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Szakértői tevékenység



4785 fő aktív szakértő 
(2019.10.29-i adat)



Szakértői képzések 2019-2020.

- PÉM, PSZE képzések megújítása, akkreditációja

- 2*60 órás képzés

- A képzések sorrendjének változása (PÉM, PSZE)

- PSZE-ben való részvétel feltétele a sikeres PÉM

- Digitális felületek használata a képzés során

- Szigorított vizsgakövetelmények (online vizsga 
körülményei, gyakorlati vizsga szituációs feladata)

- 2019. évi eljárás – bekerült 25 fő / 1 csoport

- 2020. évi eljárás – bekerült 400 fő / 16 
csoport (új, tevékenységváltó)



Szakértői látogatások 2019-ben (2019.10.29-én)



Megbízások száma - minősítés



Megbízások száma -
tanfelügyelet



Várható megbízások 2020.

17047

6553

1500

Minősítés Tanfelügyelet Audit



Szakértői kérelmek 2019. (2019.10.30-i állapot)

Feladott szakértői kérelmek száma: 2 527 db

POK Budapest: 734 db

Országos POK Országos POK Országos POK Országos POK Országos POK

Feladott (elbírálás 

folyamatban)
18 2 0 0 2 1 3 1 23 4

Elfogadott 1121 297 69 20 95 12 211 78 1496 407

Elutasított 417 180 14 7 57 17 179 78 667 282

Törölt 177 16 15 1 20 1 129 23 341 41

Összesen: 1733 495 98 28 174 31 522 180 2527 734

Alkalmatlan időszak Összeférhetetlenség
Kivitelezhetetlen 

utazás
Egyéb Összesen



Szakértői költségtérítés

- Tájékoztató levél (2019.10.31.) tartalmának
áttanulmányozása a tipikus hibák kiküszöbölésére

- Havonkénti benyújtás 1 űrlapon

- Nyilatkozatok megfelelő kiállítása

- Hiánypótlások végzése

- Szakmai kérdés: eletpalya@oh.gov.hu

- Pénzügyi kérdés: FALCONpenzugyek@oh.gov.hu

2019. évi benyújtott elszámolások száma: 12 796 db

Utazási költségtérítés kifizetés: 114 millió Ft

mailto:eletpalya@oh.gov.hu
mailto:FALCONpenzugyek@oh.gov.hu


Auditálás
Célja

A pedagógusminősítési eljárások és
tanfelügyeleti ellenőrzések a jogszabályokban,
útmutatókban, kézikönyvekben,
eljárásrendekben, egyéb szabályozó- és
segéd-dokumentumokban meghatározottak
szerint, szakszerűen, a formai és tartalmi
elemek betartásával valósuljanak meg, és
elérjék céljukat.



A Pedagógusminősítés és az Országos 
Pedagógiai-szakmai Ellenőrzés 

Minőségirányítási Kézikönyve 2019. évi 
változásai

A 2019. 05. 10. Negyedik kiadás: a minősítési eljárások 

• utólagos elnöki (MUE), 

• szakértői (MUS),

• delegálti (MUD) auditjainál használatos űrlapok (53 – 64. 
o.)

• a 2019. 10. 01. Ötödik kiadás: szabályozásra került „A 
helyszín és a folyamatban résztvevők rendelkezésre 
állásának ellenőrzése:” (21. o.)

A Minőségirányítási Kézikönyv minden szakértő számára 
hozzáférhető a www.oktatas.hu portál Saját oldalán.

http://www.oktatas.hu/


Eredmények 2019.10.25.

Űrlap
Eredmény % Űrlapok száma

THPF - 0

TUPF 87.52% 13

Szakértői általános kérdések Ped.I., Ped.II. 95.70% 103

MUE 83.77% 167

TUVF 82.00% 44

MUD - 0

TUVV 84.48% 83

THIV 95.70% 14

TUIF 86.42% 34

THIF - 0

MHS 97.30% 46

TUPV 82.06% 79

THPV 83.00% 2

MUS 87.87% 121

TUIV 85.50% 117

Szakértői általános kérdések Tanfelügyelet 96.60% 30

THVF - 0

MHD - 0

THVV 97.74% 14

MHE 95.73% 57



Eredmények elemzése

Helyszíni audit
• Tanfelügyelet (30 esemény):

• A szakértői (eljárásrendi) tevékenységre vonatkozó 
értékelés tekintetében az átlag 92 % 

• Szakértői tevékenységre vonatkozó általános kérdések 
tekintetében az átlag 96 %.

• Minősítés (103 esemény): 
• A szakértői (eljárásrendi) tevékenységre vonatkozó 

értékelés tekintetében az átlag 96 % 
• Szakértői tevékenységre vonatkozó általános kérdések 

tekintetében az átlag 95 %
Utólagos audit

• Tanfelügyelet: 84 % (370 esemény)

• Minősítés: 85 % (288 esemény)



Eredmények elemzése

Az auditok eredményei 2018. évben (239 esemény)

• A szakértői (eljárásrendi) tevékenységre vonatkozó 
értékelés tekintetében az átlag 96 %

• Szakértői tevékenységre vonatkozó általános 
kérdések tekintetében az átlag 96 %.



Auditálási eredmények
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Auditálási eredmények
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Auditok száma POK-ok szerint

Auditok száma
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Eredményesség
• 2018: az akkori elvárások szerint a vizsgált szakértők 3 %-a

ért el az elvárt minőségi szint (75%;50%) alatti eredményt.

• A 2019: auditellenőrzések első féléves szakaszának
értékelése során kiderült, hogy az eddig lezárult
ellenőrzések mintegy 15 %-nál az elvárt 75 % feletti
minőségi szint elérése nem teljesült.

Ok: azoknak a szakértőknek, akikre panasz érkezett, illetve a
szakértői munkavégzésük alapján (belső szűrés) indokolt volt,
minden esetben auditot szerveztünk.

A szakértői oldalon mindenkinek van egy audit oldala,
amelyben megtekintheti a rá vonatkozó audit értékelést
(külön értesítés nem történik).



Minősítés



2019. évi látogatások összesen

Eljárás Célfokozat/típus Látogatások száma

minősítés

Pedagógus I. 2.597

Pedagógus II. 10.708

Mesterpedagógus 1.632

Kutatótanár 23

Minősítés összesen: 14.960

tanfelügyelet

Pedagógus 547

Intézményvezetői 1.619

Intézményi 2.145

Tanfelügyelet összesen: 4.311

Látogatások száma összesen: 19.271



Lebonyolított 2019. évi
minősítési eljárások eredménye

(2019. 10. 29-i adatok alapján)

Sikeres Sikertelen Összesen

Országos adat
(fő)

11 119 372 11 491

% 96,76% 3,24%

Budapesti Pedagógiai 
Oktatási Központ (fő)

2 954 132 3 086

% 95,72% 4,28%



Minősítési eljárások eredménye 
2019.

Célfokozat Átlagos eredmény (%)

Pedagógus I. 90,36

Pedagógus II. 95,76

Mesterpedagógus 96,22

Kutatótanár 94,89

Összesen: 94,71



Minősítő bizottságok által beküldött 
Nyilatkozatok száma, eredménye

Összes beérkezett és elbírált nyilatkozat: 329 db

• Folytatódó eljárás: 187

• Eredeti időpontban

• Újraszervezéssel

• Portfóliónyitással és újraszervezéssel

• Törölt eljárás: 55

• Gyakornoknak nincs nyelvvizsgája

• Nem felel meg a bekerülési feltételeknek (szakmai
gyakorlati idő)

• Jogszerűtlen a foglalkoztatás



Minősítő bizottságok által beküldött 
Nyilatkozatok száma, eredménye

• Sikertelen eljárás: 22

• Plágium

• Hiánypótlás elmaradása

• Nem a minősítési munkakörnek megfelelő portfólió

• 3 évnél régebbi tevékenység

• Visszalépett az eljárásból: 65
• Ok: a sikertelenségről szóló tájékoztatás



Hiánypótlás, nyilatkozat

„TÁJÉKOZTATÓ a pedagógusok minősítő vizsgáján vagy
minősítési eljárásában résztvevő szakértők számára a
portfólió és pályázat dokumentumainak hiánypótlásáról
vagy cseréjéről”

Új változat: 2019.10.28.



Panaszkezelés

Fokozat Beérkezett Újraszerve-
zés

Újraponto-
zás

Elutasítás

Pedagógus I. 7 7

Pedagógus II. 35 11 5 19

Mesterped. 20 5 2 13

Kutatótanár 2 2

Összesen 64 18 7 39



Minősítés – 2020. évi eljárásba 
bekerültek (2019. október 29.)

Eljárásba bekerült
(fő)

Pedagógus I. 3 096

Pedagógus II. 10 895

Mesterpedagógus 
(megújító is) 2 783

Kutatótanár (megújító 
is) 120

Összes bekerült 16 894



Riport (2019.11.20.)



Megújító eljárások (pilot!)

- A Mesterpedagógus vagy Kutatótanár 
fokozat megújításával kapcsolatos eljárás 
szabályai

- Az eljárás szervezésének, lebonyolításának 
tapasztalatai (pl. jelentkezéssel kapcsolatos 
teendők, tanúsítvány szövegek, stb.)

- Eljárásban résztvevők tapasztalatai

- Minősítő szakértők tájékoztatása



Jogszabálymódosítás

Nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi 
CXC. törvény

- 62.§ (2)- a Pedagógus II. fokozat 
megszerzése előtt teszi kötelezővé az első 
továbbképzésen való részvételt

- 98.§ (16) – testnevelés tantárgy tanítására  
kivételi szabály 2024/25-ös tanévig
- 3. számú melléklet – változások az 

alkalmazáshoz szükséges szakképzettségek 
tekintetében 



Jogszabálymódosítás 2.

326/2013. (VIII.30.) Korm. rendelet
- 2.§ - osztatlan tanárképzésben végzett 

pedagógusok gyakornoki ideje 1 év

- 3.§ - Pedagógus II. fokozatra jelentkezés 
feltétele a Pedagógus I. fokozat és legalább 
8 év szakmai gyakorlat



Fenntarthatóságra

nevelés (jogszabályban)

Digitális 

Kompetencia (terv)

Új pedagóguskompetenciák



A fenntarthatóságra nevelés

326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet 7.§ (2) részeként:

„g) a környezeti nevelésben mutatott jártasság, a 
fenntarthatóság értékrendjének hiteles képviselete és a 
környezettudatossághoz kapcsolódó attitűdök 
átadásának módja”



Indikátorok

• 7.1 Segíti a gyermekeket, tanulókat, 
hogy megértsék a nem fenntartható és 
fenntartható fejlődés különbségeit.

• 7.2 Kihasználja saját szakterületén, 
illetve intézményében a 
fenntarthatóságra nevelés pedagógiai 
lehetőségeit.



Indikátorok

• 7.3 Lehetővé teszi a tanulók számára, 
hogy saját cselekedeteikkel, 
viselkedésükkel hozzájáruljanak a 
fenntarthatósághoz, tudatosítva bennük, 
hogy a jövő rajtuk is múlik.

• 7.4 Segíti tanulóit, hogy a múlt és a jelen 
tükrében kreatívan gondolkodjanak a 
lehetséges jövőről.



A fenntarthatóságra nevelés

• Tanítási órákon átadott tartalmak

• Értékközvetítő tevékenységek

• Projektek, témanapok, témahetek

• Fenntarthatósági témahét

• Jeles napok 

• Erdei iskola, tábor, terepi 
foglalkozások

• Közösségi munka

• …



Bevezetés

• Pedagógusminősítésben: 2020. évi 
eljárások

• Tanfelügyeletben a 20/2012. (VIII. 31.) 
EMMI rendelet 146.§ (3) alapján 
2021.01.01.



Digitális kompetenciák

- Szakmai fejlesztés
- Pedagógusokra vonatkozó keretrendszer
- Összevetés – korábbi, meglévő, javasolt 

kompetenciák
- Kompetencia vagy meglévő kompetenciákon 

belüli indikátor?
- Javaslat a beépítésre – indikátorok 

megfogalmazása
- Műhelymunkák – véleményeztetés, 

értelmezés
- Tájékoztatás, felkészítés, bevezetés



Változások IKT: Kiindulópont

Az 1536/2016. (X. 13.) Korm. határozat a köznevelési, 
a szakképzési, a felsőoktatási és a felnőttképzési 
rendszer digitális átalakításáról és Magyarország 
Digitális Oktatási Stratégiájáról dokumentum szerint:

„A Kormány az oktatás digitális megújítása érdekében 
úgy határoz, hogy … kidolgozza a tanulókra, a 

pedagógusokra, az intézményvezetőkre és valamennyi 
oktatási intézménytípusra vonatkozó digitális 

kompetencia követelmények keretrendszerét és 
mérési-értékelési eszközeit…”



Változások IKT: Kiindulópont

Forrásként a pedagógusok számára 
létrehozott  és az Európai Bizottság által 

elfogadott Digital Competence of 
Educators (DigCompEdu) szolgált.



Változások IKT: Pedagógusok digitális 
kompetenciáinak keretrendszere - javaslat

1.

Szakmai elkötelezettség Szervezeti kommunikáció / Szakmai 
együttműködés / Reflektív gyakorlat / 
Folyamatos digitális szakmai fejlődés

2.
Digitális források Kiválasztás / Létrehozás és módosítás / 

Kezelés, védelem és megosztás

3.
Tanítás és tanulás Tanítás / Útmutató / Együttműködő tanulás / 

Önszabályozott tanulás

4.
Értékelés Értékelési stratégiák / Bizonyítékok elemzése / 

Visszajelzés és tervezés

5.
Tanulók támogatása Hozzáférhetőség és befogadás / Differenciálás 

és személyre szabás / Tanulók aktív bevonása

6.

Segítségnyújtás a 
tanulók digitális 
kompetenciáinak 
fejlesztéshez

Információ ás médiaműveltség / Digitális 
kommunikáció és együttműködés / Digitális 
tartalom létrehozása /Felelős használat / 
Digitális problémamegoldás



Változások IKT: Pedagógusok digitális 
kompetenciáinak keretrendszere - javaslat

6 pedagógus digitális kompetencia szint:
Belépő
Felfedező
Beépítő
Szakértő
Vezető
Újító



Változások IKT: Digitális kompetenciák 
megjelenése az indikátorokban/elvárásokban -

MOST
62 indikátor/elvárás – nincs külön indikátor/elvárás a 
digitális kompetencia jellemzésére

1.3. Ismeri a szakterülete, tantárgya szempontjából 
fontos információforrásokat, azok pedagógiai 
felhasználásának lehetőségeit, megbízhatóságát, 
etikus alkalmazását. 

3.5. Ösztönzi a gyermekeket, a tanulókat a 
hagyományos és az info-kommunikációs eszközök 
célszerű, kritikus, etikus használatára a tanulás 
folyamatában. 



Változások IKT: Digitális kompetenciák 
megjelenése  a mérésben – jövőben?

Kérdőív a pedagógusminősítésben, tanfelügyeletben 
részt vevő szakértők részére
- Keretrendszer megismerésével együtt
- Csak a kérdőív kérdései alapján

Szakterületi bontásban – bölcsőde, óvoda, általános 
iskola, gimnázium, szakközépiskola, kollégium, 
pedagógiai szakszolgálat, gyermekvédelem, EGYMI, 
pedagógiai-szakmai szolgáltatás, alapfokú művészeti 
oktatás, (informatika tanárok)

Nemzeti Pedagógus Kar tagozatainak delegáltjai



Változások IKT: Digitális kompetenciák 
mérése – szakértők megkérdezése

Megkérdezettek száma: 1098 fő
Válaszadók száma: 534 fő (49%)

Három kérdés:

• A pedagógusok digitális kompetenciái milyen szinten 
vannak?

• Önálló kompetenciaként kerüljön meghatározásra, 
vagy beépítve a meglévő kompetenciákba?

• A digitális kompetenciák mérése milyen módon, 
milyen indikátorral történhet?



Változások IKT: Digitális kompetenciák 
jelenlegi szintje

Digitális kompetencia Kompetenciaszint

Szakmai elkötelezettség Felfedező

Digitális források Felfedező

Tanítás és tanulás Felfedező

Értékelés Belépő

Tanulók támogatása Felfedező

Segítségnyújtás a tanulók digitális 
kompetenciáinak fejlesztéshez

Felfedező (Belépő)



Változások IKT: Digitális kompetenciák 
mérése 

Új kompetenciában: megkérdezett 
szakértők 32%-a

Meglévő 9 kompetencián belül új 
indikátorként vagy a régi indikátor 
szövegének módosításával: 
megkérdezett szakértők 68%-a



Változások IKT: Digitális kompetenciák 
megjelenése  a tanfelügyelet során –

jövőben?
Tanfelügyelet

Az előkészítő munka során az Európai Bizottság által elfogadott 
pedagógusok digitális kompetenciáinak európai keretrendszerét 

(Digital Competence of Educators (DigCompEdu)), valamint a 
digitálisan kompetens oktatási intézmények európai 

keretrendszerét (European Reference Framework of Digitally
Competent Educational Organisation (DigCompOrg)) felhasználva 

intézménytípusonként kerültek megfogalmazásra azok a 
pedagógusra, intézményvezetőre és intézményre vonatkozó IKT 

elvárás javaslatokat, amelyek a tanfelügyeleti eljárások során 
alkalmasak lehetnek az értékeltek IKT kompetenciáinak 

beazonosítására.



Tanfelügyelet



Tanfelügyeletek, önértékelések  
alakulása

2015 2016 2017 2018 2019
2019 

(terv/folya-
matban)

2020 
(terv)

Összesen

Pedagógus 
tanfelügyelet

2244 1923 - - 507 61 3837 8572

Pedagógus 
önértékelés

2622 2451 12475 15458 11619 ? ? 44625

Vezetői 
tanfelügyelet

27 1201 2257 2162 1201 432 1278 8558

Vezetői 
önértékelés

38 764 2030 1544 784 ? ? 5160

Intézményi 
tanfelügyelet

- 7 1581 2860 1197 985 1082 7712

Intézményi 
önértékelés

- 21 1191 1820 803 ? ? 3835



A 2018. évi Országos pedagógiai-szakmai
ellenőrzés (tanfelügyelet) tapasztalatai

• A vezetői és intézményi ellenőrzések kb. 15 
%-nak értékeléseit tételesen megvizsgáltuk

• Kimutattuk intézménytípusonként a vezetői
és intézményi területeknél a kiemelkedő és
fejleszthető szempontokat

• Tapasztalatot gyűjtöttünk a szakértői
értékelésekkel kapcsolatban



A 2018. évi Országos pedagógiai-szakmai
ellenőrzés (tanfelügyelet) tapasztalatai

Intézménytípus

Összes tanfelügyeleti

értékelés 

száma

Elemzett 

tanfelügyeleti 

értékelések száma

általános iskola 524 49

óvoda 835 84

szakképzés 336 33

gimnázium 116 22

kollégium 42 21

alapfokú művészetoktatás 79 27

gyógypedagógia 86 26

pedagógiai szakszolgálat 143 32

pedagógiai szakmai 

szolgáltató
1 1

Összesen: 2162 297



A 2018. évi tanfelügyelet szakértői 
értékeléseinek tapasztalatai

• Nem egyedileg, az adott vezetőre, intézményre vonatkozóan kerül 
megfogalmazásra az értékelés.

• A szöveges értékelések szaknyelv használata nem kielégítő.

• Gyakori, hogy a szakértői értékelés csupán megismétli az elvárás 
szövegét.

• Az elvárás szöveges értékelése helyett az ”igen”; „teljesül”; „megvalósul”; 
„nem releváns”; „részben”, „teljes mértékben” „törekszik rá” 
kifejezésekkel helyettesítik a szakmai értékelést (ez az értékelések 
harmadában fordul elő, de jellemzően egy értékelésen belül nem érinti 
valamennyi elvárás értékelését, és az ilyen típusú értékeléseknél a 
fejleszthető és a kiemelkedő területeknél általában van bővebb szöveges 
értékelés). 

Ezt nem tekintjük szakszerű, reális értékelésnek!

• Az értékelést nem támasztja alá adatokkal történő indokolás (esetenként 
hivatkozás van csak arra, hol található hozzá adat - pl. pedagógiai 
program).



A 2018. évi tanfelügyelet szakértői 
értékeléseinek tapasztalatai

• Egyes elvárások értékelése egyáltalán nem valósul meg.

• A szöveges értékelések indokolásából arra lehet következtetni, hogy a 
szakértők inkább az interjú adataira támaszkodnak, mint a 
dokumentumok vizsgálatára.

• Az értékelések indokolásánál elmarad az adatok beazonosítására történő 
pontos utalás (ez több mint az értékelések 50 %-ra jellemző). 

• Az elvárások értékelése helyett csak az kerül beazonosításra, hogy arra 
melyik dokumentumból, mely adatgyűjtő eszköz által lehet információt 
szerezni, de az nem, hogy mi az az adat, információ, amelyre 
támaszkodva történt az értékelés.

• Az egyes elvárások értékelése és a fejleszthető és kiemelkedő területek 
között nincs összhang. 

- Nem az adott területhez tartozik az, amit a fejleszthető, illetve 
kiemelkedő területhez rögzítettek.
- Az elvárások értékeléséből nem következnek a kiemelkedő, és 
fejleszthető terület megállapításai.
- Több területhez ugyanaz kerül megfogalmazásra fejleszthető és 
kiemelkedő területnek.



A 2018. évi tanfelügyelet szakértői 
értékeléseinek tapasztalatai

• Nem teljes a jegyzőkönyv hitelesítése.

• A jegyzőkönyvben nem kerül rögzítésre, hogy kivel, 
kikkel készült az interjú (név nélkül: pl. a szülői 
interjú 16 szülő bevonásával valósult meg, minden 
osztályból két szülő vett részt).

• Hiányos a dokumentumok felsorolása a 
jegyzőkönyvben, vagy általánosságban tanügyi 
dokumentumok kifejezéssel helyettesítik a 
dokumentumok felsorolását.



Óvodai intézményellenőrzés 
feladata!

Amennyiben indokolt, az óvodai intézményellenőrzés során a 
vezető szakértőnek az alábbi szöveget kell beírnia az értékelő 
felület 6. területének (tárgyi, infrastrukturális feltételek), első 
szempontjának (Hogyan felel meg az infrastruktúra az intézmény 
nevelési/tanítási struktúrájának, pedagógiai értékeinek, céljainak?), 
első elvárásába (Az intézmény rendszeresen felméri a pedagógiai 
program megvalósításához szükséges infrastruktúra meglétét, jelzi 
a hiányokat a fenntartó felé.):

„Az intézményellenőrzés tapasztalata alapján indokolt, hogy 
az illetékes megyeszékhely szerinti járási hivatal hatósági 
ellenőrzés keretében vizsgálja meg, hogy a köznevelési 
intézmény rendelkezésére álló eszközök és felszerelések 
megfelelnek-e a nevelési-oktatási intézmények működéséről és 
a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. 
(VIII. 31.) EMMI rendelet 2. mellékletben foglaltaknak, illetve 
elégségesek-e a pedagógiai program végrehajtásához. 
Indoklás:”



Pedagógus tanfelügyelet – személyes 
dokumentumfeltöltő felület I.

A pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a 
közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. 
törvény köznevelési intézményekben történő 
végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. 
rendelet 8. § (1) bekezdésében meghatározott 
portfólióból

• a szakmai önéletrajz,

• a pedagógust foglalkoztató intézmény intézményi 
környezetének rövid bemutatása,

• a szakmai életút értékelése.



Pedagógus tanfelügyelet – személyes 
dokumentumfeltöltő felület II.

Feltöltésre szolgáló felület az ellenőrzésre kijelölt 
pedagógusnak:

www.oktatas.hu / Saját oldal / 2017. évtől saját 
portfólió, pályázat, tanfelügyeleti dokumentumok 
feltöltése, megtekintése

http://www.oktatas.hu/


Pedagógus tanfelügyelet – Intézményi 
dokumentumfeltöltő modul

www.oktatas.hu / Saját oldal / Intézmény / 
Intézményi dokumentumfeltöltő modul

Intézmény által feltöltendő a 
pedagógusellenőrzéshez:

Intézmény pedagógiai programja

2020-ra vonatkozó pedagógus önértékelés 
elvárásrendszere

http://www.oktatas.hu/


Betekintés fázis – Portfólió, intézményi 
dokumentumok, előző eljárások



Vezetői tanfelügyelet – személyes 
dokumentumfeltöltő felület 

www.oktatas.hu / Saját oldal / 2017. évtől saját 
portfólió, pályázat, tanfelügyeleti
dokumentumok feltöltése, megtekintése

Feltöltendő dokumentumok:

• vezetői pályázat (annak hiányában vezetési 
program)

• az ellenőrzést megelőző két tanév 
munkaterve és éves beszámolója

http://www.oktatas.hu/


Vezetői tanfelügyelet – intézményi 
dokumentumfeltöltő felület 

www.oktatas.hu / Saját oldal / Intézmény / 
Intézményi dokumentumfeltöltő modul

Feltöltendő dokumentumok a vezetői 
tanfelügyelethez:

• intézmény pedagógiai programja

• intézmény szervezeti és működési szabályzata

• 2020-ra vonatkozó intézményi önértékelés 
elvárásrendszere

http://www.oktatas.hu/


Szakértők feladatai

A szakértők a feltöltött dokumentumokat 
továbbra is a www.oktatas.hu / Saját oldal / 
Bizottság / Önértékelési és pedagógiai-szakmai
ellenőrzési feladatok elvégzése oldalon, az adott 
eljárásra kattintva a Betekintés felirat alatt érik 
el.

http://www.oktatas.hu/


Betekintés fázis – Portfólió, intézményi 
dokumentumok, előző eljárások



Változások: Hosszú távú fejlesztési 
lehetőségek, célok

A rendszer elemeinek (pedagógusminősítés, tanfelügyelet, 
továbbképzés, szaktanácsadás stb.) együttműködésének fejlesztése.

Például a tanfelügyeleti, pedagógusminősítési szakértők az értékelés 
során megjelölnek 1-3 területet (a legfontosabbakat), amelyeket 
fejleszteni kell. Megjelölik a fejlesztés ajánlott módját is (pl. hospitálás, 
továbbképzés, szaktanácsadás). 

Majd  az intézményvezetői jóváhagyás után az illetékes szervezetek 
megszervezik a feladatkörükbe tartozó fejlesztéseket:

- a területileg illetékes Pedagógiai Oktatási Központok a 
szaktanácsadást,

- Pl. a felsőoktatási intézmények a pedagógus továbbképzéseket.



Változások - Kombinált tanfelügyelet

Az intézményi, vezetői és pedagógus tanfelügyelet időpontját, 
valamint az ezeket végző szakértők személyét egymáshoz 
hangoljuk a következők szerint:
• Az ellenőrizendő intézményhez meghatározott számú (öt) 

szakértő kerül előzetesen kijelölésre, akik végzik majd a 
pedagógusi, vezetői, intézményi ellenőrzéseket

• az intézményi és a vezetői (ha van) tanfelügyelet ugyanazon a 
napon történik

• Az intézményi ellenőrzést végző három szakértőből kerül 
kijelölésre a vezetői ellenőrzést végző két szakértő 

• a pedagógus tanfelügyeletek megelőzik a vezetői, intézményi 
tanfelügyeletet

Cél: amikor a tanfelügyeletet végző szakértők a vezetői, 
intézményi ellenőrzésen részt vesznek, már sokkal több 
személyes tapasztalatuk legyen az intézmény pedagógiai és 
mindennapi tevékenységével kapcsolatban.



Változások - Kombinált tanfelügyelet
Előnyök:
• szakmailag megalapozottabb, reálisabb, szakszerűbb értékelések
• a szakértők az intézményi dokumentumokat (SZMSZ, PP, stb.) 

egyszer kell alaposan áttekintsék, kijegyzeteljék
• az intézményi ellenőrzésen is lesz biztosan vezetői tapasztalattal 

rendelkező szakértő
• egyszer kell elmenni a helyszínre a vezetői, intézményi ellenőrzésen 

részt vevő szakértőknek 

Hátrányok:
• Az egy napon történő vezetői és intézményi ellenőrzésben részt 

vevő szakértőknek 15 napon belül kell elkészíteniük az 
értékeléseket

• nehezebb szervezhetőség



A változások, hosszú távú 
fejlesztések célja

Reális
Objektív

Szakszerű
Értékelés



A változások, hosszú távú fejlesztések 
célja

A méltányos, hatékony 
és eredményes 

köznevelés 
megvalósításának 

elemeit jól működő 
rendszerré bővíteni.



Köszönjük a figyelmet!

szikora.agnes@oh.gov.hu

mailto:szikora.agnes@oh.gov.hu

