakte-

rületen belül a szükséges és 

specifikált ellátásokat biztosít-

sa? Hogyan képes reagálni az 

intézményt érő kihívásokra? 

 Figyelemmel kíséri az aktuális külső és belső 

változásokat, konstruktívan reagál rájuk, ismeri a 

változtatások szükségességének okait. 

 A változtatást, annak szükségességét és folya-
matát, valamint a kockázatokat és azok elkerülési 
módját megosztja kollégáival, a felmerülő kérdé-
sekre választ keres. 

 Képes a változtatás folyamatát hatékonyan meg-

tervezni, értékelni és a megalapozott partneri igé-

nyek figyelemvételével az intézményben az 

egyes ellátási területeken a belső arányokat a 

megfelelő ellátás érdekében szükség esetén pro-

aktív módon kezeli. 

Hogyan azonosítja azokat a te-

rületeket, amelyek stratégiai és 

operatív szempontból fejlesz-

tésre szorulnak?  

 Folyamatosan nyomon követi a célok megvalósu-

lását. 

 Rendszeresen meghatározza az intézmény erős-

ségeit és gyengeségeit (a fejlesztési területeket), 

ehhez felhasználja a belső és a külső intézmény-

értékelés eredményét. 
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A változások stratégiai vezetése és operatív irányítása 

Szempontok Elvárások 

Milyen lépéseket tesz az intéz-

mény stratégiai céljainak eléré-

se érdekében?  

 

 Irányítja az intézmény hosszú és rövid távú terve-

inek lebontását és összehangolását, biztosítja 

azok megvalósítását, értékelését, továbbfejlesz-

tését. 

 A stratégiai célok eléréséhez szükséges 

feladatmeghatározások pontosak, érthetőek, a fe-

ladatok végrehajthatók. 

 A feladatok tervezése során a szakalkalmazotti 
közösség bevonásával a célok elérését értékeli, 
és a szükséges lépéseket meghatározza, célokat 
vagy feladatokat módosít. 

Hogyan teremt a környezete felé 

és a változásokra nyitott szer-

vezetet? 

 

 Folyamatosan informálja kollégáit és az intéz-

mény partnereit a megjelenő változásokról, lehe-

tőséget biztosít számukra az önálló információ-

szerzésre (konferenciák, előadások, egyéb forrá-

sok). 

 A vezetés engedi, és szívesen befogadja, a kor-

szerű szakszolgálati ellátás eredményesebbé té-

telére irányuló kezdeményezéseket, innovációkat, 

fejlesztéseket. 

 

 

 

3. Önmaga stratégiai vezetése és operatív irányítása 

 

A vezetőnek meg kell őriznie, fenn kell tartania a professzionális munkavégzés iránti motivá-

cióját. Tudatában kell lennie a szerepével járó etikai és erkölcsi aspektusoknak. A sikeres 

vezetők személyiségjegyeinek a megismerése segítheti az vezetőket saját fejlődésükben. A 

vezető hatékonyan kommunikál a különböző médiumokon keresztül. Olyan tulajdonságok, 

mint az optimizmus, felelősségvállalás, megbízhatóság, az elszámoltathatóság megértése, 

tényalapú döntéshozatali képesség, vállalkozókészség, eltökéltség, fogékonyság, következe-

tesség a másokkal való munkában, önállóság, tudatosság, hitelesség, kreativitás, politikai 

tudatosság mind a sikeres intézményvezetés kulcstényezői. Önismeret és önértékelés, a 

saját erősségeik és a személyes és szakmai fejleszthető területek ismerete, valamint a kriti-

kus önreflexió képessége teszik lehetővé a vezetők számára a feladatok kiadásának és a 

vezetés megosztásának megfelelő kezelését. A vezetőknek tudniuk kell kezelni a bennük 

lévő feszültséget. 

A vezetőnek be kell építenie a saját gyakorlatába mind a már létező, megalapozott pedagó-

giai (gyógypedagógiai), pszichológiai és vezetési modelleket, elméleteket, mind pedig az új 

oktatási trendeket és innovációkat – azok folyamatos alkalmazásával. Támogatnia és segí-

tenie kell a kutatásokat és a tényalapú megközelítést a tanulásban és tanításban (ideális 

esetben részt is vesz ilyen tevékenységben).  
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Kulcsjellemzők: 

 

 A vezetők kritikusan reflektálnak a saját személyiségükre, viselkedésükre, cselekede-

teikre, és (ha szükséges) felülvizsgálják saját döntéseiket (önreflexió és önértékelés). 

 A vezetők folyamatosan fejlesztik az interperszonális erősségeiket, és megpróbálják 

legyőzni gyengeségeiket (interperszonális fejlődés). 

 A vezetők folyamatosan naprakészek szakmai ismereteik terén, hogy az intézmény 

jövőképét megalkossák, és céljait felállítsák és elérjék (szakmai stratégiai és operatív 

vezetői fejlesztés). 

 A vezetők felismerik az oktatáshoz kötődő erkölcsi és etikai körülményeket, megtart-

ják a szakma etikai szabályait, és elfogadják a vezetéssel járó felelősséget (etikai és 

erkölcsi fejlődés). 

 A vezetők hatékonyan kommunikálnak, továbbá mélyen elkötelezettek a diákok, taná-

rok és önmaguk oktatása és fejlesztése iránt (hatékony kommunikáció és elkötelező-

dés). 

 

A területhez kapcsolódó értékelési szempontok és elvárások: 

 

Önmaga stratégiai vezetése és operatív irányítása 

Szempontok Elvárások 

Hogyan azonosítja erősségeit, 

vezetői munkájának fejleszthető 

területeit, milyen az önreflexió-

ja?  

 

 Ismeri a szakmai önértékelés modelljeit és esz-

közeit, felhasználja az eredményeit. 

 Vezetői munkájával kapcsolatban számít a kollé-

gák véleményére. 

 Tudatos saját vezetési stílusának érvényesítésé-

ben, ismeri erősségeit és korlátait. 

 Önértékelése reális, erősségeivel jól él, hibáit 

elismeri, a tanulási folyamat részeként értékeli. 

Hogyan fejleszti saját vezetői 

tevékenységét, hatékonyságát?  

 

 Az önreflexió során felülvizsgálja, elemzi egy-egy 

tevékenységét, döntését, intézkedését, módsze-

rét, azok eredményeit, következményeit, szükség 

esetén változtat. 

 Vezetői hatékonyságát önreflexiója, a külső érté-

kelések, saját és mások tapasztalatai alapján fo-

lyamatosan fejleszti. 

Milyen mértékű elkötelezettsé-

get mutat önmaga képzése és 

fejlesztése iránt? 

 A pedagógiai, a gyógypedagógia, pszichológia és 

a vezetés területein elsajátítja az új szakmai in-

formációkat. 

 Folyamatosan fejleszti vezetői felkészültségét, 

vezetői képességeit. 

 Hiteles és etikus magatartást tanúsít. Kommuni-
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Önmaga stratégiai vezetése és operatív irányítása 

Szempontok Elvárások 

kációja, magatartása a pedagógusetika normái-

nak megfelel. 

Időarányosan hogyan teljesül-

nek a vezetői programjában leírt 

célok, feladatok? Mi indokolja 

az esetleges változásokat, át-

ütemezéseket? 

 A vezetői programjában leírtakat folyamatosan 

figyelembe veszi a célok kitűzésében, a terve-

zésben, a végrehajtásban.  

 Ha a körülmények változása indokolja a vezetői 

pályázat tartalmának felülvizsgálatát, ezt világos-

sá teszi a szakalkalmazotti közösség és vala-

mennyi érintett számára. 

 

4. Mások stratégiai vezetése és operatív irányítása 

 

A vezetőnek tudnia kell, hogyan inspirálja a kollégáit magas teljesítmény elérésére (hogy a 

lehető legtöbbet fejlődjenek a kapott visszajelzések és az önreflexió segítségével), illetve 

hogy milyen módon hasznosítsa az intézményi önértékelést. A humánerőforrás-fejlesztés és 

-menedzsment területen irányítja a toborzást, a kiválasztást, a betanítást és a mentorálást, a 

monitoring és értékelés módszereinek, technikáinak ismeretével és alkalmazásával az önér-

tékelést. Ahhoz, hogy az intézmény által kitűzött célokat elérje, tudnia kell, hogyan építsen 

csapatot, és tudásukat a célok elérése érdekében hogyan mozgósítsa. Mások menedzselése 

során magas szintű etikai és morális szempontokat kell figyelembe vennie. A társadalmi iga-

zságosság ismerete és alkalmazása támogatja az intézményvezetőt személyes és szakmai 

kapcsolatainak kiépítésében. Az egyenlőség és méltányosság alapelveinek figyelembevéte-

lével kell cselekednie. Kollégáival hatékonyan kell kommunikálnia, időben kell visszajelzést 

adnia, és képesnek kell lennie arra, hogy kezdeményezze és támogassa a párbeszédet és a 

jó gyakorlatok átadását. Ahhoz, hogy fejlessze az intézmény helyi közösség általi támoga-

tottságát, hatékony partnerségeket kell megalapoznia és fenntartania, mert a helyi közös-

ségben aktív iskolák több támogatást kapnak. A vezetőnek tudnia és értenie kell, hogyan 

alakítson ki olyan körülményeket, melyekben a kollégáit érő stressz jelentősen csökkenthető. 

Tudnia kell, hogyan kezeljen konfliktushelyzeteket, illetve ezek előfordulását hogyan csök-

kentse. Képesnek kell lennie feladatok delegálására, tudnia kell, hogyan alkalmazza a meg-

osztott vezetés koncepcióját. 

 

Kulcsjellemzők: 

 

 A vezetők inspirálják, motiválják és ösztönzik a kollégáikat és a klienseket, valamint 

támogatják őket abban, hogy pozitívan álljanak az oktatásban megjelenő kihívások 

elé (inspiráló vezetés). 

 A vezetők megosztják a vezetést munkatársaikkal, és a fejlesztést a saját és mások 

képességeibe vetett bizalomra alapozzák.  

 A vezetők a közös/megosztott vezetés különböző formáira építve hatékony csapat-

munkát teremtenek, koordinálnak, és ebben részt vesznek (csapatépítés és megosz-

tott vezetés). 
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 A vezetők biztosítják, hogy a személyzet, az intézmény és más érintettek az igénye-

iknek és a velük szemben felállított követelményeknek megfelelő szakmai tovább-

képzésben részesüljenek (szakmai továbbképzés). 

 A vezetőknek feladata, hogy a pedagógusokat a szakirodalom kritikus olvasására 

ösztönözzék a tanítási gyakorlatuk fejlesztésének érdekében. 

 A vezetők döntéseket hoznak, problémákat oldanak meg, konfliktushelyzeteket ke-

zelnek – mások szempontjait és a különböző társadalmi és kulturális sokféleségből 

adódó nézőpontokat figyelembe véve (kommunikáció és közös döntéshozatal). 

 A vezetők elfogadó, pozitív környezetet, a tudásmegosztásra, valamint a közös célok 

elérésére nyitott, támogató kultúrát alakítanak ki, betartva az erkölcsi és etikai nor-

mákat mások vezetése közben (intézményi légkör és erkölcsi szempontok). 

 

A területhez kapcsolódó értékelési szempontok és elvárások: 

Mások stratégiai vezetése és operatív irányítása 

Szempontok Elvárások 

Hogyan osztja meg a vezeté-

si feladatokat vezetőtársai-

val, kollégáival? 

 A munkatársak felelősségét, jogkörét és hatáskörét 

egyértelműen meghatározza, felhatalmazást ad. 

 A vezetési feladatok egy részét delegálja vezetőtár-

sai munkakörébe, majd a továbbiakban a leadott 

döntési- és hatásköri jogokat ő maga is betartja, be-

tartatja. 

Hogyan vesz részt személye-

sen a humánerőforrás elle-

nőrzésében és értékelésé-

ben? 

 Irányítja és aktív szerepet játszik a belső intézményi 

ellenőrzési-értékelési rendszer kialakításában, az or-

szágos önértékelési rendszer intézményi adaptálá-

sában és működtetésében; 

 Részt vállal a szakalkalmazottak órái-

nak/foglalkozásainak, terápiáinak látogatásában, 

megbeszélésében. 

 A pedagógusok értékelésében a vezetés a fejlesztő 

szemléletet érvényesíti, az egyének erősségeire fó-

kuszál. 

Hogyan inspirálja, motiválja 

és bátorítja az intézményve-

zető a munkatársakat?  

 

 Támogatja munkatársait terveik és feladataik teljesí-

tésében. 

 Ösztönzi a szakalkalmazotti közösség tagjait önma-

guk fejlesztésére. 

 Alkalmat ad a pedagógusoknak személyes szakmai 

céljaik megvalósítására, a feladatok delegálásánál 

az egyének erősségeire épít. 
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Mások stratégiai vezetése és operatív irányítása 

Szempontok Elvárások 

Hogyan tud kialakítani 

együttműködést, hatékony 

csapatmunkát a kollégák kö-

zött?  

 

 Aktívan működteti a munkaközösségeket, az egyéb 

csoportokat (projektcsoport például intézményi önér-

tékelésre), szakjának és vezetői jelenléte fontossá-

gának tükrében részt vesz a team munkában. 

 Kezdeményezi, szervezi és ösztönzi az intézményen 

belüli együttműködéseket. 

 A megosztott vezetés céljából vezetői tanácsadó 

csoportot működtet (törzskar, tágabb körű vezetés – 

például munkaközösség-vezetők, egyéb középveze-

tők, szülői képviselők stb. bevonásával). 

Milyen módon biztosítja és 

támogatja az érintettek, a 

szakalkalmazotti közösség, 

az intézmény igényei, elvárá-

sai alapján kollégái szakmai 

fejlődését? 

 

 Rendszeresen felméri, milyen szakmai, módszertani 

tudásra van szüksége az intézménynek. 

 A továbbképzési programot, beiskolázási tervet úgy 

állítja össze, hogy az megfeleljen az intézmény 

szakmai céljainak, valamint a munkatársak szakmai 

karriertervének. 

 Szorgalmazza a belső tudásmegosztás különböző 

formáit. 

Hogyan gazdálkodik a ren-

delkezésére álló humánerő-

forrással, hogyan kezeli a 

szükséges változásokat (bő-

vítés, leépítés, átszervezés)? 

 Rendelkezik humánerőforrás-kezelési ismeretekkel, 

aminek alapján emberi erőforrás stratégiát alakít ki. 

 Változások alkalmával (bővítés, leépítés, átszerve-

zés) személyesen vesz részt az intézményi folyama-

tok, változások alakításában, irányításában. 

Hogyan vonja be a vezető az 

intézményi döntéshozatali 

folyamatba a pedagóguso-

kat? 

 Az intézményi folyamatok megvalósítása során meg-

jelenő döntésekbe, döntések előkészítésébe bevonja 

az intézmény munkatársait és partnereit.  

 A döntésekhez szükséges információkat megosztja 

az érintettekkel. 

 Mások szempontjait, eltérő nézeteit és érdekeit fi-

gyelembe véve hoz döntéseket, old meg problémá-

kat és konfliktusokat. 
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Mások stratégiai vezetése és operatív irányítása 

Szempontok Elvárások 

Mit tesz a nyugodt munka-

végzésre alkalmas, pozitív 

klíma és támogató kultúra 

megteremtése érdekében? 

 

 Személyes kapcsolatot tart az intézmény teljes mun-

katársi körével, odafigyel problémáikra, és választ ad 

kérdéseikre. 

 Kellő tapintattal, szakszerűen oldja meg a konfliktus-

helyzeteket. 

 Olyan tanulási környezetet alakít ki, ahol az intéz-

mény szervezeti és tanulási kultúráját a tanulási fo-

lyamatot támogató rend jellemzi (például mindenki 

által ismert szabályok betartatása).  

 Támogatja, ösztönzi az innovációt és a kreatív gon-

dolkodást, az újszerű ötleteket.  

 

5. Az intézmény stratégiai vezetése és operatív irányítása 

 

Ahhoz, hogy az intézmény vezetője hozzájáruljon az intézmény céljainak eléréséhez, a kö-

vetkező kulcsfontosságú felelősségi köröket és szerepeket kell betöltenie: biztosítania kell, 

hogy az intézmény üzemeltetése hatékonyan és eredményesen, az vezetőjogi hatáskörének 

megfelelően történjen, továbbá gondoskodnia kell az intézményhez kapcsolódó adminisztrá-

ciós kötelezettségek hatékony és eredményes elvégzéséről. Az vezetőnek hatékonyan kell 

beosztania mások és önmaga munkaidejét, és felügyelnie kell, hogy mások hatékonyan vég-

zik-e napi intézményi munkájukat. 

Az intézményműködés menedzselésének képessége (beleértve az épületeket és az azokat 

körülvevő földterületeket) a vezető egyik kulcsfontosságú kompetenciája, annak érdekében, 

hogy az intézmény hatékonyan működhessen. Az vezetőnek – hatás- és jogkörének megfe-

lelően – biztosítania kell az intézmény céljainak elérése érdekében az intézmény pénzügyei-

nek hatékony menedzselését, hatékony munkaerő-gazdálkodást kell folytatnia. Hatékonyan 

kell menedzselnie a megbeszéléseket és az információáramlást. A vezetőnek tudnia kell 

időbeosztása alapján feladatait priorizálni (és megtartani józan ítélőképességét). Tudnia kell 

létrehozni és fenntartani hatékony, gazdaságos és hatásos adminisztrációs rendszereket, 

valamint tudnia kell döntési jogköröket delegálni, és feladatköröket elemezni. Elengedhetet-

len, hogy a vezető hatékonyan tudjon együttműködni külső partnerekkel, és képes legyen 

együtt dolgozni helyi, regionális rendszerekkel, a hatóságokkal és az oktatásért felelős mi-

nisztériummal. 

    

Kulcsjellemzők: 

 

 A vezetők elemzik és hatékonyan, a jogszabályi követelményeknek megfelelve, keze-

lik az intézményi erőforrásokat, beleértve a pénzügyi, humán, technológiai, fizikai stb. 

erőforrásokat. 

 A vezetőknek fontos az intézmény arculata, és arra törekszenek, hogy az iskoláról 

pozitív képet alakítsanak ki. 
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 A vezetők hatékony idő- és erőforrás-menedzsmentet biztosítanak. 

 A vezetők a rendszer irányelveit betartva irányítják és átláthatóan menedzselik a 

munkafolyamatokat. 

 A vezetők a belső és a külső partnereket bevonó kommunikációt alkalmaznak. 

 

A területhez kapcsolódó értékelési szempontok és elvárások: 

Az intézmény stratégiai vezetése és operatív irányítása 

Szempontok Elvárások 

Hogyan kíséri figyelemmel a 

jogszabályokat? 

 Folyamatosan figyelemmel kíséri az intézmény mű-

ködését befolyásoló jogi szabályozók változásait. 

 A szakalkalmazottakat az őket érintő, a munkájukhoz 

szükséges jogszabály-változásokról folyamatosan 

tájékoztatja. 

Hogyan tesz eleget az intéz-

ményvezető tájékoztatási 

kötelezettségének? 

 

 Az érintettek tájékoztatására többféle kommunikáci-

ós eszközt, csatornát (verbális, nyomtatott, elektroni-

kus, közösségi média stb.) működtet.  

 A megbeszélések, értekezletek vezetése hatékony, 

szakszerű kommunikáción alapul. 

Hogyan történik az intézmé-

nyi erőforrások elemzése, 

kezelése (emberek, tárgyak 

és eszközök, fizikai környe-

zet)? 

 

 Hatékony idő- és emberi erőforrás felhasználást va-

lósít meg (egyenletes terhelés, túlterhelés elkerülés 

stb.). 

 Hatáskörének megfelelően megtörténik az intéz-

mény mint létesítmény, és a használt eszközök biz-

tonságos működtetésének megszervezése (vizsgáló, 

terápiás helyiségek, diagnosztikus eszközök, tan-

eszközök stb). 

Hogyan biztosítja az intéz-

ményvezető az intézményi 

működés nyilvánosságát, az 

intézmény pozitív arculatá-

nak kialakítását?  

 Az intézményi dokumentumokat a jogszabályoknak 

megfelelően hozza nyilvánosságra. 

 Az intézményi pozitív kép kialakítása és a folyama-

tos kapcsolattartás érdekében kommunikációs esz-

közöket, csatornákat működtet. 

Hogyan biztosítja az intéz-

ményi folyamatok, döntések 

átláthatóságát?  

 

 Szabályozással biztosítja a folyamatok 

nyomonkövethetőségét, ellenőrizhetőségét. 

 Elvárja a szabályos, korrekt dokumentációt. 

Milyen, a célok elérését tá-

mogató kapcsolatrendszert 

alakított ki az intézményveze-

tő?  

 

 Személyesen közreműködik az intézmény partneri 

körének azonosításában, valamint a partnerek igé-

nyeinek és elégedettségének megismerésében. 

 Személyesen részt vesz a partnerek képviselőivel és 

a partnereket képviselő szervezetekkel történő kap-

csolattartásban. 

 Az intézmény vezetése hatáskörének megfelelően 
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hatékonyan együttműködik a fenntartóval az emberi, 

pénzügyi és tárgyi erőforrások biztosítása érdeké-

ben. 

 

Az értékelésbe bevontak köre: 

 Külső szakértők 

 Szakalkalmazotti közösség 

 Szülők, illetve a szolgáltatással támogatott intézmények vezetői 

 A vezető maga  

 Munkáltató  

A vezető értékelése a tanfelügyeleti intézményértékelés keretében történik. 

A vezető értékelésének ideje: 

A vezető ellenőrzésére leghamarabb a vezetői megbízás második, legkésőbb negyedik évé-

ben kerülhet sor abban az esetben, ha az Nkt. 69. § (4) bekezdése által előírt felmérést már 

legalább egyszer lefolytatták (a szakszolgálati intézményvezető munkáját az alkalmazottak-

ból álló testület, a szülők, a szolgáltatással támogatott intézmények vezetői a vezető megbí-

zásának második és negyedik évében személyazonosításra alkalmatlan kérdőíves felmérés 

alapján értékelik). Amennyiben a vezető megbízásának negyedik évét megelőzően az in-

tézményben még nem került sor az ötévenkénti intézményellenőrzésre, úgy a vezető elle-

nőrzését a vezetői megbízás negyedik évében, intézményellenőrzés keretében kell lefolytat-

ni. 
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2.2. A vezető tanfelügyeletének módszerei 

2.2.1. Dokumentumelemzés  

A dokumentumelemzés során is a fenti öt vezetői ellenőrzési és értékelési területre gyűjt 
információkat a szakszolgálati tanfelügyelő. 

Az intézményi dokumentumok az intézmény honlapján megtekinthetők (itt hívjuk fel a figyel-
met változtatás esetén az alapdokumentumok honlapon történő frissítésére), ezen kívül a 
szakszolgálati tanfelügyelőnek joga van a helyszíni látogatás során is elkérni, ellenőrizni 
egyéb kötelező dokumentumokat aszerint, hogy az előzetes felkészülés során milyen további 
információkra van szüksége az értékelés pontosításához. 
A tanfelügyelők ajánlott szempontok szerint értékelik az alábbi dokumentumokat. 

 Az előző vezetőellenőrzés és az intézményi önértékelés  

vezetőre vonatkozó értékelőlapjai: 

 Melyek a kiemelkedő és melyek a fejleszthető területek? 

 Az egyes területeken mely tartalmi szempontok vizsgálatához kapcsolódóan 

születtek a fenti eredmények? 

 Milyen irányú változás látható az önértékelési eredményekben a korábbi tan-

felügyeleti eredményekhez képest az egyes területeken? 

 

 Az előző intézményi önértékelés vezetőre vonatkozó kérdőíves felmérésének 

eredményei7: 

 

 Önértékelő kérdőív 

 Szülői kérdőív 

 Szakalkalmazotti kérdőív 

 

Vezetői pályázat 

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

nevelési rendszer előtt álló feladatokkal? 

 Milyen célokat fogalmaz meg az intézményvezető? Ezek milyen kapcsolatban van-

nak a köznevelési rendszer előtt álló feladatokkal? 

 A stratégiai vezetői célokat hogyan bontotta le operatív célokra? 

 A vezetői programalkotásban hogyan kapcsolódik a hagyományőrzéshez az innova-

tív gondolkodás, tervezés? 

 Hogyan tervezi a szakszolgálatnál dolgozó szakalkalmazottakkal való együttműkö-

dést? 

 Hogyan, milyen témákban történik meg az intézményvezető erősségeinek meghatá-

rozása? 

 Hogyan tervezi a programban vezetői fejlődésének lehetőségeit? 

 Hogyan jelenik meg a vezetői programban a szakszolgálati munkafolyamatok, tevé-

kenységek eredményességének biztosítása? 

                                                 
7
 A kérdőívek megtalálhatók a www.oktatas.hu/kiadvanyok oldalon elérhető Önértékelési kézikönyv-

ben. 

http://www.oktatas.hu/kiadvanyok
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 Hogyan jelenik meg a programban a kliensek számára nyújtható csoportos ill. indi-

rekt, szülői/ szakmai konzultációs szolgáltatás? 

 Milyen szerepet kap a programban a fejlesztő célú értékelés, a reflexivitás? 

 Hogyan jelenik meg a kliensek, a nevelési-oktatási intézmények szakszolgálati 

szakalkalmazottaival, vezetőivel ill. más ágazati intézményekkel kapcsolatos 

együttműködés a programban? 

Szakmai program: 

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

szakszolgálati intézmény stratégiai céljaival? 

 A vezetői programban megfogalmazott célok hogyan segítik a szakmai hosszabb 

távú stratégiai célok elérését? 

 Milyen támogató kapcsolatrendszer leírása található a dokumentumban, mely az in-

tézményi célok elérését szolgálja? 

Egymást követő 2 tanév munkaterve és az éves beszámolók: 

 Hogyan valósul meg a mérési, értékelési eredmények beépítése a szakszolgálati 

tevékenység folyamatába? 

 Mi történik azokkal a területekkel, amelyek stratégiai vagy operatív szempontból fej-

lesztésre szorulnak? 

 Milyen megvalósult tevékenységek igazolják a vezetői programban leírt célok telje-

sülését?   

 Milyen dominanciával jelenik meg a dokumentumokban az intézményben működő 

szakmai csoportok munkája? 

 Mire irányul a dokumentumokban az intézményi erőforrások vezetői elemzése? 

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

tervezésben? 

SzMSz  

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

kat? 

 Megvalósul-e az SZMSZ-ben előírt eljárásrend szerint a szakszolgálati szakmai 

munka belső ellenőrzése? 

 Hogyan segíti a célok megvalósulását az intézményi kapcsolatrendszer szabályozá-

sa? 

 Milyen a döntéshozatali rendszer szabályozása, az intézményvezető ennek megfe-

lelően hozza-e döntéseit? 

 
 

2.2.4. Interjúk 

A szakszolgálati tanfelügyelő előzetes felkészülése során felmerült, kiegészítésre szoruló infor-

mációkra vonatkozó kérdéseket tartalmazó interjú felvételére a helyszíni ellenőrzés során kerül 

sor. 

 A munkáltatóval készített interjú kérdései  

 Az intézményvezetővel (főigazgatóval) és a tagintézményvezetőkkel készített in-
terjú kérdései  
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 A vezetőtársakkal készített interjú kérdései  

 

A vezető munkájáról a munkáltatójával készített interjú javasolt kérdései: 

 Hogyan kommunikálja a vezető az intézmény jövőképét, céljait? 

 Hogyan motiválja a szakalkalmazottakat az eredményes tevékenységre?  

 Mennyire sikerül a szakalkalmazotti közösséggel a változások megértetése, kezelé-

se? 

 Mennyire hatékonyan irányítja a megvalósítást? 

 Képviseli-e az intézmény érdekeit? 

 Képviseli-e a pedagógusok érdekeit, intézi ügyeiket a fenntartónál? 

 Elkötelezett-e az intézménye iránt? Kollégái ennek milyen jeleit tapasztalják? 

 Milyen a fenntartóval való együttműködése a változások kezelésében? 

 Nyitott-e saját maga fejlesztésére, milyen tények mutatják szakmai aktivitását? 

 Rendszeres-e az intézményben a pedagógusok munkájának ellenőrzése, értékelé-

se? 

 Elkötelezett-e a szakalkalmazotti testület fejlesztésében, működik-e a belső tudás-

megosztás? 

 Tájékoztatási kötelezettségének eleget tesz-e? 

 Hogyan működteti a vezető a nyilvánosság biztosítását? 

 Hogyan hasznosítja az intézmény kapcsolatrendszerét? 

 Hogyan mutat példát a kliensek esélyegyenlőségének biztosítására?  

 A továbbképzések irányítása összhangban van-e az intézményi célokkal? 

 

A tagintézményvezetővel készített interjú javasolt kérdései 

 Hogyan történik az intézményben a jövőkép kialakítása? 

 Hogyan alakítja ki (a vezető) a vezetői jövőképét, és hogyan kommunikálja azt? 

 Hogyan képes reagálni az intézményt érintő kihívásokra? 

 Mit tesz (a vezető) az intézmény deklarált céljainak elérése érdekében?  

 Hogyan tudja kommunikálni, elfogadtatni a munkatársaival a változások szükséges-

ségét, hogyan segíti számukra átlátni ezek értelmét? 

 Hogyan vonja be a döntés-előkészítő munkába a vezetőtársait, hogyan a pedagó-

gusokat? 

 Milyen szerepe van a kollégák együttműködésének koordinálásában?  

 Milyen módszerei vannak a munkatársak inspirálására, ösztönzésére? Melyik mű-

ködik eredményesen? 

 Mennyire tartja fontosnak a vezetői munkában a szolgáltatás eredményességének 

biztosítását? 

 Mit tesz az eredményesség biztosítása érdekében, a tevékenység minőségének ja-

vítása érdekében? 

 Milyen szerepet kap a fejlesztő célú értékelés, a reflektivitás a vezetői tevékenység-

ben, a működésben? 

 Hogyan gondoskodik arról, hogy a kliensek igényeihez igazodjon a beavatkozás, a 

pedagógiai tervező munka, az alkalmazott módszerek és eszközök köre, a megva-

lósult ellátásszervezés és a beavatkozás dokumentálása?  
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 Hogyan jelenik meg az adaptivitás, differenciálás saját beavatkozási gyakorlatában, 

pedagógiai értékrendjében, valamint az intézményi működésben? 

 Mit tesz a mindenki számára egyenlő esélyt biztosító szolgáltatás megteremtése és 

fenntartása érdekében? 

 Mit tesz a pozitív intézményi arculat kialakítása és fenntartása érdekében? 

 Hogyan működnek az intézményi célok elérését segítő kapcsolatai, hogyan fejleszti 

azokat? 

 Milyen a kapcsolata a szolgáltatással támogatott intézmények vezetőivel?  

 Figyelemmel kíséri-e a kliensek következő pedagógiai szintre lépésének folyamatát, 

amennyiben az a klienssel való aktív kapcsolat idejére esik?   

 Milyen mértékű elkötelezettsége van pedagógusok, önmaga képzése, fejlesztése 

iránt? Miben nyilvánul meg az elkötelezettsége? 

 Hogyan, milyen témákban fejleszti folyamatosan önmagát? 

 A vezetői programjában megfogalmazott célok megvalósítása milyen eredménnyel 

történt meg (időarányosan)?  

 Milyen új célok jelentek meg? 

 
A főigazgatóval készített interjú javasolt kérdései 

 Milyen lépéseket tett annak érdekében, hogy az intézményekkel rendszeres kapcso-

lata legyen? 

 Milyen alkalmakat biztosít arra, hogy megismerje az intézmények módszertani re-

pertoárját? 

 Milyen módon szerez ismereteket az intézményekben rendszeresen alkalmazott 

eszközök köréről?  

 Miként tájékozódik új eszközök megjelenéséről? Milyen kialakított rendje van az 

eszközigény felmérésének? 

 Milyen ismeretekre támaszkodik az eszközbeszerzési javaslattétel alkalmával? 

 Milyen forrásokból tájékozódik az egyes szakterületek módszertani újdonságairól? 

 Mennyire tartja fontosnak az eszközök használatára való felkészülést, képzést?  

 Van-e kialakított stratégiája és eljárásrendje a szakalkalmazottak tanulásának tá-

mogatására?  

 Milyen ismeretek birtokában foglal állást új módszer vagy új eszköz bevezetéséről?  

 Milyen problémákat tapasztal a módszertani és eszközhasználati gyakorlatban?  

 Hány szakterületre vonatkozóan érzi magát kompetens szakembernek? Mennyire 

ismeri a különféle szakterületeken folyó tevékenységeket? 

 A kompetenciájába nem tartozó szakterületek módszertani és eszközhasználati 

kérdéseiben miként hoz döntéseket? 

 Mennyire tartja jelentősnek a szakszolgálati beavatkozást a kliens jelene és jövője 

tekintetében? 

 Mennyire képes a kliens érdekeit képviselni, a szülők, a szolgáltatással támogatott 

társintézmények pedagógusai, intézményvezetői és saját munkatársai véleményé-

vel szemben? 

 Milyen szakmai kihívások jelentenek az Ön számára valódi szakmai/ szakterületi fe-

ladatot? 
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A vezetőtársakkal készített interjú javasolt kérdései 

 Hogyan, mi alapján változtatja az intézmény a tevékenység struktúráját? Milyen sze-

repe van ebben az intézmény vezetőjének? 

 Hogyan történik a stratégiai dokumentumok elkészítése, ezekből lebontva az opera-

tív munka megtervezése? 

 Milyen stratégiai lépéseket tesz az intézmény vezetője az intézmény céljainak el-

érése érdekében? 

 Hogyan azonosítják a stratégiai és operatív szempontból fejlesztésre szoruló terüle-

teket? Mi a vezető szerepe az azonosítási folyamatban? 

 Hogyan teremt az intézményvezető a változásokra nyitott szervezetet? Mit tesz en-

nek érdekében? 

 Hogyan történik a jogszabályok figyelemmel kísérése, a szakalkalmazottak tájékoz-

tatása? 

 Hogyan biztosítják az intézményi működés nyilvánosságát, mi ebben a vezető sze-

repe? 

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

módszerei, eljárásai léteznekk erre? 

 Hogyan méri fel, milyen módon támogatja a vezető a szakalkalmazottak szakmai 

fejlődését? 

 Mit tesz az intézményvezető annak érdekében, hogy a szakalkalmazottak nyomon 

kövessék a feladatuk ellátásához szükséges szakirodalmat? 

 Mit tesz az intézményvezető, hogy a szakalkalmazottak használják a megszerzett új 

tudásokat? 

 Működik-e az intézményben tudásmegosztó fórum, az egymástól való tanulás bár-

milyen módja? Mi a vezető szerepe a működésben? 

 A vezető milyen kommunikációs formákat használ, és ezek mennyire eredménye-

sek? 

 Milyen mértékben vesz részt az intézményvezető a szakalkalmazottak értékelésé-

ben? 

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

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

3. Az ellenőrzés szakaszai  

3.1. Előzetes felkészülés 

Az Oktatási Hivatal által felkészített, a vezetőellenőrzésre felkért két szakértőnek az érintett 

intézményvezetővel azonos intézménytípusban szerzett legalább ötéves szakmai gyakorlat-

tal rendelkező pedagógusnak, és legalább az egyiknek szintén intézményvezetőnek vagy 

korábban intézményvezetői feladatot ellátó személynek kell lennie.  

A felkéréssel egy időben a Hivatal átadja az ellenőrzés előkészítéséhez szükséges és ren-

delkezésre álló, az intézményre vonatkozó adatokat. A tanfelügyelők közül az ellenőrzést 

vezető szakértő az ellenőrzés időpontja előtt legalább tizenöt nappal felveszi a kapcsolatot 

az iskola igazgatójával, és egyezteti, előkészíti a helyszíni ellenőrzés lebonyolítását, majd 
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azt egy forgatókönyvben foglalja össze, melyet az ellenőrzés helyszíni szakaszának lezárá-

sát követően a résztvevők által aláírva, szkennelve feltölt az informatikai rendszerbe. Az in-

formatikai rendszerben a szakértők rendelkezésére állnak az előzetesen vizsgálandó doku-

mentumok és az előzetes mérések feldolgozott adatai. 

3.2. Helyszíni ellenőrzés 

A helyszíni ellenőrzés célja, hogy a szakértők az előzetes felkészülés során a dokumentum-

elemzés alapján szerzett információikat pontosítsák, kiegészítsék, és annak valóságtartalmá-

ról meggyőződjenek. 

A helyszíni ellenőrzés tervszerűen, az intézmény vezetőjével való egyeztetés alapján törté-

nik, és időtartama egy nap. A helyszíni ellenőrzés során az érintettekkel készítendő interjúk 

időpontjának megszervezésében az intézményvezető a látogatást megelőzően egyeztetett 

módon közreműködik.  

Az ellenőrzés során szerzett tapasztalataikat a szakértők jegyzőkönyvben rögzítik (kiegészít-

ve a dokumentumelemzés eredményét tartalmazó jegyzőkönyvet), majd a helyszíni szakasz 

lezárását követő 3 napon belül aláírva, szkennelve feltöltik azt az informatikai felületre. (A 

vezető ellenőrzés jegyzőkönyv sablonja a pedagógusellenőrzés jegyzőkönyvéhez hasonló 

formában tölthető le az informatikai felületről.) 

 

3.3. Az ellenőrzés lezárása 

3.3.1. Az ellenőrzés lezárása a szakértők részéről 

Az értékelés az informatikai felületen történik, a vezető szakértő a szakértőtársakkal egyez-

tetve, értékelési területenként, megjelöli a kiemelkedő és a fejleszthető területeket. Az érté-

kelés során minden esetben adatokkal, tényekkel alátámasztott megállapítások kerülnek a 

jelentésbe, vagyis az értékelésben hivatkozni kell a jegyzőkönyvben, vagy a kérdőíves fel-

mérés eredményében rögzített, az értékelést alátámasztó adatokra, tapasztalatokra. Erre 

minden vizsgált elvárás esetén lehetőség van a rendszerben, de ott csak akkor kell ezt je-

lezni, ha a kiemelkedő, vagy fejleszthető területek leírásában hivatkozunk az adott elvárás 

teljesülésének magas vagy alacsony szintű teljesülésére. 

Az ellenőrzést vezető szakértő az egyeztetésnek megfelelően rögzíti az ellenőrzés tapaszta-

latait összegző szakértői dokumentumot az ellenőrzést követő 15 napon belül az informatikai 

támogató rendszerben. Az ellenőrzés akkor tekinthető lezártnak, ha az eredményt a 15 na-

pos határidőn belül mindkét szakértő jóváhagyta.  

3.3.2. Az ellenőrzés lezárása a vezető részéről 

A vezető értékelőlapjának rögzítése után - szintén 15 napon belül - a vezető is értékelheti az 

ellenőrzését végző szakértők munkáját az erre a célra kialakított értékelőlapon, az informati-

kai támogató rendszerben. Az értékelőlapok tartalmát a szakértők csak a minden év novem-

ber 30-ig a Hivatal által elkészített összesítésekből ismerhetik meg. 

 A vezető, a tanfelügyeleti ellenőrzés eredményeként született értékelése alapján a már 

meglévő, az önértékelése után készített önfejlesztési tervét kiegészíti. (Önfejlesztési terv 
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sablonja 4. számú melléklet). A terv projekteket tartalmaz, amelyek az alábbi elemekből áll-

nak:  

• a projekt neve/azonosítója; 

• a projekt célja, indokoltsága: hivatkozni kell a tanfelügyeleti ellenőrzés vagy önértéke-

lés ide vonatkozó eredményére, és meg kell határozni az elérni kívánt fejlesztési 

cél(oka)t, a célok teljesülését jelző mutatók elérni kívánt értékét; 

• a célok eléréséhez szükséges feladatok (a feladatok végrehajtásának tervezett mód-

szerei, a feladatok végrehajtásának elvárt eredményei, a feladatok ütemezése, a fe-

ladatok végrehajtásába bevontak köre);  

• a projekt főbb mérföldkövei, ellenőrzési pontjai. 
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1. Bevezetés 

Az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés (tanfelügyelet) keretében lebonyolított intéz-

ményellenőrzés célja az intézmény pedagógiai-szakmai munkájának fejlesztése, valamint 

annak feltárása, hogy a nevelési-oktatási intézmény hogyan valósította meg saját pedagógiai 

programját. 

A pedagógiai szakszolgálatokban nem készül pedagógiai program, így azzal egyenértékű 

dokumentum az éves intézményi munkaterv. A korábbi gyakorlat szerint az éves intézményi 

munkatervek ütemezve tartalmazzák a tanév folyamán adódó feladatokat, azokhoz felelősö-

ket, időhatárokat, esetleg különleges szempontokat rendelnek hozzá. Nyilvánvaló, ha a pe-

dagógiai szakszolgálat éves munkaterve az ellenőrzés és értékelés egyik dokumentuma, 

akkor annak tartalmilag meg kell haladnia az ütemterv kereteit. Leghelyesebb, ha főigazgatói 

szinten történik annak meghatározása, hogy az éves munkaterv milyen stratégiai és operatív 

területekre és feladatokra vonatkozzon.  

A szakalkalmazotti testület a köznevelési intézmény alapításakor az intézményvezető irányí-

tásával elkészíti éves munkatervét, amelyben megfogalmazza az intézmény pedagógiai hit-

vallását, az ott folyó szakszolgáltatás alapelveit, értékeit, céljait, és meghatározza a hozzá 

kapcsolódó feladatokat, eszközöket. 

Az intézményellenőrzés során a szakértők azt vizsgálják majd, hogy az intézmény jó úton 

járt-e, reálisan mérte-e fel egyéni adottságait és lehetőségeit, amikor mindezt írásba foglalta, 

illetve a maga által kitűzött céloknak hogyan tudott megfelelni, azok megvalósításában hol 

tart. 

A jogszabályi előírásnak megfelelően az ellenőrzést legalább ötévente egyszer el kell vé-

gezni. Intézmény ellenőrzésére akkor kerülhet sor, ha az intézmény vezetőjét már értékelték 

tanfelügyelet keretében, vagy az intézményellenőrzés során kerül sor az intézményvezető 

ellenőrzésére. Az ellenőrzés eredményét szakértői összegző dokumentumban fogalmazzák 

meg a vizsgálatot végző szakértők, amelyet az ellenőrzést vezető szakértő az ellenőrzés 

lezárását követő 15 napon belül feltölt az Oktatási Hivatal által működtetett informatikai tá-

mogató rendszerbe.  

Az összegző szakértői jelentés alapján az intézményvezető öt évre szóló intézkedési tervet 

készít, „amelyben kijelöli az intézmény pedagógiai-szakmai munkája fejlesztésének feladata-

it.” Az intézkedési tervet az ellenőrzést követő 60 napon belül a szakalkalmazotti közösség 

jóváhagyja, majd haladéktalanul feltölti a hivatal által működtetett informatikai támogató 

rendszerbe, amely azt elérhetővé teszi az intézmény fenntartója és a Hivatal számára. 
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2. Az ellenőrzés területei és módszertana 

Az ellenőrzést megelőzi az intézmény szakalkalmazottainak, illetve esetenként a vezetőnek 

az ellenőrzése is; ezért ezeknek az eredményeknek a birtokában az intézményben folyó pe-

dagógiai szakszolgálati munka teljes folyamatát, a klienseknek mint a folyamat legfontosabb 

szereplőinek helyzetét, valamint az intézményt mint szervezetet vizsgálják az ellenőrzés so-

rán. A vizsgálandó területek ennek megfelelően kerültek meghatározásra. 

2.1. Az intézmény tanfelügyeletének területei 

Az intézmény értékelése során a szakértők az alábbi területekről származó adatokat és ta-

pasztalatokat használják fel: 

1. A pedagógiai folyamatok irányítása 

2. Személyiségfejlesztés és adaptív együttműködés 

3. Eredmények 

4. Belső kapcsolatok, kommunikáció 

5. Az intézmény külső kapcsolatai 

6. A pedagógiai szakszolgálati tevékenység feltételei 

7. Ágazati elvárásoknak, saját intézményi céloknak való megfelelés 

A vizsgálat alapja a központi elvárásoknak, a saját intézményi céloknak való megfelelés. 

 

1. Pedagógiai folyamatok 

Az intézmény vezetése a belső és a külső partnerek bevonásával alkotja meg az intézmény 

stratégiai és operatív terveit (a szakmai protokollokra épített speciális, intézményi protokollo-

kat, a szakszolgálati területek kulcsfolyamatainak eljárásrendjét). A stratégiai tervezés ered-

ménye a fenti dokumentumok, amelyek a szakszolgálat jellegéből adódóan egyéb intézmé-

nyi stratégiai dokumentumokkal egészülhetnek ki. 

A terület értékelése során elsősorban tehát a stratégiai dokumentumban megtalálható, a 

célok elérését biztosító, elsősorban pedagógiai folyamatok tervezési, megvalósítási, ellenőr-

zési és értékelési rendjének tudatosságát, az eredményeknek megfelelő és szükséges kor-

rekciók elvégzésének hatásosságát, fejlesztő jellegét kell vizsgálni. 
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Kulcsjellemzők: 

 Az intézmény speciális stratégiai dokumentumaiban egyértelműen meghatáro-

zott a pedagógiai folyamat tervezése, megvalósítása, kontrollja és fejlesztése. 

 Az intézmény céljai eléréséhez rendelkezik stratégiai és operatív tervekkel, 

amelyek elkészítéséhez, fejlesztéséhez megfelelő információkat szerez be, és 

bevonja az intézmény külső és belső partnereit. 

 A tervek megvalósítása nyomon követhető, a napi pedagógiai gyakorlat a célok 

megvalósítását szolgálja. 

 Az intézmény törekszik arra, hogy a pedagógusok szakmai tevékenysége sza-

bályozott és tervezett legyen. 

 Az intézményben működő ellenőrzési rend alapján a tervek megvalósításának 

eredményessége és hatékonysága pontosan meghatározható. 

 Az értékelések eredményeinek visszacsatolása megtörténik, és az az intézmé-

nyi fejlesztések egyik alapját képezi. 

A területhez kapcsolódó értékelési szempontok és elvárások: 

 

Pedagógiai folyamatok - Tervezés 

Szempontok Elvárások 

Hogyan valósul meg a 

stratégiai és operatív ter-

vezés? 

 

 Az intézmény vezetése irányítja az intézmény stra-

tégiai és operatív dokumentumainak koherens kiala-

kítását. 

 Az intézmény stratégiai és operatív dokumentumai 

az intézmény működését befolyásoló mérési (az 

Eredmények értékelési területnél felsorolt adatok), 

demográfiai, munkaerő-piaci és más külső mutatók 

(például szociokulturális felmérések adatai) azonosí-

tása, gyűjtése, feldolgozása és értelmezése alapján 

készül. Ezek segítik az intézmény jelenlegi és jövő-

beni helyzetének megítélését.  

 A tervek elkészítése a szakalkalmazotti közösség 

bevonásával történik, az intézmény munkatársainak 

felkészítése a feladatra időben megtörténik. 

 Biztosított a fenntartóval való jogszabály szerinti 

együttműködés.  

 Megtörténik a tanfelügyeleti ellenőrzések eredmé-

nyeiből, a korábbi fejlesztési terv felülvizsgálatából, 

valamint a további ellenőrzésekből, intézkedési ter-

vekből származó információk feldolgozása, értékelé-

se, a tapasztalatok beépítése az önértékelést követő 

ötéves intézkedési tervbe.  

 Az éves munkaterv összhangban van a stratégiai 

dokumentumokkal és a munkaközösségek terveivel. 

Milyen az intézményi stra-

tégiai terv és az oktatás-

 Az intézmény stratégiai dokumentumai az adott idő-

szak oktatáspolitikai céljaival összhangban készül-
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politikai köznevelési célok 

viszonya; az operatív ter-

vezés és az intézményi 

stratégiai célok viszonya? 

nek. 

 Az operatív tervezés a stratégiai célok hatékony 

megvalósulását szolgálja, és a dokumentumokban 

nyomon követhető. 

Pedagógiai folyamatok – Megvalósítás 

Szempontok Elvárások 

Hogyan történik a tervek 

megvalósítása? 

 

 A stratégiai tervek megvalósítása tanévekre bontott, 

amelyben megjelennek a stratégiai célok aktuális 

elemei. (Intézményi munkaterv, a vezetői pályázat, a 

továbbképzési terv és az ötéves intézkedési terv stb. 

aktuális céljai, feladatai.) 

 Az intézmény éves terveinek (éves munkaterv, éves 

intézkedési tervek, munkaközösségi tervek, a peda-

gógiai munka, tervezési dokumentumai stb.) gyakor-

lati megvalósítása a pedagógusok, a munkaközös-

ségek bevonásával történik. 

 Az intézmény pedagógiai szakszolgálati céljai hatá-

rozzák meg a módszerek, eljárások kiválasztását, 

alkalmazását. 

 Az intézményi pedagógiai folyamatok (például szak-

területekre tervezett egymásra épülő tevékenysé-

gek) a szakterületi szakmai előírások teljesülését, a 

kliensek igényeinek kielégítését, az elvárt tevékeny-

ségek eredményességét, a kliensek elégedettségét 

és a fenntartói elvárások teljesülését szolgálják.  

Milyen az intézmény mű-

ködését irányító éves ter-

vek és a beszámolók vi-

szonya, hogyan épülnek 

egymásra? 

 Az éves tervek és beszámolók egymásra épülnek. 

 A tanév végi beszámoló megállapításai alapján tör-

ténik a következő tanév tervezése. 

 A beszámolók szempontjai illeszkednek az intézmé-

nyi önértékelési rendszerhez. 

Milyen a pedagógusok 

éves tervezésének, és a 

terv tényleges megvaló-

sulásának a viszonya?  

 A stratégiai és operatív dokumentumokban megfo-

galmazott célok, feladatok – a kliensek adottságait 

és megállapított igényeit figyelembe véve – megje-

lennek a pedagógus tervező munkájában és annak 

ütemezésében. 

 A pedagógiai szakszolgálati tevékenység szakterüle-

tenként és együttesen megfelel az éves tervezésben 

foglaltaknak, az esetleges eltérések indokoltak. 

 A teljes pedagógiai folyamat követhető az óra- és te-

vékenységtervekben, állapotfelmérő dokumentu-

mokban, az egyéni és csoportos esettanulmányok-

ban, az esetmegbeszélő dokumentumokban, a kon-

zultációs munka dokumentumaiban, a naplókban, 

valamint a kliensek produktumaiban. 
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Pedagógiai folyamatok – Ellenőrzés 

Szempontok Elvárások 

Hogyan működik az elle-

nőrzés az intézményben?  

 

 Az intézményi stratégiai alapdokumentumok alapján 

az intézményben belső ellenőrzést végeznek. 

 Az ellenőrzési tervben szerepel, hogy ki, mit, milyen 

céllal, milyen gyakorisággal, milyen eszközökkel el-

lenőriz. 

 Az intézmény azonosítja az egyes feladatok ered-

ményességének és hatékonyságának méréséhez, 

értékeléséhez szükséges mutatókat. 

 A pedagógiai szakszolgálati tevékenységek ered-

ményességét az intézmény folyamatosan követi, 

elemzi, szükség esetén korrekciót hajt végre Az el-

lenőrzések eredményeit felhasználják az intézményi 

önértékelésben. 

 Az önértékelésben érintett pedagógus az ellenőrzé-

sek megállapításainak (erősségek, fejleszthető terü-

letek) megfelelően fejlesztési tervet készít, a szük-

séges feladatokat ütemezi és végrehajtja. 

 

 

Pedagógiai folyamatok – Értékelés 

Szempontok Elvárások 

Hogyan történik az intéz-

ményben az értékelés? 

 Az értékelés tények és adatok alapján tervezetten és 

objektíven történik. 

 Az intézményi önértékelés elvégzésére az intéz-

mény munkacsoportot szervez. 

 Az önértékelés során tények és adatok alapján azo-

nosítják a pedagógiai, gyógypedagógiai, pszicholó-

giai tevékenységgel és a szervezet működésével 

összefüggő erősségeket, fejleszthető területeket. 

 Az önértékelési folyamatban felhasználják a munka-

társak, szülők, és a külső partnerek (fenntartó és 

más partnerek) elégedettségméréseinek eredmé-

nyeit. 

 Az intézmény az ellenőrzések során született ered-

ményeket elemzi és értékeli (ld. Eredmények terü-

let). 

Milyen az intézményi 

munkatervben meghatá-

rozott kliensértékelés 

működése a gyakorlat-

 Az intézményben folyó pedagógiai szakszolgáltatás 

alapjaként indokolt és szükséges mértékben a klien-

sek adottságainak, képességeinek megismerésére 

vonatkozó mérési rendszer működik.  
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ban?  

 

 A kliensek állapotában beálló változások értékelése 

az intézmény szabályzó dokumentumaiban megfo-

galmazott/elfogadott közös alapelvek és követelmé-

nyek alapján folyik. 

 Az intézményben a kliensek előrehaladását, állapo-

tának, szükségleteinek változását, teljesítményének 

alakulását folyamatosan követik, a mérési adatokat 

dokumentálják, elemzik, és pedagógiai tevékenység 

értékelési eredményeit összekapcsolják, szükség 

esetén fejlesztési tervet készítenek. 

 Az egyéni fejlesztési terveknek megfelelően történik 

az egyénre szabott értékelés, amely az értékelő nap-

lóban nyomon követhető. 

 A kliensek értékeléséről fejlesztő céllal, megállapított 

gyakorisággal visszacsatolnak a kliensnek és szülei-

nek/gondviselőjének. Az értékelés és visszacsatolás 

módja, gyakorisága és szükségessége a kliens álla-

potára, életkorára, igényeire tekintettel kerül megál-

lapításra. 

 

Pedagógiai folyamatok - Korrekció 

Szempontok Elvárások 

Mi történik az ellenőrzés 

eredményeivel? 

 Az intézmény stratégiai és operatív dokumentumai-

nak elkészítése, módosítása során megtörténik az 

ellenőrzések során feltárt információk felhasználása. 

Mi történik a mérési, érté-

kelési eredményekkel? 

(Elégedettségmérés, in-

tézményi önértékelés pe-

dagógusértékelés, tanulói 

kompetenciamérés, egyéb 

mérések.) 

 Évente megtörténik az önértékelés keretében a mé-

rési eredmények elemzése, a tanulságok levonása, 

fejlesztések meghatározása. Ezt követően szükség 

esetén az intézmény a mérési-értékelési eredmé-

nyek függvényében korrekciót végez. 

 Az intézmény a szakszolgálati tevékenység eredmé-

nyességéről szóló információk alapján felülvizsgálja 

a stratégiai és operatív terveit.  

 A problémák megoldására alkalmas módszerek, jó 

gyakorlatok gyűjtése, segítő belső (ötletek, egyéni 

erősségek) és külső erőforrások (például pályázati 

lehetőségek) és szakmai támogatások feltérképezé-

se és bevonása természetes gyakorlata az intéz-

ménynek. 
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2. Személyiségfejlesztés és adaptív együttműködés 

 

Az intézmény egyik legfontosabb feladata a szolgáltatást igénylők egyenlő esélyű, komplex 

ellátása - együttműködve a klienssel, a szülőkkel és a pedagógusokkal.  A szakalkalmazot-

taknak felkészültnek kell lenniük a kliens igényeihez illeszkedő szakszolgálati tevékenységek 

biztosítására. Törekedniük kell a szolgáltatásban a partneri együttműködésre, a holisztikus 

szemléletre, az igényekhez, feltételekhez való adaptív viszonyulásra. 

Kulcsjellemzők: 

 Az intézmény munkájában kiemelt figyelmet kap a kliensek teljes körű ellátásá-

nak biztosítása. 

 Az intézmény szolgáltatásai a kliensek igényei szerint mindenki részére egyen-

lő eséllyel elérhetőek. 

 Az intézmény szakmai tevékenységét a külső partnerek együttműködésükkel 

erősítik, esetenként abban részt vesznek. 

 Az intézmény szolgáltatási kínálata folyamatosan bővül, követi a külső pedagó-

giai környezet változásait. 

A területhez kapcsolódó értékelési szempontok és elvárások: 

 

Személyiségfejlesztés 

Szempontok Elvárások 

Hogyan történik a klien-

sek igényeinek megisme-

rése, állapotfelmérése? 

 

 A szakalkalmazottak felkészültek az állapotfelmérés-

re, az ehhez szükséges módszertani ismereteik, 

eszközhasználatuk korszerű. 

 Az intézményben rendelkezésre állnak a korszerű 

szakmai-tudományos igényeknek megfelelő állapot-

felismerő eszközök és környezeti feltételek. 

 A szakalkalmazottak kompetensek a különféle álla-

potfelmérő eszközök alkalmazására.  

 Az intézményben rendelkezésre állnak intézményi 

eljárásrendek, melyek egységes állapotfelmérési fo-

lyamatokat rögzítenek. 

 Az intézmény vezetése és az érintett pedagógusok 

részére biztosított a kliensek ellátáshoz szükséges 

információkhoz való hozzáférés. 

Hogyan történik a kliens 

igényeihez illeszkedő ellá-

tás tartalmának kialakítá-

sa?  

 Az intézményben szakmai teamek működnek, a te-

am tagjai megfelelő szakmai kompetenciákkal ren-

delkeznek. 

 Az intézmény minden szolgáltatási szakterületén 

korszerű és változatos ellátás folyik. 

 Az intézmény vezetése a pedagógusokkal össz-

hangban folyamatosan törekszik a fejlesztő, terápi-

ás, tanácsadó, konzultációs tudás megújítására. 
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Személyiségfejlesztés 

Szempontok Elvárások 

Hogyan történik a klien-

sek igényeinek megfelelő 

egyéni/csoportos foglal-

kozás, fejlesztés, terápiás 

beavatkozás módszeré-

nek és eszközének megál-

lapítása? 

 Az intézmény rendelkezik mindazokkal a fejlesztő, 

terápiás, tanácsadó eszközökkel és tárgyi feltételek-

kel, melyek a szakterületi tevékenységek ellátásához 

szükségesek.  

 A szolgáltatásban közreműködők megosztják egy-

mással a kliens helyzetére, állapotára, igényeire vo-

natkozó tapasztalataikat. 

Adaptív együttműködés 

Szempontok Elvárások 

Hogyan segíti az intéz-

mény a szakemberek 

adaptív együttműködé-

sét? 

 

 Az intézmény értékrendjében kiemelt szempont a 

kliens egyéni igényének figyelembevétele, különös 

tekintettel a családi és pedagógiai környezet igényei-

re is. 

 Az intézmény pedagógiai dokumentumaiban megje-

lenik a széleskörű együttműködésre való törekvés, a 

kliensek érdekében folyó közös cselekvés szándéka.  

 A kliensek az intézmény szolgáltatásait különféle tar-

talommal, különböző időszakokban igénybe vehetik, 

amennyiben állapotuk és sajátos igényeik ezt szük-

ségessé teszi.  

Hogyan biztosítja az in-

tézmény a kliens elfoga-

dásának, befogadásának 

alkalmát? 

 Az intézmény nyitottan fordul a kliens felé, a szolgál-

tatáshoz való hozzáférés mindenki részére egyenlő 

eséllyel biztosított 

 Az intézmény rugalmasan alkalmazkodik a szolgálta-

tási kombinációk biztosításával a kliensek, családja-

ik, pedagógusaik atipikus igényeihez, amennyiben 

ahhoz kellő szakmai kompetenciával rendelkeznek. 

 Az intézmény nyitott más intézményekkel való újsze-

rű együttműködési kapcsolatra, ha kliensei igényei 

ezt indokolják.  

 Az intézmény rendelkezik rendszeres és kidolgozott 

tartalmú szakmai-, szakmaközi- és ágazatközi kap-

csolatokkal, a kliensek elfogadásának-

befogadásának érdekében.  
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3. Eredmények 

 

Az intézményben folyó pedagógiai munka során folyamatosan szükséges annak vizsgálata, 

hogy a pedagógiai stratégiai dokumentumban megfogalmazott célok elérése reális-e az elért 

eredmények alapján. Az intézmény eredményeinek elemzése, az értékelés eredményének 

visszacsatolása ezért arról ad információt, hogy milyen irányú fejlesztésre, illetőleg változta-

tásra van szükség a pedagógiai folyamatokban, a szervezet működésében. 

Kulcsjellemzők: 

 Az intézményben folyó szakszolgálati tevékenységek eredményességét jelző 

mutatókat folyamatosan gyűjti, értelmezi, elemzi az intézmény. 

 Az intézményben a kliensek állapotváltozását, a tevékenységek eredményes-

ségét (foglalkozás, terápia, beavatkozás, konzultáció, tréning, prevenció stb.) 

folyamatosan figyelemmel kísérik, dokumentálják. 

 Az intézmény szakszolgálati tevékenységével kapcsolatos partneri elégedett-

ség értékelési eredményeit összekapcsolják, különös tekintettel a kliensek álla-

potváltozására, a pszichológiai terápiás ellátásra, a logopédiai ellátásra, szak-

tudományos megalapozottságú állapotmérésére, az egyéni és csoportos fej-

lesztésekre, az iskola- és óvodapszichológusi tevékenységre, a tehetséggon-

dozásra, a pályaorinetációs és pályaválasztási, a gyógytestnevelői tevékeny-

ségre irányuló szakszolgáltatás színvonalára, s ezek felhasználásra kerülnek a 

fejlesztési tervek elkészítése során. 

 

A területhez kapcsolódó értékelési szempontok és elvárások: 

 

Eredmények 

Szempontok Elvárások 

Milyen eredmé-

nyességi mutató-

kat tartanak nyil-

ván az intéz-

ményben?  

 Az intézmény munkatervének egyik prioritása a szakszolgálati te-

vékenység eredményessége. 

 Az intézmény partnereinek bevonásával történik meg az intéz-

ményi működés szempontjából kulcsfontosságú sikertényezők 

azonosítása. 

 Nyilvántartják és elemzik az intézményi eredményeket: 

- a kliensek állapotváltozásának objektív adatai (tanulmányi ered-
ményben vagy más területen azonosítható változás). 

- a kliensek teljesítményének eredményességét igazoló mutatók 
(tanév végi minősítési eredmények) értékelések, visszajelzések 
gyakorisága, szülőkkel, pedagógusokkal folyó kommunikáció 
rendszeressége és hatékonysága. 

- lemorzsolódási mutatók (szakszolgálati ellátásból kilépők, ajánlott 
szakszolgálat ellátást nem igénylők száma, jellemző és visszaté-
rő akadályok elemzése) követések, utógondozás a tartós állapot-
változás igazolására. 
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Eredmények 

Szempontok Elvárások 

- az elégedettségmérés eredményei (szülő, pedagógus, tanuló), 

- a szakértői véleményekre érkezett fellebbezések száma, 

- „pszichés problémája megoldódott”, sikeres terápiák lezárása stb. 

Milyen szervezeti 

eredményeket tud 

felmutatni az in-

tézmény?  

 Szakmai ismeretek közvetítése a külső partnerek felé. 

 Humánerőforrás képzettségi mutatói. 

 Szakmai innovációk, jó gyakorlatok száma. 

 Az intézmény célrendszeréhez kacsolódó kiemelt tevékenységek 

működtetése eredményes. Az eredmények eléréséhez a munka-

társak nagy többsége hozzájárul. 

 Az intézmény rendelkezik valamilyen külső elismeréssel. 

Hogyan hasznosít-

ják a belső és kül-

ső mérési eredmé-

nyeket?  

 

 Az intézmény vezetése gondoskodik a szolgáltatási eredményes-

ségről szóló információk belső nyilvánosságáról. 

 Az eredmények elemzése és a szükséges szakmai tanulságok 

levonása és visszacsatolása szakalkalmazotti feladat. 

 A belső és külső mérési/vizsgálati eredmények elemzését fel-

használva határozza meg az intézmény erősségeit és fejleszthe-

tő területeit.  

 A fejleszthető területekre fejlesztési, intézkedési terveket fogal-

maz meg. 

Hogyan kísérik 

figyelemmel a 

kliensek eredmé-

nyességét?  

 

 A kliensek követésének kialakult rendje, eljárása van. 

 Az intézmény a partnereivel törekszik a kölcsönös kapcsolattar-

tás kiépítésére és az információcsere fenntartására.  

 A visszatérő kliensek jelzéseit vagy a kliensek visszacsatolását 

felhasználja a tervezési folyamatban. 

 

4.Belső kapcsolatok, együttműködés, kommunikáció 

Az intézmény belső kapcsolatrendszerének középpontjában a támogató szervezeti struktúra 

áll, amely a pedagógusok szakmai együttműködésén alapszik. A pedagógiai munka egyik 

alapfeltétele, hogy tervszerűen működő, folyamatos megújulásra képes, innovatív közössé-

gek alakuljanak ki az intézményekben. A szervezeten belüli információáramlás hatékonyan 

kialakított rendje szintén alapja a magas szintű szakmai munkának. 

Kulcsjellemzők: 

 Az intézmény szakszolgálati tevékenységével kapcsolatos feladatok és fejlesz-

tések a szakalkalmazottak közötti szakmai együttműködés legfontosabb elemei. 

 A szakmai közösségek és az egyes pedagógusok részt vesznek a pedagógiai 

munka módszertani fejlesztésében, a belső tudásmegosztásban. 

 A szakmai közösségek és az egyes pedagógusok részt vesznek a szakszolgá-

lati tevékenységek fejlesztésében, a belső tudásmegosztásban. 
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A területhez kapcsolódó értékelési szempontok és elvárások: 

Belső kapcsolatok, együttműködés, kommunikáció 

Szempontok Elvárások 

Milyen pedagógus szakmai közös-

ségek működnek az intézményben, 

melyek a fő tevékenységeik? 

 

 Az intézményben a különböző szakmai 

pedagóguscsoportok együttműködése jel-

lemző (munkaközösségek, teamek, fej-

lesztő csoportok). 

 A pedagógusok szakmai csoportjai maguk 

alakítják ki működési körüket, önálló mun-

katerv szerint dolgoznak. A munkatervü-

ket az intézményi célok figyelembevételé-

vel határozzák meg. 

 A szakmai közösségek vezetőinek hatás- 

és jogköre tisztázott. 

 Csoportok közötti együttműködésre is sor 

kerül az intézményben, amely tervezett és 

szervezett formában zajlik. 

 Az intézmény vezetése támogatja, ösz-

tönzi az intézményen belüli együttműkö-

déseket, és az intézmény céljainak eléré-

se érdekében támaszkodik a munkájukra. 

 A munkaközösségek és a tagintézményi 

munkacsoportok bevonásával történik a 

pedagógiai folyamatok megvalósításának 

ellenőrzése, értékelése. 

Hogyan történik a belső tudásmeg-

osztás az intézményben? 

 Az intézményben magas színvonalú a 

szervezeti kultúra és a szakmai műhely-

munka. 

 Az intézményben rendszeres, szervezett 

a belső továbbképzés, a jó gyakorlatok 

ismertetése, támogatása. 

 A belső tudásmegosztás működtetésében 

a munkaközösségek és tagintézményi 

munkacsoportok komoly feladatot vállal-

nak. 
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Belső kapcsolatok, együttműködés, kommunikáció 

Szempontok Elvárások 

Hogyan történik az információát-

adás az intézményben? 

 

 Kétirányú információáramlást támogató 

kommunikációs rendszert (eljárásrendet) 

alakítottak ki. 

 Az intézményben rendszeres, szervezett 

és hatékony az információáramlás és a 

kommunikáció. 

 Az intézmény él az információátadás szó-

beli, digitális és papíralapú eszközeivel. 

 Az intézmény munkatársai számára bizto-

sított a munkájukhoz szükséges informá-

ciókhoz és ismeretekhez való hozzáférés. 

 Az értekezletek összehívása célszerűségi 

alapon történik, résztvevői a témában ér-

dekeltek. 

 A munka értékelésével és elismerésével 

kapcsolatos információk szóban vagy 

írásban folyamatosan eljutnak a munka-

társakhoz. 

 

 

5. Az intézmény külső kapcsolatai 

Az intézmény fontosnak tartja a külső partnerekre vonatkozó kapcsolati rendszerét, ezért azt 

megtervezi, kialakítja és működteti. A partnerekkel kialakított kapcsolatrendszeren keresztül 

felméri a partnerek igényeit, elégedettségét, és befogadja innovatív ötleteiket. Az intézmény 

kihasználja azokat a lehetőségeket, ahol a környezete számára bemutathatja eredményeit, 

és feladatvállalásaival megjelenik a szűkebb/tágabb közösség (szakmai szervezet, település) 

életében is. 

Kulcsjellemzők: 

Az intézmény külső partneri körének feltérképezése, azonosítása és a hatékony kap-

csolattartási rend kialakítása megtörtént. 

Az együttműködések tartalma pontosan szabályozott, a partnerek bevonása az intéz-

ményi folyamatokba és elégedettségük mérése, az eredmények visszacsatolása 

megtörténik. 

Az intézmény szerepet vállal a közvetlen környezet, a szűkebb közösség támogatásában, 

továbbá az intézményben közösségi vagy egyéni szinten megjelenik a társadalmi szerepvál-

lalás is. 
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A területhez kapcsolódó értékelési szempontok és elvárások: 

Az intézmény külső kapcsolatai  

Szempontok Elvárások 

Melyek az intézmény legfon-

tosabb partnerei?  

 Az intézmény munkatervével összhangban a ve-

zetés irányításával megtörténik a külső partnerek 

azonosítása, köztük a kulcsfontosságú partnerek 

kijelölése. 

 A külső partnerek köre ismert az intézmény mun-

kavállalói számára. 

Mi az egyes partneri kapcso-

latok tartalma? 

 

 Az intézmény az azonosított partnerekkel kapcso-

latos tevékenységekről tartalomleírással is ren-

delkezik. 

 Az intézmény terveinek elkészítése során egyez-

tet az érintett külső partnerekkel. 

 Rendszeresen megtörténik a kiemelt kulcsfontos-

ságú partnerek igényeinek, elégedettségének 

megismerése. 

 Az intézkedési tervek kialakításába és megvalósí-

tásába az intézmény bevonja külső partnereit. 

 Rendszeres, kidolgozott és követhető az intéz-

mény panaszkezelése. 

Hogyan kapnak tájékoztatást 

a partnerek az intézmény 

eredményeiről? 

 

 Az intézmény vezetése a jogszabályban előírt 

módon eleget tesz tájékoztatási kötelezettségei-

nek.  

 Az intézmény a helyben szokásos módon tájé-

koztatja külső partereit (az információátadás szó-

beli, digitális vagy papíralapú). 

 A partnerek tájékoztatását és véleményezési le-

hetőségeinek biztosítását folyamatosan felülvizs-

gálják, visszacsatolják és fejlesztik.  

Hogyan vesz részt az intéz-

mény a közéletben (települé-

si szint, járási/tankerületi 

szint, megyei szint, országos 

szint)? 

 

 Az intézmény részt vesz a különböző társadalmi, 

szakmai szervezetek munkájában és a helyi köz-

életben.  

 A pedagógusok és alkalmanként a kliensek részt 

vesznek a különböző helyi/regionális rendezvé-

nyeken. 

 Az intézmény kiemelkedő szakmai és közéleti te-

vékenységét elismerik különböző helyi díjakkal, il-

letve a díjakra történő jelölésekkel. 
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6.A pedagógiai munka feltételei 

 

Az intézmény működésének minőségét nagymértékben meghatározza a rendelkezésre álló 

tárgyi és humán infrastruktúra, ezért különösen fontos az adottságok között annak számba-

vétele, hogy az intézmény a rendelkezésre álló lehetőségeit hogyan használja ki. Az intéz-

mény a pedagógiai folyamat tárgyi környezetét a pedagógiai céljainak megfelelően alakította 

ki. Az intézményi szervezetfejlesztés célja az együttműködő, motiváló szakmai környezet 

kialakítása.  

Kulcsjellemzők: 

 Az intézmény infrastrukturális környezete az intézmény szakterületi tevékeny-

ségei alapján, annak megfelelően kerül kialakításra, fejlesztése folyamatos. 

 Az intézmény tudatos szervezetfejlesztést végez a minőségi szolgáltatás opti-

mális feltételeinek megteremtése érdekében. 

 Megtörténik a munkatársak bevonása az intézmény döntési folyamataiba a 

döntések előkészítésébe. A munkatársak felelősségi, illetve hatásköre egyér-

telműen meghatározásra került, és ennak alapján hatalmazták fel a munkatár-

sakat a feladatok elvégzésére. 

 Az intézmény ösztönzi és támogatja az egyéni, a csoportos és a szervezeti 

szintű tanulási lehetőségek kihasználását, a képzésekben való részvételt. 

A területhez kapcsolódó értékelési szempontok és elvárások: 

A pedagógiai munka feltételei 

Tárgyi, infrastrukturális feltételek 

Szempontok Elvárások 

Hogyan felel meg az inf-

rastruktúra az intézmény 

képzési struktúrájának, 

pedagógiai értékeinek, 

céljainak?  

 

 Az intézmény rendszeresen felméri a munkaterv 

megvalósításához szükséges infrastruktúrát, jelzi a 

hiányokat a fenntartó felé. 

 Az intézmény rendelkezik a belső infrastruktúra fej-

lesztésére vonatkozó intézkedési tervvel, amely fi-

gyelembe veszi az intézmény szolgáltatói struktúrá-

ját, a szakterületi tevékenységek feltételeit és céljait. 

A környezet kialakításá-

ban hogyan érvényesül-

nek a környezettudatos-

ság, környezetvédelem 

szempontjai?  

 Az intézményi munkaterv tartalmazza a környezet-

tudatosság, környezetvédelem szempontjait, ennek 

elvei és kritériumai szerint tervezi és valósítja meg a 

megfelelő tárgyi környezet kialakítását. 

 A környezetvédelmi szempontok megvalósulását fo-

lyamatosan ellenőrzi. 

Hogyan felel meg az in-

tézményi tárgyi környezet 

a pedagógiai szakszolgál-

tatást igénylő klienseknek? 

 Az intézmény felkészült arra, hogy széles életkori 

spektrumba tartozó kliensek fogadására egyaránt 

célszerű és biztonságos tárgyi környezetet hozzon 

létre. 
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A pedagógiai munka feltételei 

Tárgyi, infrastrukturális feltételek 

Szempontok Elvárások 

Milyen az IKT-eszközök 

kihasználtsága? 

 Az intézmény az IKT-eszközeit rendszeresen alkal-

mazza a szakterületi tevékenységekben, az eszkö-

zök kihasználtsága, a foglalkozásokon való alkalma-

zásuk nyomon követhető. 

A pedagógiai munka feltételei 

Személyi feltételek 

Szempontok Elvárások 

Hogyan felel meg a hu-

mán erőforrás az intéz-

mény tevékenységi struk-

túrájának, szolgáltatói 

értékeinek, céljainak? 

 Az intézmény rendszeresen felméri a szükséglete-

ket, reális képpel rendelkezik a szakterületi munka 

humánerőforrás-szükségletéről. 

 A humánerőforrásban bekövetkező hiányt, a felme-

rült problémákat idejében jelzi a fenntartó számára. 

 A szakterületi pedagógiai munka megszervezésé-

ben, a feladatok elosztásában a szakértelem és az 

egyenletes terhelés kiemelt hangsúlyt kap. 

 A szakalkalmazottak végzettsége, képzettsége meg-

felel a szakterületi tevékenységek feltételeinek, az 

intézmény deklarált céljainak. 

 A vezetők felkészültek a szakterületi tevékenységek 

irányításának, ellenőrzésének feladataira 

A pedagógiai munka feltételei 

Szervezeti feltételek 

Melyek a pedagógus-

továbbképzés preferált 

irányai?  

 

 Az intézmény rendelkezik továbbképzési program-

mal, melynek elkészítése a munkatársak bevonásá-

val, az intézményi szükségletek és az egyéni életpá-

lya figyelembe vételével történt.  

 Az intézmény követi a továbbképzési programban, 

beiskolázási tervben leírtakat. 

A pedagógiai munka feltételei 

Szervezeti feltételek 
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A pedagógiai munka feltételei 

Tárgyi, infrastrukturális feltételek 

Szempontok Elvárások 

Milyen szervezeti kultúrá-

ja van az intézménynek, 

milyen szervezetfejleszté-

si eljárásokat, módszere-

ket alkalmaz?  

 

 Az intézmény vezetése személyesen és aktívan 

részt vesz a szervezeti és tanulási kultúra fejleszté-

sében.  

 Az intézmény szervezeti és tanulási kultúráját a kö-

zösen meghozott, elfogadott és betartott normák, 

szabályok jellemzik. 

 Az intézményi tervek elkészítése az intézmény mun-

katársainak és partnereinek bevonásával történik. 

 Az intézmény alkalmazotti közösségének munkájá-

ra, együttműködésére a magas szintű belső igé-

nyesség, hatékonyság jellemző. 

 Az intézmény szakalkalmazottai gyűjtik és megoszt-

ják a szakterületi jó gyakorlatokat az intézményen 

belül és kívül. 

 Az intézmények munkatársai a továbbképzések ta-

pasztalatait megosztják egymással, belső tovább-

képzési konzultációs programokat szerveznek. 

Milyen az intézmény ha-

gyományápoló, hagyo-

mányteremtő munkája?  

 

 Az intézmény számára fontosak a hagyományai, 

azok megjelennek az intézmény alapdokumentuma-

iban, tetten érhetők a szervezet működésében, és a 

pedagógiai munka részét képezik. 

 Az intézményben dolgozók és külső partnereik isme-

rik és ápolják az intézmény múltját, hagyományait, 

nyitottak új hagyományok teremtésére. 

Hogyan történik az intéz-

ményben a feladatmeg-

osztás, felelősség- és ha-

táskörmegosztás?  

 A munkatársak felelősségének és hatáskörének 

meghatározása egyértelmű, az eredményekről rend-

szeresen beszámolnak. 

 A feladatmegosztás a szakértelem és az egyenletes 

terhelés alapján történik. 

 A felelősség- és hatáskörök megfelelnek az intéz-

mény helyi szabályozásában (SzMSz) rögzítettek-

nek, és támogatják az adott feladat megvalósulását. 

Hogyan történik a munka-

társak bevonása a dön-

tés-előkészítésbe (és mi-

lyen területeken), vala-

mint a fejlesztésekbe?  

 Folyamatosan megtörténik az egyének és csoportok 

döntés-előkészítésbe történő bevonása - képessé-

gük, szakértelmük és a jogszabályi előírások alap-

ján. 

 Ennek rendje kialakított és dokumentált. 
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A pedagógiai munka feltételei 

Tárgyi, infrastrukturális feltételek 

Szempontok Elvárások 

Milyen a pedagógusok 

viszonya az innováció-

hoz? 

 

 Az intézmény munkatársai képességük, szakértel-

mük, érdeklődésük szerint javaslatokkal segítik a fej-

lesztést. 

 Az intézmény pozitívan viszonyul a felmerült ötletek-

hez, megvizsgálja azok beilleszthetőségét a fejlesz-

tési folyamatokba. 

 Az intézmény lehetőségeket teremt az innovációt és 

a kreatív gondolkodást ösztönző műhelyfoglalkozá-

sokra, fórumokra.  

 A legjobb gyakorlatok eredményeinek bemutatására, 

követésére, alkalmazására nyitott a testület és az in-

tézményvezetés. 

 

7. Ágazati elvárásoknak, saját intézményi céloknak való megfelelés 

Az intézmény a stratégiai céljainak megvalósulását folyamatosan nyomon követi, ciklikusan 

értékeli, és a tartalmi szabályozók vagy a környezet változása, valamint az intézményi ered-

mények ismeretében felülvizsgálja, majd szükség esetén változtat a célok eléréséhez vezető 

tevékenységeken. A fenti folyamat az intézmény napi gyakorlatában jelen van. 

Kulcsjellemzők:  

 Az intézmény a munkatervében kitűzött céljait a vonatkozó jogszabályokkal 

összhangban fogalmazza meg. 

 Folyamatos az intézmény stratégiai célkitűzéseinek megjelenítése az operatív, 

éves tervezés szintjén.  

 A tervek és megvalósításuk összhangjának, eredményességének vizsgálata az 

intézményi gyakorlat része. 

A területhez kapcsolódó értékelési szempontok és elvárások: 

Ágazati elvárásoknak, saját intézményi céloknak való megfelelés 

Szempontok Elvárások 

Hogyan jelennek meg az 

oktatáspolitikai célok az 

éves munkatervben? 

 

 Az intézmény munkaterve összhangban áll a közzé-

tett oktatáspolitikai célokkal. 

 Az intézményi munkaterv a jogszabályi tartalmi elvá-

rásokkal és a szakmai eljárásrendekkel összhang-

ban fogalmazza meg az intézmény céljait és felada-

tait. 

Hogyan történik az intéz-

ményi munkatervben sze-

 Minden tanév tervezésekor megtörténik az intéz-

mény tevékenységeinek terveinek ütemezése, ami 
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Ágazati elvárásoknak, saját intézményi céloknak való megfelelés 

Szempontok Elvárások 

replő kiemelt stratégiai 

célok operacionalizálása, 

megvalósítása? 

az éves munkatervben és más fejlesztési, intézke-

dési tervekben rögzítésre is kerül. 

 A tervek nyilvánossága biztosított. 

 A tervekben (éves munkaterv, továbbképzési terv, 5 

éves intézkedési terv) jól követhetők az intézmény 

kiemelt céljaira vonatkozó részcélok, feladatok, fele-

lősök, a megvalósulást jelző eredménymutatók. 

 A szakterületi módszerek kiválasztása és alkalma-

zása rugalmasan, a szakterületi tevékenységek prio-

ritásaival összhangban történik. 

Speciális helyi szempont-

ok figyelembe vétele a 

célok meghatározásában, 

a szolgáltatás folyamatos 

változásának és dinami-

kájának megjelenése az 

intézményi működésben. 

 A humán erőforrás képzési és fejlesztési tervek el-

készítése az eredmények ismeretében, azokra épül-

ve, annak érdekében történik, hogy a munkatársak 

szakmai tudása megfeleljen az intézmény jelenlegi 

és jövőbeli igényeinek, elvárásainak. 

 

 

  



Országos tanfelügyelet III. Intézményellenőrzés és -értékelés 

Az emberi erőforrások minisztere által 2015.október 5-én elfogadott tájékoztató anyag. 94 

2.2. Az intézmény tanfelügyeletének módszerei 

2.2.1. Dokumentumelemzés  

Az intézményellenőrzést végző szakértők első feladata, hogy megismerjék az intézmény 
szakmai elveit, vállalt feladatait, képet kapjanak az intézményben folyó pedagógiai szakszol-
gáltatás kereteiről. A dokumentumok elemző áttekintése ebben segíti őket. 

Az ellenőrzésnek nem célja az intézményi dokumentumok törvényességi vagy hatósági elle-
nőrzése és értékelése, ezért a felkészülés során a szakértők a dokumentumokból informáci-
ókat szereznek az intézmény működéséről, amelyet a helyszíni ellenőrzés során tovább tud-
nak bővíteni.  

A szakértők az intézmény alapdokumentumait és a működés során keletkezett, alább felso-
rolt dokumentumokat előre megadott elemzési szempontok alapján tekintik át. A dokumen-
tumokhoz a szakértők a KIR-en keresztül férnek hozzá. 

 

 Az előző intézményellenőrzés és az intézményi önértékelés  

értékelőlapjai, valamint a kapcsolódó intézkedési tervek: 

 Melyek a kiemelkedő és melyek a fejleszthető területek? 

 Az egyes területeken mely tartalmi szempontok vizsgálatához kapcsolódóan 

születtek a fenti eredmények? 

 Milyen irányú változás látható az önértékelési eredményekben a korábbi tan-

felügyeleti eredményekhez képest az egyes területeken? 

 Milyen a fejlesztési tervek és az értékelési eredmények közötti kapcsolat? 

 

 Az előző intézményi önértékelés intézményre vonatkozó kérdőíves felmérésé-

nek eredménye8: 

 

 Szülői kérdőív 

 Pedagógusok elégedettségét mérő kérdőív 

 
 

 Egymást követő 2 tanév munkaterve és az éves beszámolók (munkaközössé-
gek, tagintézményi munkacsoportok munkaterve is):   

 Hogyan kapcsolódnak az intézmény által megfogalmazott célok a pedagógiai 
szakszolgálati feladatok teljesüléséhez? A meghatározott célok megvalósításá-
hoz szükséges feltételrendszert számba vették-e? 

 Milyen az operatív tervezés és az intézményi stratégiai célok viszonya?    

 Hogyan jelenik meg az intézményi munkaterv és a munkaközösségek, tagintéz-
ményi munkacsoportok  éves terveinek egymásra épülése?  

 Az előző évi értékelésre építve milyen fejlesztő célú elemek, szakszolgálati fela-
datok jelennek meg a munkatervekben? Milyen aktuális feladatok jelennek meg a 
munkatervben mint kiemelt szakszolgálati és egyéb feladatok?  

                                                 
8
 A kérdőívek megtalálhatók a www.oktatas.hu/kiadvanyok oldalon elérhető Önértékelési kézikönyv-

ben. 

http://www.oktatas.hu/kiadvanyok
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 Egyértelműen kiderül-e az egyes feladatok felelőse, határideje, a végrehajtás el-
lenőrzője? 

 Hogyan jelennek meg az intézmény hagyományai az éves tervezésben?  

 A munkatervben meghatározott tartalom megvalósítása reális-e? 

 SZMSZ: 

 A szervezet felépítése és működésének jellemzői milyen módon kapcsolódnak 
az intézmény pedagógiai programjában megfogalmazottakhoz?  

 Az egyes intézményi közösségek és a szakmai közösségek milyen súllyal jelen-
nek meg a szervezet életében? 

 Mennyire egyértelműek az SZMSZ-ben rögzített hatás és jogkörök? 

 Milyen, az információátadással, belső és külső tájékoztatással kapcsolatos sza-
bályokat rögzít az SZMSZ? 

 Milyen panaszkezelésre vonatkozó szabályokat rögzít az SZMSZ? 

 Továbbképzési program – beiskolázási terv: 

 Hogyan jelennek meg a pedagógiai programban meghatározott elvek, célok, az 
intézmény fejlesztési céljai a továbbképzési programban, beiskolázási tervben?  

 Milyen elvek szerint készül a Továbbképzési program és a beiskolázási terv? 

 Hogy jelennek meg a pedagógusok egyéni céljai a továbbképzési programban és 
a beiskolázási tervben? 

 Mérési eredmények adatai, elemzése:  

 A különböző szakszolgálati területek különféle mérési, szűrési, vizsgálati, mi-

nősítési eredményei, statisztikai adatok. Az adatok összesítése, elemzése 

több évre kiterjesztve.   

– Milyen mérési eredményeket gyűjtenek? 

– Hogyan alakul a kliens állapota a szolgáltatási feltételek (humán és tárgyi inf-

rastruktúra) tükrében?  

– A kliens állapotváltozásának követése, elfogadott értékelési mutatók alapján 

évenkénti adatgyűjtéssel, ötéves ciklusonként elemzéssel. 

– A kliensek előrehaladásának követése az ellátás gyakoriságával az ellátás idő-

tartamával, a csoportnagysággal, összefüggésben.   

– A kliens teljesítményének változásának, eredményességének követése alapján 

szakterületi mutatók képzése.  

– A szülőkkel, pedagógusokkal való kapcsolatok rendszerességének és taralmá-

nak hatása a tevékenység sikerességére, optimális feltételek megállapítása 

vagy felülvizsgálata. 

– Lemorzsolódási mutatók képzésével az ellátási esélyek elemzése, az ellátást 

akadályozó okok feltárása.  

– Éves esetforgalom. 
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– Kimutatható-e változás vagy tendencia a rendelkezésre álló adatok elemzé-

sével az  utolsó öt évben?  

A fent részletezett mérési eredményeken kívül a szakértők az intézmény egyéb mu-
tatóit is áttekintik (amelyeket a vizsgált területek 3. pontjában már felsoroltunk), az 
így szerzett in-formációk is segítenek az intézmény eredményességének meghatá-
rozásában. 

 

 A pedagógusellenőrzés eredményeinek összegzése 

 Az intézményellenőrzéskor az intézmény szakalkalmazottainak nagy része már átesett 

szakszolgálati szakmai felügyeleti ellenőrzésen, így a rendelkezésre álló értékeléseket a 

szakértők elemző módon áttekintik, különösen az alábbiakat figyelembe véve: 

 Milyen átlagos eredménnyel zárultak az ellenőrzések az egyes területeken? 

 Van-e olyan fejlesztésre megjelölt terület, amely valamennyi vagy a legtöbb 

értékelt szakszolgálati szakalkalmazott esetében azonos?  

 Van-e olyan erősség, amely valamennyi vagy a legtöbb értékelt szakszolgálati 

szakalkalmazott esetében azonos? 

 A szakszolgálati szakalkalmazottak értékelésének eredményei között van-e 

egyéb összefüggés, megfigyelhető(k)-e: 

o azonos szakmai munkaközösségben/ munkacsoportban tevékenykedő 

szakalkalmazottak erősségeinek, fejleszthető területeinek azonossága, 

o a különböző szakszolgálati területeken tevékenykedő szakszolgálati 

szakalkalmazottak eredményei közötti eltérések, 

o módszertani felkészültség erősségeinek, fejleszthető területeinek azo-

nossága? 

Amennyiben nem az intézményellenőrzés keretében kerül sor a vezető ellenőrzésére és 

értékelésére, a szakértők áttekintik a vezető értékelésének eredményét is.  

 

2.2.2. Interjú 

Az ellenőrzés során egyéni és csoportos strukturált interjúk is készülnek a megadott kérdé-
sek és a szakértői előzetes felkészülés során megfogalmazódott kérdések alapján.   
A beszélgetés az előzetesen közzétett szempontok és témák szerint alakul. Az interjúala-

nyok kiválasztása irányítottan történik:  

– szakterületenként minimum két szülő, 

– a pedagógusok esetében minden szakterület képviselt legyen. 

Az interjúk elkészítésekor csak az érintett személyek vagy csoportok lehetnek jelen, megfi-

gyelő vagy egyéb más személy nem. Az interjú minimálisan előírt időkeretét ki kell tölteni.  

 

A vezetővel készített interjú kérdéssora  

 Milyen az Ön intézménye? Emeljen ki öt intézményi jellemzőt! 

 Melyek az intézmény kiemelt céljai? 
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 Milyen rendszere van az intézményben szakterületi ellátást meghatározó doku-
mentumok elkészítésének? (Stratégiai dokumentumok, az éves munkát megha-
tározó dokumentumok.) 

 Hogyan történik az igazgatási feladatok ellátása? 

 Hogyan történik az aktuálisan megjelenő új feladatok ellátása az intézményben? 
(Például feladatellátási hely szervezése stb.) 

 Hogyan működik az intézményben az ellenőrzés? (Ki, mit, milyen gyakorisággal, 
céllal, eszközökkel ellenőriz?) 

 Hogyan történik az intézményben az intézményi önértékelés, a pedagógusok ér-
tékelése? 

 Hogyan történik meg a visszacsatolás? 

 Mi történik az ellenőrzési, mérési, értékelési eredményekkel? 

 Hogyan kísérik figyelemmel a kliensek állapotának alakulását? 

 A munkaközösség-, intézményi munkacsoport vezetők hol, milyen tevékenység 
formájában kapcsolódnak be a vezetés munkájába? 

 Mi jellemzi az intézményben a feladat-, hatáskör- és felelősségmegosztást? 

 Milyen módszerei használatosak az intézményen belüli tudásmegosztásnak? 

 Milyen módszerei, formái valósulnak meg az intézményen belüli információát-
adásnak? 

 Melyek a pedagógus-továbbképzés preferált irányai? 

 Milyen az intézmény viszonya az új módszerekhez, új tevékenységi tartalmak 
bevezetéséhez? 

 Hogyan értékeli az intézmény az alkalmazott módszerek beválását, mi történik a 
be nem vált módszerekkel? 

 Hogyan értékeli az intézmény hagyományápoló/hagyományteremtő munkáját? 

 A szakterületi tevékenységek szempontjából melyik partnerekkel való együttmű-
ködést tartja a leghasznosabbnak? Mi a tartalma a kapcsolatoknak? 

 Hogyan tájékoztatják a partnereket az intézmény eredményeiről? 

 Milyen szakmai közéleti szerepeket tölt be az intézmény? 

 Mennyire élénk és rendszeres a szakmai szervezetek munkájában vagy a helyi 
közéletben való személyes / munkaközösségi részvétel? 

 Vannak-e olyan intézményi alkalmak, díjak, amelyekkel elismerik a partnerek ki-
emelkedő szakmai és közéleti tevékenységét? 

 

A pedagógusok képviselőivel készített interjú kérdéssora  

 Melyek az intézmény kiemelt céljai az intézményi profil tekintetében, és aktuáli-
san most a ciklus végén? 
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 Az értekezletek összehívása milyen célok mentén, milyen rendszerességgel tör-
ténik? 

 Ha jellemezni kellene az intézményét, mely három jellemzőt emelné ki? 

 Hogyan történik az intézményben a kliensek állapotfelmérése, igényeik megis-
merése? 

 Milyen módon történik a tanulás támogatása? 

 Milyen kiegészítő szolgáltatások állnak rendelkezésre a komplex ellátásban?   

 Milyen közösségi alkalmakat biztosítanak az egyes szakterületi ellátásban részt-
vevőknek (pl. fejlesztő nyári tábor, szülőklub, szülőcsoport, pedagógus csoport)? 

 Az intézményben mi történik a klienseket érintő mérési eredményekkel, hogyan 
hasznosítják azokat? 

 A szakalkalmazotti testület együttműködését milyen formák jellemzik? 

 Mi a tartalmuk az együttműködéseknek? 

 Hogyan történik az intézményben a belső tudásmegosztás? 

 A munkaközösségek, intézményi munkacsoportok és szakalkalmazotti testület 
véleményét milyen tervezésben, fejlesztésben, mely döntések előkészítésében 
veszi figyelembe a vezetés? 

 Hogyan viszonyulnak a pedagógusok az új módszerek bevezetéséhez, az új 
szakterületi eljárások működtetéséhez? 

 Hogyan értékelik a módszerek beválását, hatásosságát, és mit kezdenek az ér-
tékelés eredményével? 

 Milyen a pedagógusok viszonya az innovációhoz? 

 Véleménye szerint a szülők mit várnak el az intézménytől, mennyire határozza 
meg az itt szakterületi tevékenységet ez a külső elvárás?  

 Milyen a vezetői ellenőrzés gyakorlata az intézményben, milyen formában kap 
visszajelzést a munkájáról? 

 Az intézményben folyó szakterületi tevékenység melyik területén/területein látja 
fontosnak a fejlesztést?  

 Van-e olyan fejlesztés, amit a munkaközösség, intézményi munkacsoport javas-
latára valósítottak meg az intézményben? 

 Milyen lehetőségei vannak a pedagógusoknak a szakmai fejlődésre (képzések, 
projektnapok, „jó gyakorlat” kipróbálása stb.)?  

 Mi a tapasztalata, hogyan befolyásolja az integráció az intézményben folyó mun-
kát? 

 Az intézmény munkatervében megfogalmazott célok megvalósítása milyen 
eredménnyel történt meg az intézményben? Különösen 

o a kliensek igényeinek megállapításában,  

o a kliensek komplex ellátásában, 
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o a szakterületi tevékenység eredményességét biztosító kapcsolati rendszer 
kiépítésében. 

 

A szülők képviselőivel készített interjú kérdéssora  

 Kapott-e elegendő és jól érthető tájékoztatást a pedagógiai szolgáltatás szüksé-
gességéről?  

 A szolgáltatás szervezésében figyelembe veszik-e a szülők és kliensek igényeit?   

 Az Ön megítélése szerint az intézményben folyó szakszolgálati ellátás megfelelő 
tartalmú és minőségű-e?  

 Megítélése szerint megfelelő-e az intézmény felszerelése a szolgáltatások zavar-
talan biztosításához?   

 Tapasztalata szerint változatos, a kliensek életkorát és állapotát figyelembevevő 
foglalkozásokat biztosítanak az intézményben?   

 Van-e ismerete arról, hogy az intézményben milyen további szolgáltatások mű-
ködnek?  

 Megkérdezték-e Önt vagy a klienseket arról, hogy mennyire elégedettek a szol-
gáltatással?  

 A kliensekkel foglalkozó szakemberek keresi-e a személyes kapcsolat vagy más 
tájékoztatás alkalmait?   

 Ha Ön fordul tanácsért vagy felvilágosításért a szakemberekhez, ők ezt termé-
szetesnek tekintik és rendelkezésre állnak?   

 Hogyan ajánlaná az intézményt mások számára?  

 

2.2.3. A pedagógiai szakszolgálati munka infrastruktúrájának megismerése folyamatos 

megfigyeléssel 

Az intézményben folyó szakszolgáltatás megismerése során az intézmény adottságait is 

számba veszik a szakértők: 

 Az intézmény kiemelt szakmai céljainak való megfelelés megjelenik-e az in-

tézmény fizikai feltételeiben (pl. egyetemes tervezés, infokommunikációs aka-

dálymentesítés, egyenlő esélyű hozzáférés)? 

 Milyen a gyermekek/ tanulók/ kliensek szolgáltatói környezete? 

 Ha van közösségi tér az intézményben azt hogyan, mire használják? 

 Milyen feltételekkel rendelkezik az intézmény az alkalmazottak lelki egészsé-

gének karbantartásához? 

 Mennyiben felel meg az intézmény tárgyi környezete a kiemelt figyelmet 
igénylő  gyermekek/ tanulók / kliensek ellátására?  
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3. Az ellenőrzés szakaszai  

3.1. Előzetes felkészülés 

3.1.1. Dokumentumok feltöltése, szakértői egyeztetés 

Az Oktatási Hivatal által felkészített, az intézményellenőrzésre felkért – az intézmény nagy-

ságától és összetettségétől függően – 3-5 szakértő felveszi egymással a kapcsolatot, hogy 

az eljárás menetét, a feladatok elosztását megbeszéljék egymással. 

Az intézmény legkésőbb 15 nappal az ellenőrzés kijelölt időpontja előtt feltölti az Oktatási 

Hivatal által működtetett informatikai támogató rendszerbe az ellenőrzés előkészítéséhez 

szükséges és rendelkezésre álló, az intézményre vonatkozó adatokat, dokumentumokat (a 

hivatal nyilvántartásában rendelkezésre álló adatok, dokumentumok elérhetőségét a rend-

szer biztosítja), valamint az intézményi önértékelés eredményeit. 

Az ellenőrzést vezető szakértő az ellenőrzés időpontja előtt legalább tizenöt nappal felveszi 

a kapcsolatot az  igazgatójával, és egyezteti, előkészíti a helyszíni ellenőrzés lebonyolítását, 

majd azt egy forgatókönyvben foglalja össze, melyet az ellenőrzés helyszíni szakaszának 

lezárását követően a résztvevők által aláírva, szkennelve feltölt az informatikai rendszerbe.  

 

3.1.2. A pedagógiai dokumentumok, mérési eredmények vizsgálata 

Az intézményellenőrzést végző szakértők első feladata, hogy megismerjék az intézmény 

éves munkatervét, vállalt és ellátott szakterületeit, képet kapjanak az intézményben folyó 

szolgáltatásokról, annak kereteiről. Az ellenőrzésnek nem célja az intézményi dokumentu-

mok törvényességi vagy hatósági ellenőrzése és értékelése. 

A felkészülés során szerzett ismereteiket a szakértők a helyszíni ellenőrzés alkalmával to-

vább bővítik, illetve ellenőrzik a dokumentumokban megfogalmazott elvek, az elérésükhöz 

kapcsolt feladatok megvalósításának minőségét és az egyéb adatok helytállóságát. 
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3.2. Helyszíni ellenőrzés 

A helyszíni ellenőrzés célja, hogy a szakértők az előzetes felkészülés során a dokumentum-

elemzés alapján szerzett információikat pontosítsák, kiegészítsék, és annak valóságtartalmá-

ról meggyőződjenek. Célja továbbá, hogy az intézményben folyó szakszolgálati munkáról  új 

információkat szerezzenek megfigyelés és az intézményben folyó szakszolgálati tevékeny-

ségben közreműködőkkel történő interjúk készítése segítségével. 

A helyszíni ellenőrzés tervszerűen, az intézmény vezetőjével való egyeztetés alapján törté-

nik, és időtartama egy nap. A helyszíni ellenőrzés során az érintettekkel készítendő interjúk 

időpontjának megszervezésében az intézményvezető közreműködik, a látogatást megelőző-

en egyeztetett módon. 

A szakértők a helyszíni ellenőrzésen gyűjtött tapasztalatokat, adatokat egy jegyzőkönyvben 

rögzítik (kiegészítve az előzetes dokumentumelemzési tapasztalatokat), amelyet a helyszíni 

szakasz lezárását követő 3 napon belül aláírva, szkennelve feltöltenek az informatikai felület-

re. (Az intézmény ellenőrzés jegyzőkönyv sablonja a pedagógusellenőrzés jegyzőkönyvéhez 

hasonló formában tölthető le az informatikai felületről.) 

 

3.2.1. A helyszíni ellenőrzést bevezető rövid találkozás a szakalkalmazotti testülettel  

Az intézmény helyszíni ellenőrzésének megkezdésekor a szakértői csoport találkozik a 

szakalkalmazotti testülettel, ahol bemutatkoznak a szakértők, röviden ismertetik az ellenőr-

zés célját, menetét, feladatait, és elmondják a helyszíni ellenőrzés programját. 

A szakalkalmazottak és a szakértők találkozását az intézményvezető szervezi meg, azon 

részt is vesz.  

3.2.2. Interjúk 

Az interjúkészítés célja az előzetes felkészülés során a dokumentumelemzés és az önérté-

kelés alapján megszerzett információk pontosítása, kiegészítése, az intézmény működésével 

kapcsolatos új információk szerzése. 

A helyszíni ellenőrzés során előre tervezett interjúkra kerül sor, ezeken kívül a szakértők a 

spontán módon sorra kerülő beszélgetések alkalmával szerzett információkat is felhasznál-

hatják az összegző jelentés elkészítésekor. 

3.2.3. Bejárás  

Ennek során a szakszolgálati-szakmai munka eszközrendszerének rendelkezésre állását is 

vizsgálják a szakértők, ezzel is információt gyűjtve a szakszolgáltatás értékeléséhez.  
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3.3. Az ellenőrzés lezárása 

3.3.1. Az ellenőrzés lezárása a szakértők részéről 

Az összegző jelentés az intézményben folyó pedagógiai-szakmai munka értékelése, amelyet 

a fentebb felsorolt eszközök segítségével vizsgálnak a szakértők. Az összegző jelentés az 

erősségeket és fejleszthető területeket határozza meg a hét vizsgált területnek megfelelően, 

illetve kiemeli a lehetséges intézményi jó gyakorlatot. 

Az értékelés az informatikai felületen történik, a vezető szakértő a szakértőtársakkal egyez-

tetve, értékelési területenként, megjelöli a kiemelkedő és a fejleszthető területeket. Az érté-

kelés során minden esetben adatokkal, tényekkel alátámasztott megállapítások kerülnek a 

jelentésbe, vagyis az értékelésben hivatkozni kell a jegyzőkönyvben vagy a kérdőíves felmé-

rés eredményében rögzített, az értékelést alátámasztó adatokra, tapasztalatokra. Erre min-

den vizsgált elvárás esetén lehetőség van a rendszerben, de ott csak akkor kell ezt jelezni, 

ha a kiemelkedő, vagy fejleszthető területek leírásában hivatkozunk az adott elvárás teljesü-

lésének magas vagy alacsony szintű teljesülésére. 

Az összegző jelentés így a szakértők által az intézményellenőrzés folyamán készített jegyze-

tek alapján készül el, végső változatát valamennyi szakértő elfogadja, és az ellenőrzést ve-

zető szakértő rögzíti azt a látogatást követő 15 napon belül az informatikai támogató rend-

szerben. Az ellenőrzés akkor tekinthető lezártnak, ha az eredményt a 15 napos határidőn 

belül mindkét szakértő jóváhagyta. 

3.3.2. Az ellenőrzés lezárása az intézmény részéről 

 

Az elkészült szakértői összegző dokumentumot az intézmény a honlapján közzéteszi, és a 

kézhezvételétől számított 45 napon belül a vezető öt évre szóló intézkedési tervet készít, 

amelyet a szakalkalmazotti közösség az intézményellenőrzés összegző értékelő dokumen-

tumának rögzítésétől számított 60 napon belül elfogad. Az intézkedési terv intézkedéseket 

tartalmaz, amelyek az alábbi elemekből állnak:  

• az intézkedés neve/azonosítója; 

• az intézkedés célja, indokoltsága: itt hivatkozni kell a tanfelügyeleti ellenőrzés vagy 

önértékelés ide vonatkozó eredményére és meg kell határozni az elérni kívánt fej-

lesztési cél(oka)t, a célok teljesülését jelző mutatók (ha vannak ilyenek) elérni kívánt 

értékét; 

• a célok eléréséhez szükséges feladatok (a feladatok végrehajtásának tervezett mód-

szerei, a feladatok végrehajtásának elvárt eredményei, a feladatok ütemezése, a fe-

ladatok végrehajtásának felelősei);  

• az intézkedés főbb mérföldkövei, ellenőrzési pontjai. 

Az intézkedési tervet a hivatal által működtetett informatikai támogató rendszerbe tölti fel az 

intézményvezető, ahol az elérhetővé válik a Hivatal, valamint a fenntartó számára. (Az intéz-

kedési terv sablonját a 3. számú melléklet tartalmazza.) 

 

Az ellenőrzés összegző dokumentumának rögzítését követően - szintén 15 napon belül – az 

intézmény vezetője a szakalkalmazotti közösséggel egyeztetve értékelheti az ellenőrzését 
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végző szakértők munkáját az erre a célra kialakított értékelőlapon, az informatikai támogató 

rendszerben. Az értékelőlapok tartalmát a szakértők csak a minden év november 30-ig a 

hivatal által elkészített összesítésekből ismerhetik meg. 
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1. számú melléklet: Forgatókönyvminta (egy pedagógus ellenőrzése esetén) 

 

Forgatókönyvminta 

(Egy pedagógus látogatása esetén) 

Pedagógus neve9:  

Pedagógus oktatási azonosítója:  

Intézmény neve:  

Intézmény OM azonosítója:  

Intézményvezető neve:  

Vezető szakértő neve:  

Szakértő neve:  

Tanfelügyeleti látogatás dátuma:  

 

 

 

 

                                                 
9
 Az eljáráshoz kapcsolódó adatokat az informatikai rendszer automatikusan kitölti. 
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IDŐ TEVÉKENYSÉG RÉSZTVEVŐK ESZKÖZÖK MEGJEGYZÉS (VÁLTOZÁSOK) 

7.30 Szakértők érkezése vezető szakértő   

szakértő 

7.40-7.50 Szakértők, pedagógus bemu-

tatkozása 

vezető szakértő   

szakértő 

intézményvezető 

pedagógus 

8.00-8.45 Pedagógus óralátogatás vagy 

értékelő interjú 1. 

vezető szakértő a látogatott pedagógus tevé-

kenységétől függően óraváz-

lat, foglalkozási-, terápiás 

terv, más beavatkozás terve 

(pl. konzultáció, tréning, pre-

venció) egyéni-, csoportos 

esettanulmány, (2-2 pld.), 

kliensek produktumai 

 

szakértő 

pedagógus 

vezető 

9.00-9.45 Pedagógus óralátogatás vagy  

értékelő interjú 2. 

vezető szakértő a látogatott pedagógus tevé-

kenységétől függően óraváz-

lat, foglalkozási-, terápiás 

terv, más beavatkozás terve 

(pl. konzultáció, tréning, pre-

venció) egyéni-, csoportos 

esettanulmány, (2-2 pld.), 

kliensek produktumai 

 

szakértő 

pedagógus 

vezető 

9.45-10.00 Kávészünet    
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10.00-

11.00 

Helyszíni dokumentumelem-

zés 

vezető szakértő a tevékenység tervezését tar-

talmazó eszközök, naplók, 

szakértői vélemé-

nyek,esettanulmányok,  

együttműködési dokumentu-

mok 

 

szakértő 

11.00-

11.45 

Pedagógus óramegbeszélés 

vagy az értékelő interjú meg-

beszélése 

vezető szakértő   

szakértő 

pedagógus 

vezető 

11.45-

12.30 

Interjú a pedagógussal  vezető szakértő   

szakértő 

pedagógus 

12.30-

13.00 

Ebéd    

13.00-

13.45 

Interjú a vezetővel vezető szakértő   

szakértő 

vezető 

13.45-

16.00 

Értékelés elkészítése, admi-

nisztráció 

vezető szakértő   

szakértő 
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Megjegyzés: (Amennyiben a  tanfelügyeleti látogatás nem az előzetesen egyeztetett forgatókönyv szerint zajlott, akkor a változtatás 

oka)……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………….. 

 

Kelt:…………………………………………………………. 

 

 

…………………………………………    ……………………………………………. 

 ……………………………………………… 

Vezető tanfelügyelő aláírás          Tanfelügyelő aláírás        Intézményvezető aláírása 

 

 

…………………………………………… 

     Pedagógus aláírása 
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2. számú melléklet: Forgatókönyv minta (Két pedagógus ellenőrzése esetén) 

 

Forgatókönyv minta 

(Két pedagógus látogatása esetén) 

Pedagógus 1. neve:  

Pedagógus 1. oktatási azonosítója:  

Pedagógus 2. neve:  

Pedagógus 2. oktatási azonosítója:  

Intézmény neve:  

Intézmény OM azonosítója:  

Intézményvezető neve:  

Vezető szakértő neve:  

Szakértő neve:  

Tanfelügyeleti látogatás dátuma:  
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IDŐ TEVÉKENYSÉG RÉSZTVEVŐK ESZKÖZÖK MEGJEGYZÉS 

(VÁLTOZÁSOK) 

7.30 Szakértők érkezése vezető szakértő   

 szakértő 

7.40-7.50 Szakértők, pedagógusok bemutatkozá-

sa 

vezető szakértő   

 szakértő 

 intézményvezető 

 pedagógus 1. 

 pedagógus 2. 

8.00-8.45 Pedagógus 1. óralátogatás vagy  érté-

kelő interjú 1. 

vezető szakértő a látogatott pedagógus tevé-

kenységétől függően óraváz-

lat, foglalkozási-, terápiás 

terv, más beavatkozás terve 

(pl. konzultáció, tréning, pre-

venció) egyéni-, csoportos 

esettanulmány, (2-2 pld.), 

kliensek produktumai 

 

 szakértő 

 vezető 

 pedagógus 1. 

9.00-9.45 Pedagógus 1. óralátogatás  vagy  érté-

kelő interjú 2. 

vezető szakértő a látogatott pedagógus tevé-

kenységétől függően óraváz-

lat, foglalkozási-, terápiás 

terv, más beavatkozás terve 

(pl. konzultáció, tréning, pre-

venció) egyéni-, csoportos 

esettanulmány, (2-2 pld.), 

 

 szakértő 

 vezető 

 pedagógus 1. 
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kliensek produktumai 

9.45-10.30 Pedagógus 1. óramegbeszélés vagy az  

értékelő interjú megbeszélése 

vezető szakértő   

 szakértő 

 vezető 

 pedagógus 1. 

10.30-11.00 Kávészünet    

11.00-11.45 Pedagógus 2. óralátogatás vagy  érté-

kelő interjú 1. 

vezető szakértő a látogatott pedagógus tevé-

kenységétől függően óraváz-

lat, foglalkozási-, terápiás 

terv, más beavatkozás terve 

(pl. konzultáció, tréning, pre-

venció) egyéni-, csoportos 

esettanulmány, (2-2 pld.), 

kliensek produktumai 

 

 szakértő 

 vezető 

 pedagógus 2. 

12.00-12.45 Pedagógus 2. óralátogatás vagy  érté-

kelő  interjú 2. 

vezető szakértő a látogatott pedagógus tevé-

kenységétől függően óraváz-

lat, foglalkozási-, terápiás 

terv, más beavatkozás terve 

(pl. konzultáció, tréning, pre-

venció) egyéni-, csoportos 

esettanulmány, (2-2 pld.), 

kliensek produktumai 

 

 szakértő 

 vezető 

 pedagógus 2. 

12.45-13.30 Pedagógus 2. óramegbeszélés vagy az  

értékelő  interjú megbeszélése 

vezető szakértő   

 szakértő 
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 vezető 

 pedagógus 2. 

13.30-14.00 Ebéd    

14.00-14.45 Pedagógus 1. interjú  vezető szakértő diktafon az interjú rögzítésé-

hez 

 

 pedagógus 1. 

14.00-14.45 Pedagógus 1. dokumentumelemzés szakértő a tevékenység tervezését tar-

talmazó eszközök, naplók, 

szakértői vélemé-

nyek,esettanulmányok,  

együttműködési dokumentu-

mok 

14.45-15.30 Pedagógus 2. interjú szakértő diktafon az interjú rögzítésé-

hez 

 

 pedagógus 2. 

14.45-15.30 Pedagógus 2. dokumentumelemzés vezető szakértő a tevékenység tervezését tar-

talmazó eszközök, naplók, 

szakértői vélemé-

nyek,esettanulmányok,  

együttműködési dokumentu-

mok 

 

15.30-16.15 Interjú a vezetővel pedagógus 1. mun-

kájáról 

vezető szakértő   

 szakértő 

 vezető 

16.15-17.00 Interjú a vezetővel pedagógus 2. mun- vezető szakértő   
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Megjegyzés: (Amennyiben a  tanfelügyeleti látogatás nem az előzetesen egyeztetett forgatókönyv szerint zajlott, akkor a változtatás 

oka)……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………….. 

 

Kelt:…………………………………………………………. 

 

 

…………………………………………    ……………………………………………. 

 ……………………………………………… 

Vezető tanfelügyelő aláírás          Tanfelügyelő aláírás        Intézményvezető aláírása 

 

 

……………………………………………   ……………………………………………    

     Pedagógus 1. aláírása            Pedagógus 2. aláírása 

 kájáról szakértő 

 vezető 

17.00-18.00 Szakértők egyeztetése, otthoni értéke-

lés előkészítése 

vezető szakértő jegyzetek, rögzített hang-

anyag 

 

szakértő 
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3. számú melléklet: Intézkedési terv 

 

 

Az intézkedési terv javasolt sablonja: 

Intézmény neve:  

Intézmény OM azonosítója:  

Intézményvezető neve:  

Intézményvezető oktatási azonosítója:  

Intézkedési terv neve/azonosítója:  

Intézkedési terv kezdő dátuma:  

Intézkedési terv befejező dátuma:  

 

Intézkedés
2
 neve/azonosítója:  

Intézkedés célja, indokoltsága:  

Intézkedés mérföldkövei, ellenőrzési pont-

jai: 

 

A célok eléréséhez szükséges feladatok
3
 

A feladat:  

A feladat végrehajtásának módszere:  

A feladat elvárt eredménye:  

A feladat tervezett ütemezése:  

A feladat felelőse(i):  

 

 

 

 
2 

Intézkedésenként kitöltendő 
3
Feladatonknt kitöltendő 
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4. számú melléklet: Önfejlesztési terv 

Az önfejlesztési terv javasolt sablonja: 

Pedagógus/Intézményvezető neve:  

Pedagógus/Intézményvezető oktatási azo-

nosítója: 

 

Önfejlesztési terv neve/azonosítója:  

Önfejlesztési terv kezdő dátuma:  

Önfejlesztési terv befejező dátuma:  

 

Projekt neve/azonosítója
4
:  

Projekt célja, indokoltsága:  

Projekt mérföldkövei, ellenőrzési pontjai:  

A célok eléréséhez szükséges feladatok
5
 

A feladat:  

A feladat végrehajtásának módszere:  

A feladat elvárt eredménye:  

A feladat tervezett ütemezése:  

A feladat végrehajtásába bevontak köre:  

 
4
 Projektenként kitöldendő 

5 
Feladatonként kitöltendő 

5. számú melléklet: A pedagógus ellenőrzés jegyzőkönyve 

 

Tanfelügyeleti ellenőrzés jegyzőkönyve 

 

Pedagógus neve6:  

Pedagógus oktatási azonosítója:  

Intézmény neve:  

Intézmény OM azonosítója:  

Intézményvezető neve:  

Szakértő neve:  

Tanfelügyeleti látogatás dátuma:  
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DOKUMENTUMELEMZÉS 

 

A tanmenet, tematikus tervek és az éves tervezés egyéb dokumentuma 

Gyógytestnevelő 

Elemzési szempont Az elemzés eredménye 

1. Milyen tervezési módszert használ a 

pedagógus az éves tervezéshez? 

 

 

2. Hogy jelenik meg a tanmenetben a ta-

nulói kompetenciák fejlesztése? 

 

 

3. Hogy jelennek meg az éves tervezésben 

a kiemelt figyelmet érdemlő tanulókkal 

kapcsolatos feladatok? 

 

 

4. Hogyan épít a pedagógus a tervező 

munka során a tanulók előzetes ismere-

teire? 

 

 

5. Hogy jelenik meg a fogalmak egymásra 

épülése az éves tervezés dokumentuma-

iban?  

 

 

6. Hogy jelenik meg az egyéni fejlesztési 

tervben a fejlesztés-központúság? 

 

 

7. Hogy jelennek meg az éves tervezésben 

a tantárgyi belső és külső kapcsolódá-

sok?  

 

8. Hogy jelennek meg a tanmenetben az 

egyéni tanulói igényeknek megfelelő fo-

lyamatok? 

 

 

9. Mennyiben felelnek meg a célkitűzé-

seknek a tervezett értékelési eszközök? 

 

 

10. Egyéb észrevételek:  

Óraterv és egyéb foglalkozások tervezése 

Gyógytestnevelő 

 

Elemzési szempont Az elemzés eredménye 

1. Milyen módszert használ a pedagógus 

az órai/foglalkozás tervezéséhez?  
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2. A tervben szereplő tartalmi elemek 

megfelelnek-e a szaktárgyhoz kapcso-

lódó korszerű szaktudományos ismere-

teknek?  

 

 

3. Hogy jelennek meg a tervezésben a tan-

tárgyi belső és külső kapcsolódások?  

 

 

4. A feladatok, célkitűzések teljesülését 

hogyan segítik a tervezett módszerek, 

tanulásszervezési eljárások és az 

óra/foglalkozás felépítése? 

 

 

5. A célkitűzés mennyiben támogatja a 

megszerzett tudás alkalmazását? 

 

 

6. Az órák/foglalkozások tervezésénél 

hogy érvényesül a cél–tananyag–eszköz 

koherenciája? 

 

 

7. Milyen módon jelennek meg az egyéni 

tanulói igények az órák/foglalkozások 

tervezésében? 

 

 

8. Mennyire támogatja a terv a tanulói 

együttműködést, szociális tanulást?  

 

 

9. Milyen módon jelennek meg a tervben 

a közösségfejlesztés, személyiségfejlesz-

tés feladatai?  

 

 

10. Mennyiben felelnek meg a célkitűzé-

seknek a tervezett értékelési eszközök? 

 

 

11. Egyéb észrevételek:  
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A szakszolgálati szakmai munka egyéni vagy csoportszintű éves tervezésének dokumen-

tuma  

 

Elemzési szempont Az elemzés eredménye 

1. Az éven belül milyen részidőszakokra 

bontott a terv, és miként jelennek meg 

bennük az egyes témakörök? 

 

2. Mennyiben kapcsolódik a terv a mun-

kaközösség/ munkacsoport tervéhez? 

 

 

3. Mennyiben kapcsolódik a terv a szak-

szolgálati intézményi munkaterv egé-

széhez? 

 

 

 

4. Milyen megnevezéseket, tevékenység-

egységeket tartalmaz a szakterület-

specifikus munkavégzés vonatkozásá-

ban (hogyan specifikálja a megnevezés 

szintjén a feladatok ellátását)?  

 

 

5. Mennyire konkrét, ellenőrizhető vagy 

elvont, ellenőrizhetetlen? A megnevezé-

sek mennyire állnak összhangban a 

naplóban használt tevékenységek meg-

nevezéseivel? 

 

 

6. Mennyire vannak összhangban a terve-

zett tartalmak a munkaköri leírásban 

foglalt tevékenységtartalmakkal? 

 

 

7. Mennyire vannak összhangban a terve-

zett tartalmak az elfogadott, aktuális 

szakmai eljárásrenddel (protokollal)?  

 

 

8. Érzékelhető-e a tervezet összeállításá-

nak módjában és tartalmában, hogy a 

szakszolgálati tevékenységnek vannak 

tervezhető és nem tervezhető elemei? 
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9. Milyen a tervezett felmérések és be-

avatkozások aránya, az előbbiek milyen 

mértékben irányulnak egyénekre illetve 

csoportokra? 

 

10. Miként van jelen a direkt és indirekt 

szolgáltatásra vonatkozó tervezés (szülő 

és pedagógus közötti konzultáció)? 

 

 

11. Az időbeli kibontás mennyiben igazo-

dik a kliensek beérkezésének csúcsidő/ 

alapidő szakaszaihoz 

 

12. Megjelennek-e új feladatok az előző 

év(ek)  tervének tartalmához képest? 

 

 

 

13. Megjelennek-e új problémacélpontok, 

módszerek a segítésben, változtatási 

szándékok a korábbi munkatevékeny-

séghez képest? 

 

 

14. Egyéb észrevételek  

Óra-, tevékenységterv (foglalkozás, terápia, beavatkozás, konzultáció, tréning, preven-

ció stb.) 

 

Elemzési szempont Az elemzés eredménye 

1. Milyen módszert használ a tevékenység 

vagy tanóra tervezéséhez? (a tervezés 

módszertana) 

 

 

2. Milyen elemeket tartalmaz a tevékeny-

ség- óravázlat? 

 

 

3. Az óra feladatainak, célkitűzéseinek 

teljesülését hogyan segítik a tervezett 

módszerek, szervezési eljárások? 

 

 

4. A célkitűzés teljesülését hogyan segíti 

az óra tervezett felépítése? 
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5. Van-e alkalom a tervezés szerint a kö-

zösségfejlesztés, személyiségfejlesztés 

megvalósítására?  

 

 

6. Milyen értékelési formák jelennek meg 

az óra tervezésében? 

 

 

7. A tartalmi elemek egymásra épülése 

hogyan segíti a nyomon követhetősé-

get? 

 

 

8. Egyéb észrevételek 
 

Egyéb foglalkozások tervezése 

 

Elemzési szempont Az elemzés eredménye 

1. Képes-e a kliens életkorának megfelelő, 

problémaspecifikus egyéni/ csoportos 

felmérések előkészítésére és megterve-

zésére? 

 

2. Képes az egyéni vagy csoportos fejlesz-

tés, foglalkozás tervének elkészítésére 

illetve több ülést átfogó hosszú távú be-

avatkozási tervek létrehozására? 

 

3. Céljainak megfelelően képes-e megha-

tározni a vizsgált illetve a fejlesztendő 

területeket? 

 

4. Képes-e meghatározni a fenti terüle-

tekhez rendelt feladatok struktúráját, 

logikai felépítését? 

 

5. Képes-e véleményt alkotni a kiválasz-

tott feladat, stratégia kliensre gyakorolt 

hatásáról? 

 

6. Képes-e a tervezés során komplex mó-

don figyelembe venni az egyének vagy 
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csoportok erős oldalait? 

7. Képes-e a tervezés során figyelembe 

venni a környezet védőtényezőit, mi-

közben beszámítja a személyes sérülé-

kenység és a környezeti kockázatok jel-

lemzőit is?  

 

8. Képes-e a rendelkezésére álló eszközö-

ket, módszereket kritikusan elemezni és 

a konkrét céloknak megfelelően kivá-

lasztani? 

 

9. Képes-e a tervezés során többféle vizs-

gálati/ beavatkozási eszköz-

ben/eljárásban gondolkodni és alterna-

tívákat is létrehozni 1-1 lépés kimene-

telét illetően? 

 

10. Mennyiben tudja alkalmazott eljárásait 

összhangba hozni a szakterületi eljá-

rásrenddel (protokollal)? 

 

11. Egyéb észrevételek 
 

Esetmegbeszélő munka dokumentum 

(javasolt a logopédia, nevelési tanácsadás típusú tevékenységek esetében) 

 

Elemzési szempont Az elemzés eredménye 

1. Milyen módszertani, technikai megol-

dásokat alkalmaz az esetmegbeszélés 

vezetésére? 

 

2. Milyen módon tart fenn együttműkö-

dést az esetmegbeszélés résztvevőivel?  

 

3. A csoportműködés érdekében milyen 

beavatkozásokat végez, és mi jellemzi 

ezeket? 

 

4. Milyen módon kezeli az esetmegbeszé-
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lés során megmutatkozó érzelmi és in-

dulati viszonyulásokat? 

5. Milyen erősségei és fejlesztésre váró te-

rületei nyilvánulnak meg az esetmegbe-

szélés során?  

 

6. Mennyire képes reflektív áttekintésre 

az esetmegbeszélés több ülése során a 

történések, az előrehaladás, az elakadá-

sok, módszertani/ technikai kérdései-

nek tekintetében?   

 

7. Egyéb észrevételek 
 

A konzultációs munka dokumentuma 

 (javasolt a nevelési tanácsadás típusú tevékenységek esetében) 

Elemzési szempont Az elemzés eredménye 

1. Képes-e a konzultáció folyamatának 

tervezésére, benne a cél(ok) meghatáro-

zására? 

 

2. Tud-e különbséget tenni a különböző 

konzultációs technikák között? Milyen 

indokokkal tudja alátámasztani a kon-

zultációban használt módszereket, 

technikákat?  

 

3. Mennyiben képes értelmezni a konzul-

táció hatását a fejlesztő/ terápiás folya-

matra?  

 

4. Hogyan kezeli az esetleges elakadáso-

kat, problémákat a konzultációs folya-

matban?  

 

5. Milyen összehasonlításokra képes a ter-

vezett és a megvalósult tartalom, to-

vábbá a tervezett cél és az elért ered-

mény összevetésének gondolati és ér-

zelmi vetületéről?  
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6. Hogyan látja a terápiás beavatkozás és 

a konzultáció egymáshoz való viszo-

nyát, határait? 

 

7. Milyen módon tesz különbséget a szak-

emberrel folytatott konzultáció és a 

szakember szupervíziója között? 

 

8. Alkalmaz-e modellnyújtó helyzetet 

szakmai konzultációban és hogyan ér-

telmezi ennek előnyeit és hátrányait? 

 

9. Mennyiben tudja alkalmazott eljárásait 

összhangba hozni a szakterületi proto-

kollal? 

 

10. Egyéb észrevételek 
 

Csoportos esettanulmány dokumentum  

(javasolt a nevelési tanácsadás típusú tevékenységek esetében) 

 

Elemzési szempont Az elemzés eredménye 

1. Milyen érvekkel támasztja alá a csopor-

tos fejlesztés/ terápia/ tanácsadás szük-

ségességét az adott csoport vonatkozá-

sában?  

 

2. Miként érvel a csoportos fejlesztésben/ 

terápiában/ tanácsadásban résztvevő 

gyerekek/ tanulók bekerülésének szem-

pontjai mellett?  

 

3. Miként vélekedik a csoportos fejlesztés/ 

terápia/ tanácsadás kereteiről és feltét-

eleiről? (gyakoriság, a csoportos fejlesz-

tés/ terápia/ tanácsadás helyszíni adott-

ságai, tervezett időtartam, egyéni, cso-

portos) Mennyire képes a segítő és hát-

ráltató szempontok megfogalmazására? 

 

4. Mennyire képes a csoportos fejlesztés/ 

terápia/ tanácsadás folyamatának ter-

vezésére, benne a cél(ok) meghatározá-

sára? 
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5. Mennyire tudatosan használ különféle 

módszereket a csoportos fejlesztés/ te-

rápia/ tanácsadás folyamatában? 

Mennyire ismeri a módszerek nevét, 

miként tudja elkülöníteni azokat?  

 

6. Mennyiben ismeri fel és hogyan kezeli 

az esetleges elakadásokat, problémákat 

a csoportos fejlesztés/ terápia/ tanács-

adás folyamatában?  

 

7. Mennyiben képes a csoportos fejlesztés/ 

terápia/ tanácsadás teljes folyamatára 

vonatkozó megvalósulás elemzésére? (A 

megvalósulást abból a szempontból 

szükséges elemezni, hogy mennyiben 

tért el a kitűzött céltól.)  

 

8. Képes-e a tapasztalatok alapján javas-

latok megfogalmazása? 

 

9. Mennyiben tudja alkalmazott eljárásait 

összhangba hozni a szakterületi eljárás-

renddel (protokollal)? 

 

10. Egyéb észrevételek 
 

A szakterületi vélemény dokumentuma 

1. Mennyire képes felmérni, hogy a szak-

területi vélemény írásában hol vannak a 

kompetencia határai? 

 

2. Milyen feltételekhez köti a szakterületi 

vélemény megírását, a tartalom meg-

alapozottságát? 

 

3. Fogalomhasználata mennyiben felel 

meg a szaktudományos fogalomhaszná-

lat elvárásainak? 

 

4. A vélemény tagoltsága, tartalma és 

nyelvezete figyelembe veszi-e a fóku-

szált problémát, amelyről a vélemény 

szól, valamint annak a személynek a 

szükségleteit és nyelvi megértését, aki a 

véleményt olvassa vagy kapja? 
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5. Hogyan kezeli a véleményt író szakem-

ber a titoktartás, a sérelemokozás elke-

rülése és a lényegi üzenetek átadása ké-

nyes egyensúlyát a vélemény egészé-

ben? 

 

6. Egyéb észrevételek  

Szakmai-, szakma és ágazatközi együttműködés dokumentum 

 

Elemzési szempont Az elemzés eredménye 

1. Hogyan fejti ki az együttműködés célja-

it a résztvevő partnerek jellemzői és ér-

dekeltségei mentén? 

 

2. Milyen érvekkel támasztja alá az 

együttműködésben rejlő kölcsönös elő-

nyöket? 

 

3. Hogyan fejti ki az együttműködésnek a 

szakterületi tevékenységhez történő 

kapcsolódását? 

 

4. Az együttműködés valamely választott 

szakaszának részletes leírása, ennek 

dokumentumai.  

 

5. Miként képes reflektálni a választott 

együttműködési történéseire?  

 

6. Milyen értékeket lát az eseményekben?  

7. Hogyan határozza meg saját szerepét az 

együttműködésben? 

 

8. Hogyan látja és oldja meg szakmai sze-

repét az együttműködések fenntartásá-

ban?  

 

9. Egyéb észrevételek  

Napló 

(minden olyan dokumentum, melyben a pedagógiai tevékenység folyamata naponként 

rögzített) 

Elemzési szempont Az elemzés eredménye 

1. Hogyan követi a napló szerinti haladás 

az éves foglakozási/ beavatkozási ter-

vet?  
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2. Milyen megállapítások, mérések, ada-

tok nyomán korrigálja előzetes beavat-

kozási terveit?  

 

3. Egyéb észrevételek 
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Kliensek produktumai 

 

Elemzési szempont Az elemzés eredménye 

1. Miként értelmezi, és hogyan veszi figye-

lembe a kliens állapotfelmérésének ered-

ményeit?   

 

2. Miként értelmezi, és hogyan veszi figye-

lembe az egyéni beavatkozás folyamata so-

rán a kliens által vagy közreműködésével 

keletkezett anyagokat és megnyilvánuláso-

kat (pl. dokumentumok, alkotások és más 

alkalmak és helyzetek)? 

 

3. Miként értelmezi, és hogyan veszi figye-

lembe a csoportos beavatkozás folyamata 

során a kliens által vagy közreműködésé-

vel keletkezett anyagokat és megnyilvánu-

lásokat mint a kliens egyedi tevékenységé-

nek termékét?    

 

4. Miként értelmezi és veszi figyelembe azt a 

csoportproduktumot, ami a vezetett 

csoportbeavatkozás folyamatában a klien-

sek tevékenységében keletkezik?   

 

5. Egyéb észrevételek 
 

ÓRALÁTOGATÁS  

Az óra-/foglalkozáslátogatás megfigyelési 

szempontjai 

A megfigyelés tapasztalatai 

1. Hogy határozta meg a pedagógus az 

óra/foglalkozás célját és hogy sikerült azt a 

kliensekkel tudatosítani? 

 

2. Mennyiben támogatták az elvégzett felada-

tok és az alkalmazott módszerek a cél el-

érését? 

 

3. A választott módszerek, tanulásszervezési 

eljárások mennyire illeszkedtek az 
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óra/foglalkozás tartalmához, az elvégzett 

feladatokhoz? 

4. Kellően átgondolt és szervezett volt-e az 

óra, foglalkozás felépítése? 

 

5. Kellően tudta-e irányitani és befolyásolni a 

gyermekek/ tanulók/ kliensek munkáját és 

viselkedését?; 

 

6. Milyen volt a foglalkozás, fejlesztés, terá-

pia során a pedagógus munkája, egyénisé-

ge, kommunikációja?  

 

7. Képes volt-e a pedagógus az óra céljai tel-

jesülésének, az alkalmazott módszerek 

megfelelőségének utólagos megítélésére? 

 

8. Egyéb észrevételek 
 

Esettanulmány dokumentum értékelő interjú (javasolt a logopédia, nevelési tanácsadás 

típusú tevékenységek esetében), amennyiben kiváltja a közvetlen óralátogatást 

 

1. Jellemezze azokat a modelleket, amiket 

tipikusan használ a felmérések és be-

avatkozások során? 

 

2. Milyen erősségeire építhet a problé-

mamegoldás során? 
 

3. Milyen korábbi tapasztalatai vannak, 

amelyek kapcsolatba hozhatók a jelen 

tevékenységével, felmerülő problémái-

val? 

 

4. Milyen lépéseket tett annak érdekében, 

hogy jó kapcsolatot alakítson ki a kli-

enssel?  

 

5. Milyen készségeket, megközelítéseket 

alkalmaz, amikor    ….. ezzel és ezzel a 

problémahelyzettel találja szemben 

magát?  

 

6. Milyen személyes korlátokat él meg az 

adott helyzettel kapcsolatban? 
 

7. A kulturális háttérbeli különbségek ho-  
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gyan befolyásolják a kliens-

sel/kliensekkel kialakított kapcsolatot? 

8. A kliens/kliensek hátrányai (fogyaté-

kossága, egészségi-, testi állapota) ho-

gyan befolyásolják a kialakított kapcso-

latot, milyen készségekkel és megköze-

lítéssel rendelkezik ezekre a helyzetek-

re?  

 

9. Milyen élményei vannak a szülőkkel, 

családtagokkal, pedagógusokkal törté-

nő együttműködésben? 

 

10. Mennyire fontos része munkájának a 

szülőkkel való kapcsolat?  
 

11. Milyen megoldási startégiái vannak a 

problémás helyzetek kezelésére?  
 

12. Melyik az a 2-3 etikai dilemma, amivel 

rendszeresen találkozik a munkahe-

lyén? 

 

13. Egyéb észrevételek  

PEDAGÓGUS INTERJÚ 

 

1. Hogyan követi a szakmában megjelenő új-

donságokat, a végbemenő változásokat? 

 

2. Milyen módszerekkel, milyen szempontok 

figyelembe vételével végzi a hosszú és rövid 

távú tervezést? Hogyan, milyen esetekben 

korrigálja a terveket? 

 

3. Milyen módon működik együtt a pedagó-

gusokkal és a pedagógiai munkát segítő 

munkatársakkal? Hogy működik együtt 

más intézmények pedagógusaival?  

 

4. Milyen kommunikációs eszközöket használ 

szívesen a munkája során? Hogy tartja a 

kapcsolatot a tanulók szüleivel? 

 

5. Saját magára vonatkozóan hogyan érvé-
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nyesíti a folyamatos értékelés, fejlődés, to-

vábblépés igényét? 

6. Milyen kiemelkedő vagy fejleszthető terü-

letet emelne ki a munkájával kapcsolat-

ban? 

 

7. Hogyan képes befogadó környezetet kiala-

kítani?  

 

Kiegészítő kérdések a pedagógus interjúhoz 

Kérdés Válasz 

  

 
 

INTERJÚ A VEZETŐVEL A PEDAGÓGUS MUNKÁJÁRÓL  

Kérdés Válasz 

1. Milyennek tartja a pedagógus módszerta-

ni, pedagógiai felkészültségét? 
 

2. Mennyire felel meg a pedagógus tervező-

munkája az intézmény elvárásainak?  

 

3. Milyen módszerekkel és milyen hatékony-

sággal segíti a pedagógus a kliensek állapo-

tának változását?  

 

4. Mennyire tud megfelelni a pedagógus a 

kleinsek és a szülők egyéni elvárásainak? 

 

5. Mennyire felel meg a pedagógus 

értékelőmunkája az intézmény elvárásai-

nak? 

 

6. Milyen a pedagógus kapcsolata a kliensek-

kel, szülőkkel? 
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7. Milyennek tartja a pedagógus kapcsolatát 

a kollégákkal?  

 

8. Milyen a pedagógus intézményen belüli és 

kívüli szakmai aktivitása? 

 

9. Milyen innovációs, vagy pályázati felada-

tokban vesz, vagy vett részt a pedagógus? 

 

10. Miben nyilvánul meg a pedagógus kezde-

ményezőkészsége, felelősségvállalása? 

 

11. Reális önismerettel rendelkezik-e a peda-

gógus? Hogy fogadja a visszajelzéseket? 

 

12. Mennyire jellemző a pedagógusra az önfej-

lesztés igénye?  

 

13. Mennyire elégedett a pedagógus munkájá-

nak eredményességével? 

 

14. Mi(ke)t értékel leginkább a pedagógus 

szakmai munkájában? 

 

 A pedagógus munkájáról készített vezetői interjú további kérdései  

Kérdés Válasz 

  

 
 

 
 

 


