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KÖSZÖNTŐ 

Ritter Betty 

főosztályvezető 

Tisztelt Kollégák! Kedves Olvasók! 
 

Ismét szeptember, új tanév, új reményekkel, új lehetőségekkel és új kihívásokkal. Folytatjuk      

hagyományunkat, és negyedévente megjelentetjük kiadványunkat, amelyben az állandó rovatok 

(jogszabályváltozások, programok, aktualitások) mellett egy olyan kiemelt témát állítunk            

fókuszba, amelyben a téma országos és helyi szakemberei, továbbá mesterpedagógusok,        

intézményvezetők adnak továbbgondolásra érdemes írásokat pedagógus olvasóinknak. Őszi   

kiemelt témánk az értékelés.  

Érték és értékelés – hogyan kapcsolódik ez össze a köznevelésben? Mit értékelünk, mi az érték 

számunkra: a végeredmény, vagy a folyamat, melyben a fejlődés megmutatkozik? Van-e objektív 

értékelés? Túl tudunk-e lépni az értékelés iskolai sztereotípiáin? Ismerünk-e mást is, mint az    

ötfokú skálát? Mi a célja az értékelésünknek, és ennek megfelelően alakítjuk-e azt? Fejleszteni 

szeretnénk, visszajelzést adni, jutalmazni/büntetni, kategorizálni? Van-e ehhez megfelelő           

intézményi kultúra, és miként látják értékelésünket a szülők a saját elvárásaikhoz képest? Milyen 

az, amikor a pedagógust értékelik? Miként állítható az értékelés az intézményfejlesztés           

szolgálatába? Ezekről a kérdésekről írnak egyetemi oktatók és köznevelési szakemberek:         

óvodavezető, szakszolgálatot vezető pszichológus, iskolaigazgatók és hivatali munkatársaink.  

További írásaink között megtalálják az intézményvezetőknek segítő jogszabályváltozás rovatot,  

aktuális képzéseinket, őszi pedagógiai napjaink előzetesét, a tudatos életpálya-tervezés           

segítésének eszközét: a pályaorientációs mérőeszközt; együttműködő partnereink írásait, zöld 

rovatunk híreit, továbbá az Oktatási Hivatal Pécsi Pedagógiai Oktatási Központjának pedagógiai -

szakmai szolgáltatási csomagjait, melyeket elemenként és teljes csomagban is ajánlunk           

intézményvezetőknek, pedagóguskollégáknak, pedagógusközösségeknek.  

Az induló tanévhez sok erőt, jó egészséget kívánok, és inspiráló közösségeket az eredményes 

munkához! 
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Jogszabályváltozások  

 

Az alábbiakban a fontosabb jogszabályi változásokat gyűjtöttük egybe. Cikkünk nem tartalmazza 

a jogszabályhelyek teljes szövegét, azokat kivonatolva közöljük, esetleg csak utalunk a változás 

megtörténtére. A jogszabályok pontos megismeréséhez azok szövegének tanulmányozása 

szükséges. A jogszabályváltozások figyelésének kezdete 2022. június 2. napja, lezárása        

2022. szeptember 1. napja. 

 

Az érettségi vizsga vizsgaszabályzatának kiadásáról szóló 100/1997. (VI. 13.) Korm. 

rendelet  

2022.07.01-től hatályos változások: 

Fizikai vagy kommunikációs segítséget nyújtó segítő személy, illetve jelnyelvi tolmács jelen 
lehet az érettségi vizsgán, meghatározott feltételek esetén. (20. § (7) f)) 

 

Az oktatási igazolványokról szóló 362/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet 

2022.07.01-től hatályos változások: 

A rendeletben szerkezeti és tartalmi változtatások történtek, jobban elkülönülnek egymástól a 

diákigazolványra és a pedagógusigazolványra vonatkozó szabályok. (1. § - 42. § (9)) 

 

Az öregségi nyugdíj és egyes más ellátások folyósításának, valamint a nyugdíjkorhatárt 

betöltött személyek tovább foglalkoztatásának veszélyhelyzeti szabályairól szóló 

268/2022. (VII. 29.) Korm. rendelet 

 Hatályba lépés: 2022.08.13. 

 

JOGSZABÁLYVÁLTOZÁSOK 

Forrás: pixabay  
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AKTUALITÁSOK 

A pályaorientáció segítése 

A pályaorientációs ismeretek és lehetőségek bővítése érdekében pályaválasztást segítő 

webes alkalmazást fejlesztett az Oktatási Hivatal az EFOP-3.2.13-17-2017-00002 –            

„Az alap- és középfokú iskolák pályaorientációs tevékenységét, kiemelten az MTMI-készségeket 

és -kompetenciákat támogató pályaorientációs szakmai módszertan átfogó megalapozása és 

fejlesztése” című program keretében. 

A projektben létrehozott és ingyenesen elérhető           

Pályaorientációs Mérő- és Támogatóeszköz, azaz a 

POM önismeretre alapozó, az MTMI-készségeket és -

kompetenciákat is vizsgáló online tesztjeivel,          

feladataival a tanulók megtalálhatják az érdeklődésük-

nek, kompetenciáiknak leginkább megfelelő életpályákat.  

A POM önértékelésre épülő kérdéssorai segítenek       

feltérképezni a tanulók irányultságát, érdeklődését, kompetenciáit, az MTMI rész objektív 

feladatsorai pedig megmutatják, melyik terület áll hozzájuk igazán közel.  

Az online mérőeszköz az általános iskola felső tagozatán (7−8. évfolyam) és a középfokú 

tanulmányok (10−12. évfolyam) során is alkalmazható. A mérés során a tanuló visszajelzést 

kap saját érdeklődéséről, kompetenciáiról, a pályaépítésben fontos személyes tulajdonságairól. 

A kapott eredmények az egyén adott, aktuális állapotához, élethelyzetéhez szolgálnak            

információval, ezért a mérés későbbi megismétlése során a komplex profilban történő             

változások is nyomon követhetők. 

A mérőeszköz fő célja a diákok önismeretének 

(érdeklődés, kompetencia, személyiségjellemzők)        

bővítésén túl az iránymutatás. Ajánlásokat fogalmaz 

meg a tanulók válaszai alapján az illeszkedő            

pályákról, tanulási utakról.  A diákok 284 pályaprofil-

leírást találnak a szoftverben, melyek segítségével    

megismerkedhetnek a szakmák jellemzőivel, hogy      

milyen kompetenciák szükségesek a szakma              

gyakorlásához, és hogy mennyire illeszkedik az ő       

komplex profiljuk ehhez. A képzési struktúrák mellett a 

kitöltők megtalálhatják a hozzájuk legközelebbi                 

iskolákat is. 

A teljes mérőeszköz kitöltése két-három tanóra. A mérés iskolai keretek között (osztályfőnöki 

órák, pályaorientációs nap) vagy akár otthon is elvégezhető. Az online felület bárki számára    

elérhető az alábbi linken: https://pom.oktatas.hu/. 

 

Figyelem! A Pályaorientációs Mérő- és Támogatóeszköz (https://pom.oktatas.hu/) nem azonos 

a 8. osztályos tanulók kötelező pályaorientációs vizsgálatához használandó programmal 

(méréssel)! Ezt a következő bekezdésekben ismertetjük. 

 

Forrás: https://pom.oktatas.hu/ 

Forrás: https://pom.oktatas.hu/ 

https://pom.oktatas.hu/
https://pom.oktatas.hu/
https://pom.oktatas.hu/
https://pom.oktatas.hu/
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AKTUALITÁSOK 

A pályaorientációs vizsgálat (mérés) lebonyolításáról a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi 

CXC. törvény 80. § (1a) bekezdése rendelkezik, mely szerint: „A köznevelésért felelős miniszter 

a központi fejlesztésű mérőeszközök alapján személyazonosításra alkalmatlan módon            

gondoskodik az általános iskola nyolcadik évfolyamán a nappali rendszerű iskolai oktatás 

munkarendje szerinti tanulók sikeres pályaválasztást és továbbtanulást megalapozó személyes 

tanulói kompetenciák kötelező vizsgálatáról. A vizsgálat eredménye visszajelzést ad a tanuló 

számára azokról a középfokú iskolai továbbtanulási lehetőségekről, amelyek meglévő               

képességei alapján számára javasolhatók.” 

A pályaorientációs vizsgálat lebonyolítását az Oktatási Hivatal végzi.  

A törvényben foglaltaknak megfelelően a 2022/2023-as tanévben a vizsgálatra a 2022/2023.    

tanév rendjéről szóló 22/2022. (VII. 29.) BM rendelet 12. § (10) bekezdésében meghatározottak 

szerint 2022. szeptember 19. és 2022. október 10. között kerül sor. 

Az elektronikus felületen zajló vizsgálat (mérés) célja, hogy az adott tanévben nyolcadik           

évfolyamos tanuló visszajelzést kapjon a válaszai alapján hozzá leginkább illeszkedő        

középfokú iskolai továbbtanulási irányokról, valamint saját érdeklődésének főbb területeiről 

és néhány – a továbbtanulás szempontjából lényeges – kompetenciájáról. A javasolt              

továbbtanulási irányok mellett az eszköz sok esetben a kapcsolódó pályainformációk                

fellelhetőségének elérhetőségét, helyét is megadja. 

A vizsgálat olyan, a nyolcadik évfolyamos tanuló anonimitását biztosító, tanácsadás jellegű       

mérés, amely a középfokú továbbtanulási irányokra ágazati szinten fogalmaz meg                       

pályaorientációs ajánlásokat. 

 

Forrás: pixabay  
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AKTUALITÁSOK 

 

Csodaszerek helyett 

 

A hozzánk forduló pedagógusok gyakorta keresik, és kérik tőlünk is, illetve szaktanácsadó      

kollégáinktól is a „csodaszert”, amellyel varázsütésre megoldódhatnak azok a gondok, melyeket 

maguk előtt görgetnek az intézmények. Csodaszerünk ugyan nincs, azonban azokat az 

„összetevőket” meg tudjuk mutatni, melyekből minden intézmény és minden pedagógus kolléga 

„kikeverheti” a saját „csodaszerét”.  

 

Az Oktatási Hivatal Pécsi Pedagógiai Oktatási Központjának kiemelt célja, hogy az                 

intézményektől beérkező igényeket ne egy-egy különálló, eseti és egyszeri szolgáltatással      

teljesítse. Ez volt a kiindulópontja annak a gondolatmenetnek, melyből végül a szolgáltatási   

csomagok körvonalazódtak. A szolgáltatási csomagok esetében a POK pedagógiai- szakmai 

szolgáltatásai egy-egy témakör köré rendeződnek. Az intézményeknek így egyrészt lehetősé-

gük van egy téma több szempontú megismerésére, a pedagógiai-szakmai szolgáltatások       

sokszínűsége pedig teret ad annak is, hogy egy-egy nevelőtestület minél több tagja vegyen 

részt egy adott téma feldolgozásában. Hiszen van, akinek testhezállóbb egy előadást meghall-

gatni a Pedagógiai Napokon; van, aki szívesebben vesz részt valamilyen műhelyfoglalkozáson; 

van, aki kedveli a hosszabb lélegzetvételű képzéseket, ahol mélyebben lehet egy témával     

megismerkedni; van, aki jobban szeret elmélyülni a szakirodalomban; stb. Természetesen      

elengedhetetlen, hogy az egyes szolgáltatásokat igénybe vevő kollégák nevelőtestületük        

számára multiplikálják a hallottakat, látottakat, tanultakat, olvasottakat.  

Az Oktatási Hivatal Pécsi Pedagógiai Oktatási Központja a 2022/2023-as tanév őszi félévében 

három tematikus pedagógiai-szakmai szolgáltatási csomagot kínál az illetékességi területén   

működő köznevelési intézményeknek.  
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AKTUALITÁSOK 

A koncepció kidolgozása során az volt a cél, hogy az intézmények az őket érintő egy-egy         

kérdéskör kapcsán minél komplexebb szolgáltatásokat érjenek el, így minél több kollégát          

tudjanak bevonni ezen szolgáltatásokhoz tartozó elemek igénybevételére, és ezáltal minél        

többen váljanak érdekeltté az adott problémakör/kérdéskör helyi szintű megoldásainak           

megtalálásában.  

Központi elemként jelenik meg a csomagokban a nevelőtestületi, azaz belső tudásmegosztás, 

melynek kivitelezésére javaslatot is tartalmaznak a leírások. (Kivételt képez az Intézményvezetői 

csomag, melynek programelemeit elsősorban intézményvezetőknek és helyetteseiknek ajánljuk, 

a téma sajátossága miatt.) Ezeket a belső tudásmegosztásokat segítik azok a jegyzetek,           

melyeket a résztvevők készítenek – erre javaslatot teszünk, sőt több olyan jegyzetkészítési     

sablont is ajánlunk, amelyet használhatnak.  

A nevelőtestület mind szélesebb körű bevonása és bevonódása több szempontból is hasznos:  

• elősegíti, hogy aktív cselekvőkké váljanak a kollégák egy adott problémakör megoldásának 

folyamatában; 

• a különböző programelemeken különböző nevelőtestületi tagok vesznek részt, majd           

megosztják a hallottakat, olvasottakat, akkor az ismeret multiplikálása is megtörténik; 

• erősíti a hálózati tanulást, nem csak intézményen belül, de intézmények között is               

(pld. bázisintézményi programok, hospitációs alkalmak, jelenléti előadások, műhelyek); 

a rögzített előadások bármikor megnézhetők, így arra is alkalmasak, hogy a nevelőtestületek 

vagy munkaközösségek egy számukra megfelelő időpontban tekintsék meg ezeket, és               

mélyedjenek el egy adott témában. 

 

Mind a belső tudásmegosztásra tett javaslatoknál, mind a jegyzetkészítési sablonok                   

alkalmazásának javaslata során nem titkolt cél és szándék, hogy a résztvevők élmény alapon 

szerezzenek tapasztalatot olyan eszközökről, melyeket aztán hétköznapi tanulási -tanítási           

folyamataikban is sikerrel alkalmazhatnak. Ezt szolgálja például a jegyzetkészítéshez ajánlott 

szakirodalom is, ahol további számos tanórai, illetve munkafolyamat-tervezőt és -szervezőt       

ismerhetnek meg az érdeklődők.  

Javasoljuk tehát, hogy az intézmények saját helyzetüket megvizsgálva, az egyes szolgáltatási 

csomagok tartalmát megismerve válasszanak egy olyan kérdéskört, melyben szeretnének jobban 

elmélyülni. A szolgáltatási csomagokról szóló tájékoztatás a nyár folyamán kiküldésre került az 

intézményeknek, de az egyes szolgáltatási csomagok részletes programja hamarosan elérhető 

lesz a https://www.oktatas.hu/kozneveles/pok/pecs/pecs_szaktanacsadas_tantargygondozas  

oldalon is (időpontokkal együtt).  

https://www.oktatas.hu/kozneveles/pok/pecs/pecs_szaktanacsadas_tantargygondozas
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Forrás: pixabay  

 

Pedagógiai értékelés - Az önszabályozó tanulás rendszere 

 

Az Oktatási Hivatal Pécsi Pedagógiai Oktatási Központjának kiemelt célkitűzései közé tartozik a 

pedagógusok szakmai, elméleti ismereteinek dúsítása, mélyítése mellett a pedagógiai eszköztár 

színesítésének, gazdagításának támogatása, valamint a különböző tanulásszervezési,            

módszertani eszközök saját élményen keresztül való megtapasztalásának támogatása. Ezen   

elveket figyelembe véve készült el az az egyéni feldolgozást támogató szakmai anyag, mely az 

önszabályozó tanulásra épít. A kiindulási pont a tanulási egységekhez készített szakirodalom 

megismerése, melynek ezt követő feldolgozását többféle feladat segíti. A pedagóguskollégák 

maguk választhatnak a különböző feladatok közül érdeklődésük és az intézmény helyzete,     

szükséglete alapján, és azt is eldönthetik, hogy melyikben milyen mélységig mélyednek el.         

Ez a feldolgozási mód egyben modellálja azt a gyakorlatot, amelyet a résztvevők a saját            

tantárgyukban/pedagógiai tevékenységükben is kialakíthatnak. 

A szakmai anyag elérhetősége:   

https://www.oktatas.hu/kozneveles/pok/pecs/szakmai_anyagok_pedagogusoknak  

 

AKTUALITÁSOK 

https://www.oktatas.hu/kozneveles/pok/pecs/szakmai_anyagok_pedagogusoknak
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Pedagógusminősítés 

 

A 2023. évi minősítési eljárásba bekerült pedagógusok portfóliójának/pályázatának feltöltési    

határideje 2022. november 25. (A pótlólag bekerült gyakornokok esetében ez a határidő       

módosulhat.) 

A Pedagógus I. vagy Pedagógus II. célfokozatra bekerültek számára egynapos felkészítést    

tartunk – jelenléti formában – 2022. szeptember 20-án és 28-án. 

A Mesterpedagógus vagy Kutatótanár eljárásra bekerültek felkészítése online történik.  

Kérjük az intézményvezetőket, munkáltatókat, hogy új gyakornok foglalkoztatása esetén, a      

jogszabályi előírásoknak megfelelően, állapítsák meg a gyakornoki idő végét. Amennyiben         

a gyakornoki idő 2022-ben vagy 2023-ban jár le, a gyakornokot haladéktalanul jelentkeztessék 

az adott év minősítővizsgájára. (A jelentkeztető felület folyamatosan nyitva van.)  

 

Tanfelügyelet 

 

Kérjük, hogy a 2023. évi ellenőrzési tervbe bekerült intézmények, vezetők és pedagógusok     

esetében az adategyeztetést 2022. szeptember 16-ig végezzék el. 

A 2023-ban esedékes országos pedagógiai-szakmai ellenőrzések pontos időpontjáról az         

Oktatási Hivatal 2022. november 30-ig értesíti az ellenőrzésben érintetteket. 

AKTUALITÁSOK 

Forrás: pixabay  
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AKTUALITÁSOK 

Tudnivalók az idei digitális országos mérésekről 

 

A mérések időpontját a 2022/2023. tanév rendjéről szóló 22/2022. (VII.29.) BM                         

rendelet  határozza meg.   

A bemeneti méréseket az iskoláknak e rendelet alapján 2022. szeptember 26. és                       

2022. november 30. között kell lebonyolítani az alábbiak szerint:  

• a 10. évfolyamon 2022. szeptember 26. – október 7., 

• a 8. évfolyamon 2022. október 10–21., 

• a 6. évfolyamon 2022. október 24. – november 11., 

• a 4. és 5 évfolyamon 2022. november 14-30. 

 

A bemeneti mérések előkészítéséhez az adatszolgáltatás határideje 2022. szeptember 23. 

A kimeneti mérésekre 2023. március 6. – június 9. között kerül sor. A kimeneti mérések     

évfolyamonkénti ütemezését – a bemeneti mérések tapasztalatainak függvényében – a hivatal 

később határozza meg. 

A kimeneti mérések előkészítéséhez az adatszolgáltatás határideje:  2022. november 30. 

A 2022/2023-as tanév bemeneti országos méréseivel kapcsolatos tájékoztató információk: 

https://www.oktatas.hu/kozneveles/meresek/digitalis_orszagos_meresek/lebonyolitas/

tudnivalok_idei_orsz_meresekrol_2022_2023 

 

Változások a 2023. és 2024. szeptemberben induló képzések pont-
számítási szabályaiban 

 

A 2023 szeptemberében induló képzések felvételi eljárásában a pontszámítás a               
jelentkezők számára kedvezően változik meg. 

• Alapképzésre és osztatlan képzésekre jelentkezőknek – általános felvételi követelményként 
– nem kötelező legalább egy emelt szintű érettségi vizsgát tenniük. 

• Az érettségi követelmények esetében adott szakoknál az intézmények a már megjelentek-
hez (2.sz. táblázat) képest elfogadhatnak középszintű érettségit is az emelt szintű helyett – 
ezek listáját a felvi.hu honlapon közzé fogják tenni. 

• Megszűnik a jogszabályi minimumponthatár (eddig alapképzésen és osztatlan képzésen 
280, felsőoktatási szakképzésen 240 és mesterképzésen 50 pont volt).  

 

További információk 

A felvi.hu-n hamarosan részletes tájékoztatás jelenik meg a 2023. szeptemberben induló        
képzésekre érvényes új pontszámítási szabályok egyes elemeiről – célszerű követni a honlapot, 
feliratkozni a hírlevelére, csatlakozni Facebook-csoportjához. 

Így változnak a pontszámítás szabályai 2024-től 

https://njt.hu/jogszabaly/2022-22-20-0A.0
https://njt.hu/jogszabaly/2022-22-20-0A.0
https://www.oktatas.hu/kozneveles/meresek/digitalis_orszagos_meresek/lebonyolitas/tudnivalok_idei_orsz_meresekrol_2022_2023
https://www.oktatas.hu/kozneveles/meresek/digitalis_orszagos_meresek/lebonyolitas/tudnivalok_idei_orsz_meresekrol_2022_2023
https://www.felvi.hu/pub_bin/dload/FFT_22A/tablazatok/FFT_2022A_2sz_tablazat.pdf
https://www.oktatas.hu/sajtoszoba/sajtoanyagok/valtozas_pontszamitas_2024
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A 2022. évi október-novemberi vizsgák időpontjai 

 

A 2022. évi október-novemberi emelt és középszintű írásbeli és szóbeli vizsgák időpontjait a 

2022/2023. tanév rendjéről szóló 22/2022. (VII. 29.) BM rendelet 1. sz. melléklete tartalmazza.  

AKTUALITÁSOK 
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EGYÜTTMŰKÖDÉS 

 

Önökkel együtt, felelősséggel a felnövekvő nemzedékért  

 

Kedves Pedagógusok! 

Tisztelettel köszöntöm olvasóinkat a Baranya Megyei Rendőr-főkapitányság teljes személyi     
állománya nevében. 

A 2022/23-as tanévre való felkészülés jegyében 2022. augusztus 25-én gyermekvédelmi       
szakemberek jártak a főkapitányságon. A pedagógusoknak tartott továbbképzés célja volt a 
szakemberek bűnmegelőzési értékközvetítő szerepének növelése, továbbá, hogy rávilágítsunk 
arra, a jogsértések megelőzése össztársadalmi feladat.  

A képzés során kollégáim a jogsértések észlelése során elvégzendő feladatokról, és azok         
sorrendjéről is felvilágosítást adtak. A főkapitányság bűnmegelőzési munkatársai által tartott    
továbbképzés során a résztvevők – iskolai erőszak témakörben – egy gyanúsítotti kihallgatás 
részletét tekinthették meg, majd tájékoztatást kaptak a rendőrség intézkedési lehetőségeiről, a 
bűnmegelőzési projektekről, köztük az iskolaőr programról. 

Az internetbiztonság témakör kapcsán testközelből ismerkedhettek meg a közösségi oldalak   
veszélyeivel, továbbá tájékoztatást kaptak a Gyermekek veszélyeztetettségének mértéke című 
programról is. Megtekintették a különleges bánásmódú sértettek meghallgatására szolgáló      
helyiséget, és fogdalátogatáson vettek részt. Munkatársaim az ismeretanyagot élménypedagógi-
ai módszerek segítségével adták át a mintegy 50 fő érdeklődőnek. A képzés lebonyolításában 
együttműködőként az Oktatási Hivatal Pécsi Pedagógiai Oktatási Központja és a Pécsi             
Tudományegyetem vett részt. 

Az előadók, csoportvezetők általános tapasztalata volt a résztvevők érdeklődése, nyitottsága.      
A jelenlévők a továbbképzést követően kézhez vehették az Oktatási Hivatal munkatársai által   
kiállított igazolást.  

A programmal párhuzamosan zajlik a bűn- és baleset-megelőzési szakterület tanévre való         
felkészülése is. Az iskolák környékén a tanítási idő előtti és utáni időszakban munkatársaink – 
egyebek mellett – a diákok gyalogos közlekedésének biztonságát felügyelik majd szeptember 
hónapban.  

A megyében kilenc új belépő oktatási intézmény van az iskolaőr programba.  

Újabb tizenöt általános iskola csatlakozott a KEVE programhoz, így már összesen 65 általános 
iskolában oktatják munkatársaim a közlekedésbiztonsági programot, valamint 14 óvoda vállalta a 
KEVE Mini programban való részvételt. A KEVE Gimi projektben az idei tanévtől már két           
középiskola vesz részt.  

Folytatódnak az országos és helyi bűn- és baleset-megelőzési programok is. Ősszel minden 
rendőrkapitányság megszervezi a Sherlock Junior bűnügyi vetélkedőt. Október második felében 
Mohácson szervezzük meg a „Gondold át!” című színházi performansz következő előadását.       
A közösségi szolgálatos diákok foglalkoztatása folyamatos, újabb alapképzések a                  
rendőrkapitányságok szervezésében várhatóak.  

 

A 2022/23-as tanévben is dolgozzunk együtt     
a felnövekvő nemzedékért! A biztonság, mint 
érték váljon részévé a hétköznapoknak!  
 

Eredményekben gazdag, sikeres tanévet         
kívánok!  

Dr. Gulyás Zsolt  

r. dandártábornok 

megyei rendőrfőkapitány 
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ÉRTÉK, ÉRTÉKBECSLÉS, ÉRTÉKELÉS 

Amikor újragondoljuk a pedagógiai értékelés elméletét és gyakorlatát, nem feltétlenül a reform 

céljával, hanem csupán a számvetés, elmélyítés szándékával, máris az egyik legnagyobb         

lehetséges lépést tesszük meg. Az újragondolás, a tudatos tervezés és cselekvés óriási szakmai 

deficitjében élünk, s pedagógusként már-már magunk is elhisszük, hogy szakmai tudásunk nem 

több, mint intuíciók és tapasztalatok egyvelege. Pedig egy szakma professzionális művelőjét     

sokak szerint az különbözteti meg az amatőröktől, hogy tisztában van azzal, amit csinál. Lehet 

egy amatőr színész egy-egy pillanatban elbűvölőbb, magával ragadóbb, tűnhet tehetségesebb-

nek, mint kőszínházi hivatásos kollégája. Az utóbbi azonban minden este színész, felelőssége, 

hogy napról napra szórakoztassa, megrendítse, elgondolkodtassa közönségét, függetlenül       

pillanatnyi állapotától, hangulatától, bizonyos érelemben 

minél függetlenebbül saját adottságaitól is. Ha egy     

művészi alkotás befogadójaként kell választanom a két 

lehetőség közül, előfordulhat akár az is, hogy az amatőr 

előadást helyezem előbbre. Ha pedagógust kell          

választanom, professzionális szakemberre bíznám  

gyermekemet, és professzionális szakemberekkel           

szeretnék egy intézményben dolgozni. Már csak azért 

is, mert az együttműködés végképp elképzelhetetlen tudatos és megtervezett munka nélkül.  

A professzionális pedagógiai értékelés lehetséges megközelítései és alapformái – az elmélet 

szintjén – szakmai közhelyeknek számítanak.1 Egyfajta gyakorlati közhely az is, hogy a            

pedagógiai értékelés a hétköznapokban az oktatási-nevelési rendszer egyik legkonzervatívabb 

alrendszere, amennyiben illeszkednie kell a szülők értelmezési horizontjához, értsd: ahhoz,    

ahogyan egykor őket értékelték. Nem kívánunk tehát ezen a helyen eszmefuttatást indítani a 

szummatív és formatív értékelés különbségeiről és jelentőségéről, az értékelés és a tanulási   

folyamat kapcsolatáról, az értékelés lehetséges formáiról az ötfokozatú skálán elhelyezkedő   

osztályzatoktól a foglalkozások közbeni szóbeli dicséretig. Ahogyan azt sem hagyjuk figyelmen 

kívül, hogy az elméleti megközelítések (a formatív értékelés igénye, a kifejtő értékelés             

szükségessége, az interaktív értékelési folyamat stb.) mennyire sok akadályba ütköznek napjaink 

gyakorló pedagógusainak életében. Kérdés marad azonban a bevezetőben foglalt gesztus léte 

vagy nem léte. Vajon azért őrizzük gyakorlatunkban az értékelés és az ötfokozatú osztályozás 

közötti egy-egyértelmű megfeleltetést, mert a lendületmegmaradás tart ezen a pályán, vagy     

ismerjük a fenti lehetőségeket, és tudatosan választjuk azt minden más, elméletileg hatékonyabb 

megoldás közül. Vagy esetleg tisztában vagyunk a fenti példákkal szemben a privilegizált          

ötfokozatú minősítés kevésbé hatékony, jószerivel káros tulajdonságaival, de erőnket,              

lehetőségeinket mérlegelve feladjuk ezt a szakmai szempontot? 

A következőkben ezeken túl egy ritkábban felvetett, bár alapvetőbb szempontot tárunk fel.         

Az értékelés alapjául szolgáló érték és értékbecslés problémáját.  

ÉRTÉKELÉS 

Forrás: pixabay  

1 A könyvtárnyi erről szóló nemzetközi és hazai szakirodalomból egy-egy alapvető kötet Gardner, J. (2013).                       

Assessment and learning. SAGE Publications Ltd.; Rapos Nóra: A pedagógiai értékelés. in: Falus Iván (főszerk.) –                

Szűcs Ida (szerk.) (2021):   Didaktika [Digitális kiadás.] Budapest: Akadémiai Kiadó.  

https://doi.org/10.1556/9789634547211 Letöltve: https://mersz.hu/hivatkozas/m872d_f19_p2#m872d_f19_p2 (2022. 07. 19.)  
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ÉRTÉKELÉS 

Az antik ékszerekkel foglalkozó értékbecsüs árat ajánl míves ezüst nyakékünkért. Hogy ezt az 

árat milyen formában, milyen zálog-, esetleg hitelkonstrukció keretében adja meg, hogy a      

konstrukció nyitva hagyja a tárgy esetleges visszaszerzésének lehetőségét, vagy elkötelez – 

esetleg az idővel egyre rosszabb kondíciókkal bíró – elidegenítés felé, mindez hasonlít a          

pedagógiai értékelés mikéntjére abból a szempontból, hogy különböző mértékben hatékony és 

ösztönző az eladó és a vevő irányában. Saját jóllétünk, hasznunk a cél (persze becsületes és 

megszokott eljárás közepette), vagy az ügyfél érdekét nézve vállaljuk a többletterheket?              

A becsüs munkájának van azonban egy, most számunkra még fontosabb aspektusa, ez pedig az 

ár megállapításának alapja és mikéntje.  

Van-e objektív és van-e abszolút értéke egy ékszernek? Abszolút értéke nem lehet. Értéke     

mindig relatív: függ a piaci körülményektől, annak telítettségétől, a vásárlóerőtől, a történelmi 

helyzettől, változik térben, időben. Naivitás azt gondolni, hogy egy ékszer pénzben kifejezhető 

értéke meghatározható anyagából, díszítettségének mértani szintjéből. Ahogy – bármilyen      

védhetőnek és igazságosnak tűnik is – egy adott matematika témazáró megoldásának az értéke 

nem az egyes megoldások százalékos arányának függvénye. Úgy is megközelíthetnénk: ebben 

az esetben nem lenne szükség becsüsre az ékszerkereskedésben és pedagógusra az              

intézményben… Amikor azonban azt állítjuk, hogy objektív értéke van az ékszernek, azonnal 

rögzítjük azt is, hogy mindez nem jelent találomra, esetlegesen megállapított értéket. Ez azt       

jelenti, hogy adott piaci körülmények, telítettség, vásárlóerő, történelmi helyzet, térbeli és időbeli 

koordináták közt két professzionális becsüs nem adhat lényegesen eltérő árat egy adott           

ékszerért. Ez az, amiért szükség van becsüsre: hogy szakmai tudásából fakadóan különbséget 

tudjon tenni ékszer és ékszer, anyag és anyag, művészi minőség és művészi minőség között, 

majd ezeket el tudja helyezni egy olyan valós kontextusba, amely optimális ár-érték arányhoz   

vezet. Továbbá az értékelés elégségesen magas ahhoz, hogy ne vezessen a műtárgy               

devalválódásához, de elegendően alacsony ahhoz, hogy mozgásban tartsa a piacot, vagyis 

eredményt érjen el.  

Ha egy konkrét antik nyakék értéke és ebből fakadó ára más az ötvenes évek Magyarországá-

nak blokkolt nemesfémpiacán, mint a kétezres évek szabadpiacán, más egy gazdasági              

világválságban, mint prosperáló jóléti korszakban, más a stabil fizetőeszközzel rendelkező és a 

folyamatos inflációval küzdő államban, ha más az értéke egy családi kollekcióval rendelkező 

arisztokrata örökös és mai korunk polgárembere számára, mindez nem káoszt, következetlensé-

get jelent, hanem éppen annak az ellenkezőjét: 

szakmai hozzáértést, dinamikus és céltudatos      

értékbecslést és árképzést. Ahogy két, „formailag” 

azonos gyermeki-tanulói teljesítmény értékelésé-

nek flexibilitása is. Káoszra, következetlenségre és 

szakmai dilettantizmusra abból  következtethe-

tünk, ha a becsüs nem tudja, mi alapján állapította 

meg az értéket. Ha meg tudja mondani, vagy csak 

sugárzik hozzáértése, tudatossága, alapossága és 

következetessége, bizalommal tölt el, s még na-

gyobbal, ha el is mondja, mi áll megállapításának 

hátterében. 

Forás: pixabay  
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És még valami. Létezik egy szűk piaci szegmens a kizárólag luxusékszerekkel foglalkozó         

kereskedőházaknak. Aki ebbe az üzletbe tér be, s fizetésképtelen, azt okkal és joggal nézik ki 

onnan. A többség számára azonban az a gazdaságilag indokolt konstrukció, hogy ékszereket  

kínáljon mindenféle vásárlónak. És az ő vevőkörük valóban sokféle is lesz. Ha sikeresen          

szeretnének kereskedni, jó érzést szülni vásárlóban, üzletemberben, terjeszteni a szép és        

igényes ékszerek kultúráját, akkor a kézzel font textilkarkötőtől Marie-Antoinette brossáig kell   

terjednie árukészletüknek, és bármilyen pénztárcával érkezik a vásárló, boldogan, elégedetten 

kell távoznia, egyúttal egy szép ékszer tulajdonosaként. Ettől működik a rendszer, ez szül        

eredményt. Ha nincs pénze brossra, attól nemhogy nemkívánatos személy, de boldog és        

inspirált vásárlója egy bőr függőnek – inspirált, mert az öröme visszahozza majd még több és 

szebb ékszert vásárolni. Akit bross nélkül hajítanak ki az üzletből, az messze elkerüli majd ezt a 

világot. Az iskolát. Nem kér majd abból a tudásból, amely úgyis megközelíthetetlen a  számára. 

A mi üzletünkben azonban újra felbukkan majd. Mert értékes ékszerhez jutott, örömmel, boldo-

gan.  Ékszere értékét pedig nem anyaga, megformáltsága, nemesfém értéke adja, hanem hogy 

ott, akkor, annak a vevőnek egy jó becsüs kereskedő azt az ár-érték arányt állapítja meg, mely     

mindenkinek a legjobb. Mert előre visz, mert mindenkit jó érzéssel tölt el, mert mindenki          

gazdagabb lesz.  

 

Hacsak nem más a cél. 

ÉRTÉKELÉS 

Dr. Gloviczki Zoltán 

 

rektor 

Apor Vilmos Katolikus Főiskola 
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  ÉRTÉKELÉS 

 

A pedagógiai tevékenység egyik kulcsmozzanata az értékelés  

 

A pedagógusképzés alapfunkciója a köznevelés személyi feltételeinek biztosítása, célja a          

pedagógusjelöltek felkészítése a különböző tudással, képességekkel, attitűdökkel, motivációval 

rendelkező és eltérő szociális hátterű gyerekek együttes nevelésére és oktatására.  

Magyarországon a pedagógusképzés, szűkebb értelemben a tanárképzés jogi kereteit a 2011. 

évi CCIV. törvény1 a nemzeti felsőoktatásról, a 283/2012. (X.4.) Korm. rendelet a tanárképzés 

rendszeréről, a szakosodás rendjéről és a tanárszakok jegyzékéről2 és a 8/2013. (I. 30.) EMMI 

rendelet a tanári felkészítés közös követelményeiről és az egyes tanárszakok képzési és          

kimeneti követelményeiről3 adja. Utóbbi rendelet határozza meg a tanárképzésben megszerezhető 

tanári tudást, képességeket és attitűdöt, összesen 8 kompetenciaterülethez rendelve. Ezek egyike a 

pedagógiai folyamatok és a tanulók értékelésére épül (lásd 1. táblázat).   

Az iskolai mérés és értékelés története vélhetően egykorú az iskoláztatás rendszerének            

kialakulásával. Németországban például először az 1530-as szász iskolai szabályzat írt elő       

féléves teljesítményértékelést a tanulók számára. Azok, akik egy teszten kimagaslóan               

teljesítettek, jutalmat kaptak – például egy zsemlyét.  

Magyarországon az „osztályozás” kifejezést csak az 1840-es évektől használták mind           

gyakrabban, a tanulók értékelésének egységes rendszere – egyben a jezsuiták itt is alkalmazott 

szabályainak általánossá tétele – Mária Terézia oktatási-nevelési rendeletére, az I. Ratio         

Educationis4 koncepciójára vezethető vissza. A dokumentum szerint az „ifjúság figyelmének és 

szorgalmának fölébresztésére szolgáló mindennapi eszközök a jutalmak és a büntetések (…), 

föltéve, hogy célszerűen és mértékkel alkalmazzuk”5 őket. A tanulók jutalmazása között             

akkoriban első helyen szerepelt, ha valaki felsőbb osztályba léphetett. E döntés alapjául pedig a 

tanulók egész évben mutatott érdemeik szerinti osztályzása állt. A II. Ratio Educationis 6         

1806-ban az elsőnél még részletesebben tárgyalta a tanulók elbírálását.  

A 19. század közepén Európában, így a Monarchia területén is egy eredetileg háromfokozatú   

minősítési skálát hoztak létre, amelyet négy, majd később öt fokozatra bővítettek.7  

Mint a pillangók a szélben … 

 

1 https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a1100204.tv 
2 Legutóbbi módosítás: 538/2021. (IX. 15.) Korm. rendelet. https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a1200283.kor 
3 Legutóbbi módosítás: 64/2021. (XII. 29.) ITM rendelet https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a1300008.emm 
4 A dokumentum címe magyar fordításban: Magyarország és a társországok átfogó oktatási-nevelési rendszere. 

1777. augusztus 22-én lépett életbe. 
5 AZ 1777-IKI RATIO EDUCATIONIS. FORDÍTOTTA, BEVEZETÉSSEL ÉS JEGYZETEKKEL ELLÁTTA Dr. FRIML 

ALADÁR 1913: 225 https://mek.oszk.hu/06500/06559/06559.pdf 
6 1806. november 4-én bocsátotta ki I. Ferenc osztrák császár és magyar király Ratio Educationis publicae toti-

usque rei literariae per Regnum Hungariae et provincias eidem adnexas címmel. A II. Ratio Educatio-

nis fontos szegmense volt a nemzetiségi és a vallási tolerancia.  
7 Németországban 1938 óta egy hatfokozatú skálát alkalmaznak. Ennek statisztikai oka van: az ötjegyű értékelésnél 

a tanárok hajlamosak voltak a tanulók teljesítését egyszerűen „közepesre” értékelni.      
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A gyerekek olyanok, mint a pillangók a szélben. Némelyik magasabbra tud szállni, mint a többi, de 

mindegyik repül, ahogy csak tud. Mindegyik más. Mindegyik szép. Mindegyik egészen különleges.8 

Napjaink teljesítményorientált világa azt az elvárást fogalmazza meg az iskola felé, hogy a tanulók  

teljesítményét folyamatosan értékelje. A megfelelő minősítés továbbra is jogosultságot jelent arra, 

hogy valaki felsőbb osztályba lépjen. A jegyek ugyanakkor – felvételi vizsga hiányában – a felvétel  

feltételei is a felsőoktatásban. Az osztályzatok, vagy a százalékpontokkal értékelt érettségi vizsgatelje-

sítmények ugyanakkor a kiválasztás eszközei is, hiszen tudjuk, hogy a felsőoktatás különböző          

képzési területei iránt érdeklődők szelekciója teljesítménymutatók alapján történik.  

A tanár felelőssége óriási. Tudnia kell, hogy az iskolai teljesítményben           

hagyományosan szerepet játszó három összetevő, a tanuló tudása,               

képességei és az eredmény elérésért tett erőfeszítései mellett a diákja teljesít-

ményét számos más tényező is befolyásolhatja.  

 

Helmke (2003) szerint az iskolai teljesítménymérést pedagógiailag indokolt és minden szereplő       

számára átlátható minőségi kritériumok mentén kell elvégezni. Az értékelésben pedig egyre inkább a 

„pedagógiailag kedvező elfogultságnak” kell érvényesülnie.9 A nevelési szempontból kedvező           

elfogultság az egyén bátorítását célozza a tanulói teljesítmény és az énkép jótékony fejlesztésével. 

A graduális pedagógusképzés egyik kiemelt célja, hogy a jelöltek      

képesek legyenek pedagógusi tevékenységük folyamatos elemzésére. 

A tanulók teljesítményének mérése és értékelése a tanári professzió 

központi részét képezik: a teljesítménymérés, azaz a teljesítmény diag-

nosztizálása előterében a tanulási eredmények felmérésé zajlik, előre 

meghatározott céllal, míg a teljesítményértékelés általában normákhoz 

és minőségi mutatókhoz igazodik. 

Fontos, hogy a tanárjelölt az egyébként együtt emlegetett mérés és értékelés között határt tudjon 

szabni, azaz képes legyen a fogalmak elhatárolására. A tanulók teljesítményének osztályzásakor a 

mérés és az értékelés gyakran egymásba folynak, anélkül, hogy a tanárban ez tudatosulna. Pedig 

más a mérés és más az értékelés koordinátarendszere. Ha mondjuk a tanár egy tollbamondásban 

megjelöli és összeszámolja a helyesírási hibákat, akkor teljesítményt mér egy viszonylag egyértelmű 

értékrend (az adott nyelv helyesírási szabályai) alapján. A teljesítmény értékelésében ugyanakkor 

más, kevésbé egyértelmű faktorok is szerephez juthatnak, mint például az osztály összetétele, a       

tanuló szociális körülményei, vagy a szimpátia vs. antipátia kérdése. A tanárjelöltnek is tisztában kell 

lennie azzal, hogy mely tényezők befolyásolhatják a tanulók igazságos értékelésében. Tudnia kell, 

hogy az érdemjegyeknek mikor milyen szerepe van.  

A tanárjelölt felkészítésével kapcsolatos elvárás, hogy megismerje a szaktárgy tanítása -tanulása 

során fejlesztendő speciális kompetenciákat, ezek fejlesztésének és diagnosztikus mérésének 

módszereit.  

 

 

  ÉRTÉKELÉS 

Forrás: pixabay  

8 Ismeretlen szerző.  
9 Helmke, Andreas: Unterrichtsqualität erfassen, bewerten, verbessern. Seelze: Kallmeyer 2003: 89-90. p.  

Forrás: pixabay  



19 

 

    ÉRTÉKELÉS 

A képzés során ismerje meg a pedagógiai értékelés metodológiai alapjait, az értékeléshez    

szükséges adatok gyűjtésének különböző módszereit.10 Legyen tisztában az értékelés             

lehetséges funkcióival, és a célnak megfelelően alkalmazzon helyzetfeltáró, vagyis                    

diagnosztikus értékelést, a tanulási folyamatot fejlesztő-formáló, azaz formatív értékelést vagy a 

relatív végállapot eredményeinek megállapítását szolgáló lezáró-minősítő, vagyis szummatív     

értékelést.11 Ismerje meg a pedagógiai folyamatok és a tanulók értékelésének, elemzésének   

hatásait a tanulók személyiségfejlődésére.12 

Ismert, hogy a pedagógiai diagnosztikára évtizedek óta a pszichológiai tesztelmélet három       

minőségi mutatóját adaptálják, nevezetesen az objektivitást, a megbízhatóságot (reliability)13 és 

érvényességet (validity)14. A kutatások és a személyes tapasztalat ugyanakkor azt mutatják, 

hogy az iskolai osztályzatok sem nem objektívek, sem nem megbízhatóak, sem nem érvényesek. 

Nem is lehetnek azok.   

Az ELTE Savaria Regionális Pedagógiai Szolgáltató és Kutató Központ oldalát idézem:              

„A mérés, az értékelés a pedagógia egyik, ha nem a legegzaktabb területe. Önálló és valódi 

szakmaként kimunkált fogalomrendszerrel, számos protokollal, vagyis szakmai szabállyal       

rendelkezik. Szakszerű művelése a felsőoktatásban képzett specialisták feladata. Ugyanakkor 

minden pedagógus is mér, értékel, aki iskolában tanít. Következésképpen a tanítók és tanárok 

kell, hogy rendelkezzenek ezen tevékenység végzéséhez minimálisan szükséges                     

mérésmetodikai ismeretekkel. A pedagógusképzésben azonban még mindig méltatlanul csekély 

súllyal szerepel ez a szakterület.15     

Ehhez kapcsolódnak a 2. számú táblázat adatai, melyben a 2022. szeptemberben induló        

egységes tanárképzés tanári felkészítésének pedagógiai-pszichológiai moduljához, valamint a 

gyakorlatokhoz tartozó kurzusok láthatók a tanárjelölteknek a pedagógiai folyamatok és a tanulók 

értékelése kompetenciaterületen elsajátítandó tudáselemeivel, képességeivel és attitüdjével együtt. 

Látható, hogy az egyes elméleti és a kapcsolódó gyakorlati kurzusok egymásra épülve gyarapítják a 

tanárjelöltek mérési, értékelési kompetenciáit a tanulási-tanítási folyamatban. Nem véletlen az iskolai 

gyakorlatok kiemelt szerepe ebben a folyamatban, hiszen ebben az esetben is igaz – tapasztalat teszi 

a mestert.        

 

 

10 Ilyenek lehetnek pl. a megfigyelés, a feleltetés, a vizsgáztatás, a feladatlapos felmérés, a tantárgyteszttel végzett 
felmérés, a kérdőíves kikérdezés stb. 
11 Báthory 1997: 234–236. p. 
12 A tanuló személyiségének fejlesztése, az egyéni bánásmód érvényesítése területén a szaképzett tanár tudása.  
13 A reliabilitás azt jelenti, hogy ugyanannak a dolognak az ismételt megmérése ugyanazt az eredményt adja. 
14 A validitás a mérés rendkívül összetett, bonyolult problémája. Lényegében azt jelenti, hogy az adatgyűjtés         
ténylegesen arra a célkategóriára irányul, amelynek vizsgálatát az értékelő maga elé tűzte. 
15 https://www.srpszkk.hu/szakmai-szolgaltatasok/meres-ertekeles  

https://www.srpszkk.hu/
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ÉRTÉKELÉS 

 
 

 

A pedagógiai folyamatok és a tanulók értékelése 

Tudás Képességek Attitüd 

A szakképzett tanár az      
értékelés funkcióival,             
folyamatával, formáival és 
módszereivel                       
kapcsolatban megalapozott    
tudással rendelkezik.               
Tisztában van az alapvető 
értékelési és mérésmetodikai 
szabályokkal, összefüggések-
kel. Ismeri a szaktantárgy   
tanítása-tanulása során      
elsajátított ismeretek és      
fejlesztendő kompetenciák     
mérésére, értékelésére alkal-
mas sajátos módszereket, 
eszközöket. A szakképzett 
tanár ismeri a technológia 
alapú értékelés módszereit. 
  

A szakképzett tanár képes az értéke-
lés különböző céljainak és szintjeinek 
megfelelő értékelési formák, módsze-
rek meghatározására, az értékelés 
eredményeinek felhasználására,      
tisztában van a korrekt értékelés      
hatásával és jelentőségével. Képes az 
adatbiztonságot szem előtt tartva    
kezelni és elemezni tanulók értékelési 
eredményeit. Képes elősegíteni a    
tanulók reális önértékelését és         
alkalmazni a tanulók önbecsülését 
segítő ellenőrzési módszereket. Az 
értékelés során képes figyelembe 
venni a differenciálás, individualizálás 
szempontjait. Képes céljainak      
megfelelően az értékelés eszközeinek 
megválasztására vagy önálló                   
eszközök elkészítésére. Képes az    
országos, illetve a helyi mérési       
eredmények értelmezésére. 
  

Reálisan ítéli meg a       
pedagógus szerepét a 
fejlesztő értékelés        
folyamatában.               
Elkötelezett a tanulást 
támogató értékelés      
mellett. 
  

1.táblázat:  
A pedagógiai folyamatok és a tanulók értékelése területén elvárt tudás, képesség és attitüd 
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Tantárgy Félév Tudás Képesség Attitüd 

Pedagógiai           
nézetek és tanórai 
kommunikáció 

1   

Képes elősegíteni a 
tanulók reális önérté-
kelését és alkalmazni 
a tanulók önbecsülé-
sét támogató ellenőr-
zési módszereket.   
Az értékelés során     
képes figyelembe 
venni a differenciá-
lás, individualizálás 
szempontjait.  

Elkötelezett a tanulást 
támogató értékelés 
mellett. 

Pedagógiai         
nézetek tantárgy-
hoz kapcsolt       
pályaszocializációs 
gyakorlat 

1   

Pszichológia      
Pedagógusoknak I. 

2   

Az értékelés során 
képes figyelembe 
venni a differenciá-
lás, individualizálás 
szempontjait. 
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Tanulás és tanítás 3 

Tisztában van az 
alapvető értékelési és 
mérésmetodikai     
szabályokkal,         
összefüggésekkel. 
Ismeri a szaktantárgy 
tanítása-tanulása    
során elsajátított     
ismeretek és           
fejlesztendő kompe-
tenciák mérésére,  
értékelésére alkalmas 
sajátos módszereket, 
eszközöket. Ismeri a 
technológia alapú    
értékelés módszereit.  

Képes az értékelés 
különböző céljainak 
és szintjeinek megfe-
lelő értékelési formák, 
módszerek meghatá-
rozására, az értéke-
lés eredményeinek 
felhasználására,    
tisztában van a     
korrekt értékelés   
hatásával és jelentő-
ségével. Képes az 
adatbiztonságot szem 
előtt tartva kezelni és 
elemezni tanulók   
értékelési eredmé-
nyeit. Képes céljainak 
megfelelően az     
értékelés eszközei-
nek megválasztására 
vagy önálló eszközök 
elkészítésére. Képes 
az országos, illetve a 
helyi mérési eredmé-
nyek értelmezésére.  

Reálisan ítéli meg a 
pedagógus szerepét a 
fejlesztő értékelés   
folyamatában. 

Tanulás és tanítás 
tantárgyhoz       
kapcsolt              
pályaszocializációs         
gyakorlat 

3   

Nevelés és iskola  4 

Ismeri a pedagógiai 
folyamatok és a tanu-
lók értékelésének   
hatását a tanulók   
személyiségfejlődésé-
re. Tisztában van a 
fejlesztő értékelés  
jelentőségével. A pe-
dagógiai folyamatokat 
és a tanulók           
személyiségfejlődését 
folyamatosan értékeli, 
elemzi.  

    

Nevelés és iskola 
tárgyhoz             
kapcsolódó        
pályaszocializációs 
gyakorlat  

4     

Pszichológia       
pedagógusoknak II. 

4   
Az értékelés során 
képes figyelembe 
venni a differenciálás, 
individualizálás  
szempontjait.  

  

Pszichológia      
Pedagógusoknak 
III. 

      

Csoportos        
szaktárgyi tanítási 
gyakorlat 

5 

Tisztában van az 
alapvető értékelési és 
mérésmetodikai     
szabályokkal,         
összefüggésekkel. 

Képes az értékelés 
különböző céljainak 
és szintjeinek       
megfelelő értékelési 
formák, módszerek 
meghatározására, 
tisztában van a      
korrekt értékelés    
hatásával és          
jelentőségével.   

  

Iskola és            
társadalom 

6   

Képes az országos, 
illetve a helyi mérési 
eredmények          
értelmezésére.   

  

    ÉRTÉKELÉS 
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Társas szaktárgyi 
tanítási gyakorlat 

6/7 

Az értékelés funkciói-
val, folyamatával,    
formáival és módsze-
reivel kapcsolatban 
megalapozott tudással 
rendelkezik.  

Az értékelés során 
képes figyelembe 
venni a                   
differenciálás,         
individualizálás 
szempontjait. 

  

Önálló szaktárgyi 
tanítási gyakorlat 

8/9 

Ismeri a szaktantárgy 
tanítása-tanulása    
során elsajátított     
ismeretek és fejlesz-
tendő kompetenciák 
mérésére,                  
értékelésére alkalmas 
sajátos módszereket, 
eszközöket. 

Képes céljainak  
megfelelően az      
értékelés eszközei-
nek megválasztására 
vagy önálló eszközök 
elkészítésére.  

  

Pedagógiai           
kísérőszeminárium  

10   

Képes céljainak   
megfelelően az      
értékelés eszközei-
nek megválasztására 
vagy önálló eszközök 
elkészítésére.  

  

Összefüggő egyéni 
iskolai gyakorlat 

10 

A tantárgy megfelelése a tanári felkészítés képzési és kimeneti   
követelményeinek - tanári kompetencia-területenként (8/2013. (I. 
30.) EMMI rendelet 2. melléklete alapján)  

Az egyéni összefüggő gyakorlat célja, hogy a 8 tanári kompetencia 
minden területét és elemét mozgósítsa és lehetőséget adjon azok 
gyakorlatközpontú önfejlesztésére.   

A szakdolgozati portfóliónak hasonló módon szükséges kitérnie a 8 
tanári kompetencia minden területére és elemére, hiszen éppen 
ezek mozgósításának és fejlődésének bizonyítására hivatott.  

2.táblázat:  
 A tanári felkészítés egyes kurzusainak hozzájárulása a tanárjelöltek mérési, értékelés                                       

kompetenciájának fejlesztéséhez  (PTE 2022) 

    ÉRTÉKELÉS 

Dr. Gerner Zsuzsanna  

 

főigazgató 

Pécsi Tudományegyetem  

Tanárképző Központ 
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ÉRTÉKELÉS 

Az értékelés objektivitása és szubjektivitása a pedagógiában 
Az objektív értékelésben előfordulhat-e szubjektivitás? 

 

Mikor kilépünk a pedagógusképzésből, és elkezdjük pályánkat, rögtön szembesülünk ─ sok más 

mellett ─ egy nagy pedagógiai feladattal: értékelnünk kell azokat, akiket a gondjainkra bíztak,  

legyenek akár kisgyermekek, serdülők vagy már szinte felnőtt fiatalok. Az értékelés makro, mezo 

és mikro szintje közül akarva-akaratlanul először az egyéneket kell értékelnünk, ezt várja tőlünk 

az intézmény és a környezet, és ezzel formáljuk a bölcsődés, óvodás, iskolás személyiségét,  

tudását, képességeit. 

Az értékelésről sokat tanultunk, biztosan tudunk feladatlapokat, teszteket használni és akár    

szerkeszteni, a szóbeli válaszokat és az elkészült produktumokat minősíteni. Akinek hosszabb 

gyakorlata van, saját tapasztalatával, továbbképzésekkel is bővítette ismereteit az értékelésről. 

Természetes, hogy mindenki legjobb tudása szerint végzi ezt a tevékenységet, de nézzük meg 

közelebbről, hogy mi történik akkor, amikor ezzel a feladattal szembesülünk. Az alábbiakban    

ennek a folyamatnak néhány, viszonylag ritkán tárgyalt aspektusára szeretnénk rámutatni.  

Kezdjük mindjárt az elején: mit is jelent az értékelés? Erre pedagógiai tanulmányai után            

bizonyára mindenki tud jó válaszokat adni. De gondolunk-e arra, hogy ez a szó az érték fogalom-

ból származik? Óhatatlanul fel kell tenni a kérdést a fogalom pontos értelmezéséhez, hogy mi az 

érték. Gondoljuk csak meg, hogy erre mit tudnánk válaszolni. Van, akinek először a pénz jut 

eszébe, másnak a vagyon, ami sokat ér, vagy az ékszer, ami sokba kerül. Aligha vitatható, hogy 

érték az egészség, a szépség, bizonyára sokan azt vallják, hogy érték a tudás. Ezekkel a         

válaszokkal csupán arra szeretnénk irányítani a figyelmet, hogy nem könnyű magának a             

fogalomnak az egyértelmű, általános meghatározása sem.  

Miért fontos, hogy beszéljünk az érték fogalmáról? Hiszen akkor, amikor értékelünk, nem mást 

teszünk, mint megvizsgáljuk, hogy az értékelés alanya vagy tárgya mennyire rendelkezik azzal a 

jellemzővel, amit mi értéknek gondolunk. 

Amikor pedagógiai értékelést végzünk, rendelkeznünk kell tudással vagy legalábbis elképzelés-

sel arról, hogy az adott területen mi az érték. A tesztelésnél viszonylag egyszerűnek tűnik a    

helyzet, hiszen a bemért tesztek útmutatást adnak arról, hogy hova sorolható a teszt kitöltője    

abban a populációban, amelybe tartozik. De tudunk-e egy fogalmazást vagy esszé típusú választ 

értékelni anélkül, hogy elképzelésünk legyen arról, hogy milyen a jó vagy rossz produktum?  

Mi történik tehát akkor, amikor értékelünk a pedagógiában? Alapvetően összehasonlítást       

végzünk az általunk vagy mások által, esetleg központilag elvárt „ideális” állapot és az értékelés 

alanyának/tárgyának valós állapota között, majd az eredménynek megfelelően értékítéleteket   

fogalmazunk meg.  

Ez a folyamat látszólag egyszerű és logikus, hiszen két halmazt kell egymásra vetítenünk.        

Néhány kérdés azonban felvetődik a leképezési folyamat közben, ami befolyásolhatja az           

értékelés objektivitását. 

Az első szempont, amire válaszolnunk kell, hogy az, amit az adott területen értéknek nevezünk, 

legyen az készség, képesség, tudás, viselkedés, kompetencia, és így tovább, meg van -e          

egyértelműen határozva, és vajon minden értékelőnél azonos értelmezésben jelenik-e meg. Miért 

fontos erre válaszolni? A pedagógiai értékelés kisgyermek kortól élethosszig nagy mértékben 

meghatározza az egyén életútját, motivációit, akár helyét a társadalomban.  
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Az objektív értékelés alapját az adott területen a jól és mérhető formában leírt követelmények 

jelentik. Ennek ellenére lehetséges-e némi szubjektivitás megjelenése az értékelttől elvárt         

teljesítményben? Ha több azonos képzettségű kolléga értékeli ugyanazt a produktumot, biztos 

ugyanolyan minősítést fognak rá adni? Ha mégsem, akkor ennek oka lehet, hogy a követelmé-

nyeket mindenki úgy vetíti le a maga értékelő tevékenységére, hogy ebben a saját értékrendje is 

szerepet kapjon. Ha például egy történelmi esszé írása a feladat, egyik tanár azt a dolgozatot 

tarthatja értékesnek, amely a tények ismeretén alapul, egy másik kolléga esetleg a kreatív         

fogalmazásokat kedveli, amolyan mi történt volna, ha egyes események mégse úgy végződnek, 

ahogy a kutatók leírták őket. Lehetséges, hogy egyik óvodapedagógus annak a gyereknek a   

mesemondását tartja sokra, aki jól reprodukálja azt, amit hallott, egy másik pedig azt az óvodást 

dicséri meg, aki saját fantáziájával színezi a mese felidézését. 

Az értékelés lényege, hogy elvárt, ideális állapothoz hasonlítjuk a valós állapotot, optimális eset-

ben a jól meghatározott követelményekhez az értékelés alanyának produktumát. De hogyan   

tudjuk ezt a területet feltárni? Bizonyára mindannyian ismerünk sokféle értékelési módszert,    

hiszen ezen a ponton az alkalmazott módszer alapkérdésnek tűnik. Rendelkezésünkre állnak jól 

kidolgozott feladatok és feladatlapok, magunk is készíthetünk ilyeneket. Ebben az esetben nagy 

kérdés, hogy azt a komplex képződményt, amit adott területen tudásnak vagy kompetenciának 

nevezünk, mennyire tudjuk áttekinteni az értékelés során? Bizonyára sokaknak vannak olyan 

emlékei, élményei, hogy egy fontos vizsgára csupán egy vagy két tételt nem sikerült kellő szinten 

megtanulni, és ezt a kérdést kellett bemutatnia. A nagyon gondosan összeállított középiskolai 

matematika felvételi feladatsor sem tudja pontosan leképezni a jelentkező teljes tudását, hiszen 

ezek az értékelési eszközök óhatatlanul mintát vesznek a tanulási eredményekből. Egy értékelé-

si módszer vagy eszköz annál objektívabb, minél reprezentatívabb mintát tud venni az adott    

területről. Az értékelési eszközöket a központi méréseknél olyan szakemberek dolgozzák ki, akik 

döntenek arról, hogy mit tartanak fontosnak az adott terület fejlesztési-tanulási eredményeiből, 

de ha magunk készítjük ezeket a feladatsorokat, saját választásunk lesz benne a kérdésekben, 

feladatokban. A legnagyobb objektivitásra törekvő vizsgálati és mérőeszközökben is akarva -

akaratlanul megjelenik az alkotó vagy alkotócsoport preferenciája. De gondoljunk csak bele, 

hogy egy nyelvvizsgán jól méri-e a vizsgázó beszédkészségét, ha általános vagy középiskolás 

lévén olyan témát kap, amelyről magyarul sincs elegendő tájékozottsága? Tudunk objektív       

következtetést levonni a nyelvtudásának egy adott szegmenséről és szintjéről?  

Íme a valós és ideális állapot! Az elvárásunk a jó 

eredményhez egy oroszlán, de a valóságban ő csak 

egy cica. Őket hasonlítjuk össze, mielőtt értékítéletet 

mondunk. Az egyik értékelő ragaszkodhat a szigorú 

követelményhez, és keresi, hogy mennyire felel meg 

az oroszlán tulajdonságainak a cica. Egy másik, 

macskarajongó értékelőt elbűvöl a cicák kedvessége, 

hízelgése, ő a saját értékelésében ezeket sem hagyja 

figyelmen kívül. Melyik értékelés lesz objektív? 

Közben pedig ott a tükör, amely torzíthatja a leképezést. Mit jelent ez a mi témánk szempontjá-

ból? A pedagógiai értékelés, különösen az egyén értékelése, bárhogy is nézzük, személyek    

közötti kapcsolat. Márpedig a személyek közti kapcsolatban aligha lehet kikerülni a szubjektivi-

tást. Minden bizonnyal az ember, ha pedagógussá lesz, megpróbálja kizárni a rábízott            

Forrás: pixabay  
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gyerekekkel szembeni szimpátiáját, előítéleteit. De valóban sikerül minden esetben? A kedves, 

mosolygós, együttműködő gyereket valóban ugyanúgy kezeljük, mint a dacos, sok problémát   

jelentő társát akkor, amikor értékeljük egy-egy megnyilvánulásukat?  Ha nem a közvetlen,       

személyes találkozás során történik az értékelés, hanem a gyerekek által létrehozott               

produktumokat, teszteket, feladatlapokat kell megítélnünk anélkül, hogy a készítője jelen lenne, 

befolyásolja-e az írás vagy a rajz minősége, a rendezettség, a helyesírás és sok más szempont 

az értékelést meghatározó benyomásainkat? A fenti, kiragadott példák is bizonyítják, hogy a       

valós és az elvárt, ideális állapot objektív összehasonlításakor, a leképezés folyamatában is ott 

lappanghat a szubjektivitás esélye.  

A fentiekben a pedagógiai értékelésnek egyetlen szintjét ragadtuk ki, az egyén értékelését.        

Az értékelés folyamata a szakmánkban azonban ezen túlmutat, értékelik a csoport, az intézmény 

teljesítményét, összehasonlítják országos és nemzetközi viszonylatban az eredményeinket, és 

nem utolsó sorban értékelnek bennünket, pedagógusokat is. Az értékelés életünk fontos része, 

akár mi végezzük, akár alanyai vagyunk, elvárják tőlünk, és mi is azt várjuk, hogy minél             

kevesebb olyan tényező jelenjen meg ezekben a folyamatokban, amely a valóságot nem a maga 

realitásában, hanem az értékelő esetleg kicsit homályos, netán torzító szemüvegén keresztül    

jeleníti meg. 

 

További eredményes és objektív értékelést! 

 

 

 

Cserné dr. Adermann Gizella 

a neveléstudomány kandidátusa 

címzetes egyetemi tanár 

 

Pécsi Tudományegyetem 

Dunaújvárosi Egyetem 

https://pte.hu/hu
https://www.uniduna.hu/
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Diagnosztikus, formatív, szummatív értékelési szakaszok                 
az intézményfejlesztés folyamatában 

 

Az Évszakos 2021 őszi számában ezt írtuk az intézményfejlesztésről: „Az ILMT PR tehát egy 

komplex megközelítésű keretrendszer, amely modellezi azt a folyamatot, amelyen végighaladva 

az intézmények átfogóan, folyamat- és rendszerelvűen végiggondolhatják és megtervezhetik   

saját útvonalukat a tanulói lemorzsolódás megelőzését eredményesebben támogató mindennapi 

működés kialakítása érdekében. A modellt követve az intézmények elkészíthetik tényszerű 

helyzetelemzésüket, ezt követően meghatározhatják releváns céljaikat, kiválaszthatják a 

továbblépés érdekében tervezett tevékenységeiket és a fejlesztés következtében remélt 

eredményelvárásaikat – azaz differenciált intézményfejlesztést valósíthatnak meg –,            

mindezeket a lemorzsolódás megelőzésének fókuszba helyezésével.” 

Ahogy a fenti idézetben vastag betűvel szedett részekből is látszik, maga az intézményfejlesztés 

egy tényszerű helyzetelemzés elkészítésével kezdődik – az intézmény több szempontból,        

adatokra alapozva megvizsgálja jelenlegi helyzetét, értékeli azokat a folyamatokat, melyek        

jelenlegi helyzetéhez hozzájárultak. Ez tehát a kezdő lépés, melyet követően kerül sor a célkitű-

zésre, a célok eléréséhez szükséges tevékenységek megtervezésére – ez lesz tehát maga a   

folyamat, mely az intézményfejlesztés aktív, cselekvő időszakát jelenti, s mely értékeléssel zárul.  

Az ILMT PR bevezetése és az ILMT PR alapú komplex intézményfejlesztés működtetése a       

fentiek alapján is előjósolhatóan három nagy szakaszra tagolható: a bemenet, a folyamat és a 

kimenet szakaszára.  

Ha az értékelésről írt szakirodalmakat vizsgáljuk, az elfogadott szakmai álláspont szerint az      

értékelés három típusát különböztetjük meg a tanulási-tanítási folyamatban elfoglalt helye      

alapján, melyet az alábbi ábra mutat be:  

https://www.oktatas.hu/pub_bin/dload/kozoktatas/pok/Pecs/2021/Kiadvany_osz.pdf
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Látható, hogy nem csak a szakaszok elnevezésében van hasonlóság. Az intézményfejlesztés 

során a bemenet, jelen esetben az ILMT PR bevezetéséhez szükséges feltételek megteremtésé-

nek kiindulópontja egy reális, adatokra épülő helyzetelemzés elkészítése, mely alkalmas arra, 

hogy az intézmény valóban átgondolja azt, hogy mind az egyes területeken (esélyegyenlőség, 

módszertani kultúra, szervezetfejlesztés, partnerkapcsolatok), mind az intézmény adatszolgálta-

tásából származó adatait tekintve milyen képet mutat. Alkalmas ez a helyzetelemzés a 

„számvetésre” is, hiszen szükséges végiggondolni azt is, hogy milyen folyamatokat,                 

gyakorlatokat, intézkedéseket vezettek be eddig az intézményben a stagnáló eredmények pozitív            

tartományba való elmozdításának elősegítése érdekében, valamint a romló tendenciák          

megállítása miatt. Ez a lépés egy diagnosztikus értékelési lépés, mely alkalmas arra, hogy reális 

képet kapjon az intézmény saját helyzetéről, erőforrásairól, lehetőségeiről és − természetesen − 

gyengeségeiről. A lépés zárásaként egy olyan dokumentumot készít az intézmény, mely           

tartalmazza a célokat (nagyobb, átfogóbb célokat, valamint az átfogóbb célok megvalósulását 

támogató részcélokat), valamint azokat a konkrét intézkedéseket, cselekvések sorozatát,        

melyeket a részcélok (és ezáltal az átfogóbb célok) elérése érdekében tudatosan, tervezetten 

szeretne megvalósítani. A célmeghatározás során kiemelten fontos, hogy konkrét, mérhető,      

időben jól körülhatárolható legyen a cél, melynek kiindulópontja minden esetben a helyzetelem-

zés, az ott feltárt erőforrások, lehetőségek. Így lesz a folyamat az intézmény sajátja.                    

Ez nélkülözhetetlen előfeltétel − így válnak az intézmények maguk is aktív részeseivé fejlesztési   

folyamataiknak.   

A folyamat időszakában, az értékelés aspektusát vizsgálva egy információt közvetítő,               

úgynevezett formatív értékelési szakasz következik. A formatív értékelés célja, hogy a                 

folyamatról adjon visszajelzést a tanulási-tanítási folyamatban résztvevőknek – tanárnak, diáknak 

egyarát. Ezek az információk aztán beépülnek a folyamatba, segítik annak előrehaladását, így 

képes a folyamat reflektálni a tanulói igényekre és egyedi tanulási utakra. Az intézményfejlesztés 

szempontjából ez a szakasz szintén az aktív cselekvés szakasza, amikor az intézmény által      

előzetesen meghatározott célok érdekében tervezett intézkedések megvalósítása kap teret.       

A folyamat közben az intézményfejlesztés során is állandóan reflektálnak, értékelnek a részevők, 

hiszen az egyes intézkedések egymásutánisága csak akkor valósítható meg, ha azok egymásra 

épülnek, a továbblépéshez pedig megtörténik az előző lépés értékelése. Ezt a folyamatba épített 

értékelést segítik azok a szakemberek, akik az intézményeket az intézményfejlesztés során       

segítik, támogatják – esetünkben az intézményfejlesztési szaktanácsadók. Az értékelés            

aspektusából a harmadik szakasz a kimenet szakasza, mely a szummatív érétkelésnek ad he-

lyet. Az összegző, lezáró értékelés célja, hogy átfogó képet adjon a folyamatról, a kitűzött célok 

megvalósulásáról. Ugyanez igaz az intézményfejlesztés harmadik, szintén kimeneti szakaszára 

is – a szakasz célja a megelőző szakasz értékelése, a részcélok teljesülésének vizsgálata.          

Az egyes részcélok teljesülése járul hozzá az átfogó cél megvalósulásához. Az intézményfejlesz-

tésben a kimenet szakasza egy évről évre, ciklikusan ismétlődő szakasz (ez a ciklikusság képezi 

az alapját a PDCA ciklusnak is, mellyel minőségirányítási aspektusból vizsgálhatjuk a folyamatot) 

– nem is lehetne más, hiszen az intézmények a bemenet időszakában éves bontásban             

fogalmazzák meg az egyes részcélok megvalósításához szükséges intézkedéseket/

cselekvéseket. Ez az időszak ad arra is lehetőséget, hogy az intézmények felülvizsgálják, és 

amennyiben szükséges, kiigazítsák intézkedési tervüket − ez jelenthet korrekciót az átfogó vagy 

részcélok esetében, vagy a tervezett intézkedések kiigazítását is. Kiindulópontok lehetnek ehhez 

az intézmény életében történt változások, a nevelőtestület összetételében keletkezett változások, 

az előző szakasz eredményei miatt szükséges kiigazítás stb.  

Így válik az intézményfejlesztés folyamata az intézmény tanulási folyamatává.  
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A megfelelő értékelés motivál, a helytelen értékelés rombol 
 

A személyiségfejlődés során a gyermek a külvilágtól folyamatos visszajelzést kap a                  

cselekedeteiről, tetteiről. Az első tükröt az édesanya, a szülők tartják, aztán a közösségek, a    

kortársak, a pedagógusok. Az egészséges önértékelés kialakulásában nagy szerepet kap a    

megfelelő visszajelzés, az értékelés. Sokszor elfelejtjük talán mi felnőttek, hogy egy-egy            

kimondott szónak, kritikus megjegyzésnek, rosszul megfogalmazott értékelésnek milyen életre 

szóló nyomai maradhatnak a gyermekek érzésvilágában, a pozitív önértékelés kialakulásában.  

Példa:  „Ez a munka csapnivaló, így nem lesz belőled semmi!” 

„Többet vártam tőled, ezt nem fogadom el!” 

„Látszik, hogy elő sem vetted a könyvet!” 

„Neked hányszor kell elmondani valamit?!” 

 

A pedagógusnak nagy felelőssége van nemcsak a tanításban -oktatásban, hanem a tanítványai 

személyiségfejlődésének alakulásában, a nevelésben is. Szinte minden pillanatban értékeli      

tanítványait, hiszen az együtt töltött iskolai idő ezt folyamatosan megkívánja. Visszajelez a      

gyermek viselkedéséről, cselekedeteiről, és értékeli az iskolai teljesítményét, ezzel az              

önértékelését fejleszti. 

 

Az iskolai teljesítmény értékelésének céljai: 

• rangsorolás/osztályozás: minél objektívebb, annál pontosabb a besorolás, az osztályo-

zás.  Természetesen nagyon nehéz teljes objektivitást biztosítani, de törekedni kell rá. Nagy 

a veszélye annak, ha a helytelen viselkedés vagy egy-egy kötelesség elmulasztásának 

visszajelzéséhez például az osztályozás „fegyverét” alkalmazzuk. Ezzel a belső motivációt, 

a tudás iránti vágyat, a helyes viselkedés iránti motivációt elveszítheti a tanuló.  

• motiváció: fontos, hogy ne csak külső motiváció legyen (jó jegyért, jutalomért), hanem    

belső motiváció is fejlődjön (tudás-tanulás belső igénye). 

• visszajelzés: a helyes értékelés egyben visszajelzés is arra, hogy mi a tanuló aktuális      

tudása, képessége, miben kell esetleg változtatnia.  

 

 Mi is a romboló hatású értékelés? Hol követhetünk el hibát a visszajelzés-értékelésben? 

 

A kimondott szavak, gondolatok, s amit a helytelen           

értékelés, visszajelzés során teszünk, meggátolhatják a  

tanulók megismerését, és ezzel együtt a valós képességei-

nek, személyiségének megismerését, a tehetséges           

oldalának felismerését. Egyben olyan kommunikációs gátat 

is képeznek a pedagógus és a tanítványa  között, melyet 

nagyon nehéz lebontani. 

 Forrás: pixabay  
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Példa: 

• parancsolás: „hagyd abba a nyafogást, csináld a feladatod!” – a tanuló érzései: sértődötté, 

dühössé teheti, agresszív magatartásra adhat okot; 

• prédikálás: „A személyes problémáidat jobb lenne, ha otthon hagynád, itt az a dolgod, 

hogy tanulj.” – a tanuló érzései: bűntudatot okozhat, a külső hatalom elfogadására         

kényszerít; 

• tanácsadás: „Ha jobban osztanád be az idődet, akkor minden feladattal készen lennél!” –  

a tanuló érzései: meg nem értés, bizalomvesztés érzése, nem bíznak benne; 

• kioktatás: „Ne felejtsd el, hogy már csak néhány napod van a feladatod befejezéséhez!” – 

a tanuló érzései: kisebbrendűségi érzés, alkalmatlansági érzés;      

• bírálat: „Te csak lusta vagy, állandóan halogatod a tanulást!” – a tanuló érzései:                

kisebbrendűségi érzés, arra késztetheti a diákot, hogy eltitkolja valós érzéseit;  

• megbélyegzés: „Úgy viselkedsz, mint egy óvodás, nem úgy, mint egy komoly, nagy        

gyerek!” – a tanuló érzései: negatív önértékelés, esetleg okot ad a nyílt verbális agresszióra 

(„maga meg játssza a főnököt”); 

• értelmezés: „Te csak ki akarsz bújni a feladat elől!” – a tanuló érzései: inkább nem kell 

mondani semmit, mert visszaél vele; 

• indokolatlan pozitív értékelés: „Na gyerünk, úgy is meg tudod csinálni!” – a tanuló         

érzései: az a pozitív értékelés, amely nem egyezik a diák én-képével, haragot válthat ki 

benne, provokatív lehet; 

• értelmetlen biztatás: „Láss csak neki, majd belejössz!” – a tanuló érzései: ha akkor történik 

a biztatás, amikor a diákot valami lehangolja, bántja, ezt inkább a meg nem értésként éli 

meg; 

• figyelemelterelés: „Most nincs idő erre. Térjünk vissza a feladathoz! Ne akarj kitérni előle!” 

– a tanuló érzései: nem tiszteli az érzéseit, nem kíváncsi rájuk. 

 

Hogyan tudunk motiváló hatású visszajelzést, értékelést adni? 

Kizárólag az eredmény helyett érdemesebb azokat az erőfeszítéseket díjazni, amelyek által       

fejlődtek, és elérték az adott célt a tanulók. A motivációnak rendkívül fontos szerepe van a      

gyermekek-tanulók személyiségfejlődésében, ebben pedig kulcsszerep jut a pozitív                

gondolkodásnak, szemléletmódnak. Kevés sikerrel tudunk motiválni a sablonos, kevésbé        

személyre szabott értékeléssel, pedig milyen gyakran használunk ilyen mondatokat!  

Példa: „Ügyes vagy!” 

 

Amennyiben viszont az elvégzett munkába fektetett erőfeszítés értékelésére is figyelünk 

(figyelembe véve az egyéni képességeket is), akkor a tanulók visszajelzést kapnak arról is, ami 

az önbecsülésüket erősíti. Fontos megjegyezni, hogy így tudjuk legjobban motiválni a tanulási 

nehézséggel, tanulási zavarral vagy a gyengébb intellektuális adottsággal rendelkező gyermeke-

ket is. 
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Példa:            “Ügyes vagy, mert…” 

              “Ügyes vagy! De jó, hogy…” 

              “Olyan jó, hogy…” 

              “Örülök, hogy/amiért…” 

              “Látszik mennyit dolgoztál ezen a feladaton, nagyon jól sikerült        

 megoldanod!” 

 

A motiváció ugyanakkor jó lehetőség arra is, hogy megnevezzünk, megtanítsunk bizonyos         

fogalmakat, képességeket, tevékenységeket, érzelmeket, hiszen ezzel járulunk hozzá leginkább 

a pozitív önértékelés, az önbecsülés kialakulásához, és az érzelmi intelligencia fejlődéséhez.  

 

Példa: „Kitartó voltál! Gratulálok!” 

            „Büszke vagyok rád, amiért…” 

            „Láttam/észrevettem, hogy…” 

 

Nem könnyű feladat a mindennapokban minden tanítványunkra ilyen mélységekben figyelni, de a 

pedagógus legnagyobb sikere az, ha a gyengébb képességű, vagy motiválatlanabb tanítványát is 

abban segíti, hogy képességeinek megfelelően tudjon teljesíteni. Ezt pedig folyamatos             

önreflexióval, odafigyeléssel és helyes értékeléssel, visszajelzéssel érhetjük el.  

 

                                                          Sikeres és kitartó munkát kívánok ehhez! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Forrás: http://www.foti-peter.hu/holt-eloszo-hcf.html 

             Thomas Gordon: T.E.T. A tanári hatékonyság fejlesztése 

 

Benkő Vanda 

pszichológus,  

a Baranya Megyei Pedagógiai Szakszolgálat 

 főigazgatója 

Forrás: pixabay  

http://www.foti-peter.hu/holt-eloszo-hcf.html
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Nincs új a na(t) alatt? 

Gondolatok a fejlesztő értékelésről 
 

A diákokat sokszínű, változatos tulajdonságuk teszi egyedivé, különle-

gessé. Sokféleképpen különböznek értelmi fejlődésük tekintetében is. 

Ez a sokrétűség kihívás elé állítja a tartalmi kereteket szabó               

oktatáspolitikát és a keretrendszert gyakorlatba ültető pedagógust is, 

akiknek közös célképzése esetén nem hagyható figyelmen kívül, hogy 

a tanulás-tanítás folyamata  valamennyi szereplő számára akkor a  

leghatékonyabb és leginkább örömteli, ha minden tanuló a saját       

fejlettségi szintjének megfelelő fejlesztő hatásokban részesülhet.        

A személyre szabott, egyéni igényekre fókuszáló, differenciált          

edukáció megvalósításához arra van szükség, hogy a pedagógusok 

felfejtsék azokat a látens tanulói tulajdonságokat, melyek láthatóvá teszik számukra a tanulói     

különbségeket. Ennek az útnak meghatározó mérföldköve a támogató-formáló értékelés, a        

tanulók számára adott szakszerű, a tanulási folyamatot segítő, rendszeres, fejlesztő jellegű      

visszacsatolás. Mert hiszem, hogy látható tanulás-tanítás akkor történik, ha a tanulók és tanáraik 

is élnek a visszajelzéssel, így mindkét fél saját tanulásuk, tanításuk tanulójává válik, és              

önszabályozó módon kezdi el pallérozni gyakorlatát. 

A pedagógiai mérési rendszer számottevő, jelentős változáson ment keresztül az elmúlt            

időszakban. A köznevelés keretrendszeréhez (Nemzeti alaptanterv, kerettanterv, helyi tantervek, 

pedagógiai programok szabályozásai) kapcsolódó mérési-értékelési metodika gazdagodása,     

cizellált, egyéni utakat támogató finomodása, az e téren megvalósult digitális fejlesztések, az    

innovatív oktatásszervezési eljárások meghonosodása mind-mind erőpróba elé állította a           

pedagógusokat, diákokat, szülőket egyaránt. A kihívásoknak való sikeres megfelelés kulcsa egy 

olyan komplex tanulástámogató környezet létrehozása lehet, melynek meghatározó eleme többek 

között a pedagógusok – Nemzeti alaptanterv módosításában is nevesített – tanulást támogató  

értékelési gyakorlata. Egy olyan szakmai kooperáció, melyben a tanulási-tanítási folyamat        

valamennyi szereplője számára elengedhetetlen a pozitív megerősítés. A diákok személyiségé-

nek fejlődése szempontjából külön hangsúlyozandó a fejlesztő, egyéni erősségeket és                

lehetőségeket megmutató értékelés szerepe. Az énhatékonyság észlelése a tanulási folyamat 

meghatározó eleme. A diákok szempontjából aktív, konstruktív, (ön)értelmezést is támogató       

tanításnak, nevelésnek az értékelés területén is meg kell jelennie, összhangban az elérendő     

tanulási eredménnyel, de azon túlmutatóan a tanuló komplex fejlődésében is. A Nemzeti          

alaptanterv módosítása a tanulókat aktív résztvevőkként felelőssé tette saját tanulási tevékenysé-

geik megértésében és szabályozásában; a pedagógust pedig e folyamat professzionális          

szakembereként érzékenyítette a diákok egyéni sajátosságaira és az ennek megfelelő               

differenciált tanulásszervezésre. Olyan, a tanulók kompetenciáira, optimális szintű erőfeszítésire, 

egészséges kihívásaira épülő pedagógiai helyzetek konstruálására, melyekhez világos elvárások, 

következetes értékelési stratégiák kapcsolódnak, fókuszban a folyamatos fejlesztő visszajelzé-

sekkel. Ugyanis a tanulás-tanítást támogató, hatékony, innovatív tanulási környezet, abban a    

pedagógus általi értékelés, ennek észlelése a diákok által, markánsan befolyásolja a tanulásról 

alkotott képet. Azt a képet, melynek figyelemre méltó eleme – a nemzeti kurrikulum elvei szerint is 

– egy olyan tanulói státusz kialakítása és megerősítése, melyben – erősségei visszaigazolása 

Forrás: pixabay  
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Forrás: pixabay  

mellett – a diák érdekeltté válik saját hibáinak, hiányosságainak a feltárásában, és szakszerű   

segítséget kap – személyre szabott, egyéni tanulási célok kijelölésével és ehhez igazodó       

módszer- és tevékenységrepertoárral – arra nézve, mit tud tenni saját eredményessége            

érdekében, jelentősen növelve, fokozva a tudás elsajátítása iránti motivációt. A tudatos fejlesztés 

érdekében visszajelzések szükségesek arra vonatkozóan, hogy a pedagógiai célok kitűzése és 

az eredmények megszületése között megvalósuló edukáció mennyire eredményes a tanulóban 

bekövetkező változások szintjén.  

A fejlesztő értékelés a tanulási folyamatot követve, a tanulói igényekre fókuszálva,                 

rendszeresen, interaktív módon jelez vissza a tanulónak, a pedagógusnak, a szülőnek egyaránt 

a tanulási képességek fejlődéséről. A tanulás tanulása során a diák megismeri saját tanulása   

jellegzetességeit, képessé válik tanulási céljai pontosabb meghatározására, kellő segítséggel a 

stratégia megválasztására, és az elért eredményeinek önmaga általi értékelésére is. Ennek     

elsajátítása elengedhetetlen akkor, amikor a kompetencia fogalmának újrakonstruálása történik 

az oktatás világában. Akkor, amikor igény az, hogy ne pusztán bizonyos kimeneti pontokon      

minősítsék a tanulókat, rangsorolják az intézményeket (minősítő értékelés), hanem a mindennapi 

pedagógiai munkában az alkalmazás szintjén jelenjenek meg olyan módszerek, tevékenységek, 

melyek visszajelzést adnak a diákoknak, tanároknak, szülőknek a tanulói fejlődés mértékéről, az 

esetleges korrekció szükségességéről (fejlesztő értékelés). A siker érdekében az önszabályozó, 

önértékelést támogató, a személyre szabott tanulást segítő fejlesztő értékelésnek kell a            

pedagógiai értékelés fókuszába kerülni. Egy olyan, az eredményesebb tanulást elősegítő           

értékeléstípusnak, mely nem megítéli az addigi munkát, hanem végigkíséri azt, hangsúlyozva az 

erősségeket, javaslatot adva a javíthatóságra. Célja nem a minősítés, hanem az inspiratív,       

kreativitást, tanulói eredményességet ösztönző próbálkozások, nehézségek differenciált            

feltárása. Az osztályzatban vagy százalékban kifejezett minősítő skálák helyett a tanuló ezekben 

az esetekben támpontot kap az egyéni fejlődésére      

vonatkozóan, a pedagógus a differenciált tanulási      

módszerek, eljárások alkalmazását illetően, a folyamat-

ra vonatkozóan pedig megmutatja pontosan, hogy a   

tanuló korábbi szintjéhez képest miben, hogyan lehetne 

fejlődni, fejleszteni. Ezért is alapvető szempont, hogy az 

értékelés funkciója ne elsősorban a tanulás minősítése 

legyen, hanem sokkal inkább annak támogatása. 
 

A fejlesztő értékelés alkalmazása során a pedagógusnak, a diáknak egyaránt a tanulás         

személyes kontextusát kellene előtérbe helyeznie, támogatást adva az egyéni tanuláshoz, akár a        

tanulási módszerek, szokások terén, akár abban, hogy a diákok hogyan értelmezzék saját       

fejlődésük céljait, lehetőségeit még „pedagógiai felülvizsgálat” mellett. Mérésmetodikai         

szempontból ezt támogatandó a fejlesztő értékelés legnagyobb és elvitathatatlan előnye az 

adaptivitás lehetősége és követelménye. Az előző gondolatok tükrében nyilvánvaló, hogy az 

azonos csoportba (pl. évfolyam, osztály, tanköri csoport) tartozó tanulók nem feltétlenül azonos 

feladatokból álló feladatsor alapján mérhetőek – az egyéni eltérések miatt –, sokkal inkább a    

képességszintjüknek leginkább megfelelő – ugyanakkor a fejlődést szem előtt tartva kreatív      

kihívást is tartalmazó – személyre szabott számonkérés során jelölhető ki számukra a              

fejlődésükhöz optimálisan illeszkedő tanulási út. A fejlesztő értékelés egyik szignifikáns, irányító 

jellegű kiindulópontja – az érzelmi-akarati tényezőkre építve – az egyéni sajátosságok              



33 

 

  PEDAGÓGIAI KALEIDOSZKÓP 

tudatosulásának támogatása. A tanulási folyamat személyes szempontjainak megértése           

feltételezi – a közösen kitűzött tanulási célok mentén – az egyéni tanulási utat támogató értékelé-

si elemek és eszközök gazdag tárházát, az ezekhez tervezett tanulói tevékenységeket, tanulási 

módszereket. Azokban a helyzetekben – melyekben sikeresnek, kompetensnek érzik magukat – 

a tanulók olyan ösztönző tanulási környezetbe kerülnek, amelyben a képességüknek megfelelő 

feladatokkal találkozva kiteljesedhetnek, sikerélményhez jutnak, ezzel tanulási motivációjuk      

fokozódik, eredményességük növekszik. A saját tanulásuk iránti döntés autonómiájával és az   

ehhez társuló felelősség lehetőségével ajándékozzuk meg őket, amikor maguk választhatnak 

egy feladathelyzetben feladatsorok, feladattípusok közül (pl. differenciált rétegmunka), aktív   

szerepet kapva saját tanulási útjuk megtervezésében. Egy adott cél elérése (pl. tematikus      

szövegalkotás) a tanuló saját döntése alapján más-más, a szükségletével, érdeklődésével,      

személyiségével, kompetenciáival, motiváltságával összhangban lévő módszer alkalmazásával 

valósulhat meg (pl. mese, interjú, színpadi forgatókönyv, …). Az elsődleges ezekben az adaptivi-

tásnak teret engedő helyzetekben az ismeretközpontú megközelítésen túl a közös fejlesztési cél 

mentén az egyéni kompetenciák fejlesztése, az egyéni tanulói teljesítmény reflektív értékelése. 

Hiszen – pedagógusok között tudvalévő, hogy – az a tanulási helyzet, amely az egyik tanuló   

számára optimális, feltételezhető, hogy nem az a másiknak. A tanulók minőségi tudásában,     

elsajátítási tempójában, személyiségjegyeiben meglévő különbségek miatt is – a mindenki által 

elérhető „elemi” tudás érdekében – szükséges a differenciált pedagógiai módszereket az eltérő 

tanulói igényekhez igazítani. Előtérbe kell, hogy kerüljenek a megerősítő, előre mutató, a tanulás-

ra ösztönző metódusok, mint például a ténylegesen informatív szöveges értékelés; az értékelő 

megbeszélések – kezdetben akár checklista alkalmazásával; a vita, érvelés; a tanulók által    

összeállított számonkérés lehetősége; a tanulói visszajelzés eszköztárának beépítése az           

értékelés folyamatába – pl. jelzőlámpamódszer, T-kártya vagy akár a tanulói portfólió. Olyan, a 

direkt tanulásszervezésen túlmutató indirekt, interaktív, tapasztalati tanulásra építő módszerek, 

melyek alkalmazása során a diák átélheti az autonómia élményét, proaktívvá, motiválttá válik a            

tanulásban, egy gazdag tanulási környezetben biztosítva látja a függetlenséget, azt, hogy maga 

dolgozhasson saját fejlődésén, felelősséget vállaljon saját tanulásáért. Ez a koncepció az önálló 

tanulás eredményes megvalósulásán túl az élethosszig tartó tanulás igényének és                    

képességének alapját is adja. 

Az elmúlt években – ha csak a Covid időszakára gondolunk – igazoltan sokat tanultunk,           

gazdagodott a mérésmetodikai paletta. A feladatunk ennek a szerteágazó, sokszínű tapasztalat-

nak a mindennapi, közös gyakorlatba való beillesztése, egy szakmai párbeszéd elindítása, mert 

tudjuk, az innovációk eredményes működtetése hosszú, idő- és energiaigényes folyamat,       

melyben valamennyi érintettel meg kell ismertetni a nyereséget. Sok pedagógus helyez          

hangsúlyt munkája során a fejlesztő értékelésre, de vezetőként tapasztalatom, hogy az           

esetleges, elszigetelten alkalmazott eljárások rendszerré kell, hogy érjenek ahhoz, hogy a tanulá-

si és tanítási hatékonyság tudatos módon megsokszorozódhasson. Az előző – megfontolásra, 

esetlegesen akár vitára is ösztönző – felvetések ismeretében érdemes elgondolkodni mindennapi 

gyakorlatunkon: a fókuszt a tananyagról a tanulóra helyeznünk, bátran elmozdulni a külső,        

objektív értékelést elváró rendszerelemektől (indikátorok, statisztikák, tesztek, országos tudás/

teljesítményvizsgálatok) a diák fejlődését kísérő, reziliens, az eredményeket a fejlesztőmunkába 

integráló pedagógiai megközelítés felé. 

A fenti sorok csak gondolatébresztő meglátások, vázlatszerű tapasztalatok, melyek a fejlesztő 

értékelés többszempontú megközelítésére igyekeztek rávilágítani, összekötve azt a személyiség 
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fejlődésével, a tanulási környezet többtényezős, komplex, értékelést befolyásoló szerepével, 

azzal a számtalan pedagógiai előnnyel, melyek az egyéni utak kijelölése során a tudás           

különböző dimenziói szerint árnyalják a diákról alkotott képünket. Ezek mellett számos olyan 

kérdés vethető fel (pl. minősítő és formatív értékelés korrelativitása; fejlesztő értékelés digitális 

térben; fejlesztő értékelésre épülő differenciálás lehetőségei; ön- és társértékelés fontossága, 

annak taníthatósága; reflektív folyamatkísérés módszertana / tanulói fejlődési út nyilvántartása 

(pl. portfólió, digitális, infografikus megoldások); a tanár–szülő–diák együtt gondolkodása a   

fejlesztésben; a fejlesztő értékelés hatása az osztálytermi klímára), melyekre tanulótól, pedagó-

giai kultúrától, intézményi környezettől, stb. függően nem létezik általánosan helytálló válasz; 

ugyanakkor vitathatatlan, hogy új szempontokként gazdagítják a pedagógiai értékelés elméletét 

és gyakorlatát. 

Mindazonáltal – mintegy summázva a korábbiakat – e sokszínű érvrendszer mellett el kell      

fogadnunk, hogy nem csak a tanulók tanulásának hatékonyabbá tétele érdekében értékelünk 

(monitoring), ennél magasabb rendű célunk az egyéni fejlesztés keretein belül a személyes    

tanulási célok, kritériumok és lehetőségek, esetleges akadályok, nehézségek tisztázása.    

Azonban – tapasztalataim alapján – ennek felismerése és elfogadása – kiváltképp a             

gyakorlatba történő átültetése a pedagógusok leterheltsége, a kimeneti követelményeket       

fókuszba állító oktatási koncepció mellett – csak egy szakmapolitikailag is felkarolt szemléletfor-

málással lehet hatékony. Az oktatáspolitika ágenseinek szerepe figyelemre méltó a fejlesztő 

értékelés eredményeinek országos implementációjában, egy-egy nevelőtestületen belül az e 

téren szerzett tudás és tapasztalat újrastruktúrálásában is. Hiszem, ők azok, akik képesek az 

eredményesség érdekében megfelelő eszközrendszert mozgósítani, és akiknek szükséges – a 

hatékony tanulási folyamatot támogató formatív értékelési gyakorlatról szóló ajánlásaikban – 

építeni az intézményekre, mint intelligens tanulószervezetekre, a pedagógusokra, mint az      

iskolai gyakorlatot alakító professzionális szakmai közösségek tagjaira. E gondolat jegyében 

bízom abban, hogy egy konstruktív szakmai párbeszéd – a napi gyakorlattal karöltve – képes 

megmutatni, hogy van még hit, elhivatottság, lelkesedés a pedagógusokban a kihívások iránt, 

ha abban tanítványaik sikerének kulcsát látják. 

A téma iránt érdeklődőknek kedvcsinálóként ajánlom Daniel Pink előadását a motiváció 

(jutalom) és a teljesítmény kapcsolatáról ( https://konferencia.hvg.hu/motivacio_3 ), illetve Carol 

Dweck kisfilmjét a fejlődési szemléletmód változásáról, a „még nem” paradigmájáról (https://

www.ted.com/talks/carol_dweck_the_power_of_believing_that_you_can_improve?subtitle=hu) 

Mindkét előadás letöltési dátuma: 2022. 07. 23. 

 

 
 

Dr. Litter Adrienn  

mesterpedagógus szakértő 

tagintézmény-vezető 

PTE GYÁIG Deák Ferenc Általános Iskolája 

https://konferencia.hvg.hu/motivacio_3
https://www.ted.com/talks/carol_dweck_the_power_of_believing_that_you_can_improve?subtitle=hu
https://www.ted.com/talks/carol_dweck_the_power_of_believing_that_you_can_improve?subtitle=hu
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A Mérték az Érték! (?)                                                                                               

avagy tapasztalatok az óvodai (m)értékelésről…  

 

Írásom címe már előrevetíti, hogy e téma az óvodában milyen kényes – és sokszor széles        

skálájú érzékenységet, érzelmeket kiváltó – terület. Ez részben érthető is. A pedagóguskorfa 

alapján a pályán tevékenykedők több mint fele 50 év körüli vagy feletti kolléga. (A KIR 2019 -es 

adatai alapján készült diagram.)   

Jómagam is ebbe a korosztályba tartozom. Számunkra az értékelés a gyermekekkel való         

pedagógiai tevékenységben, nevelési folyamatban elsősorban didaktikai feladat és módszer volt, 

melyet igyekeztünk kihasználni a gyermekek számára történő visszajelzésre és lehetőség szerint 

a motivációra.  

A 70-es, 80-as években Nagy József kutatásai mutattak rá, hogy a kora gyermekkori fejlődés 

(születéstől 8 éves korig terjedő időszak, „early childhood”) milyen nagy szereppel bír a gyerme-

kek későbbi életében, fejlődési folyamataiban. Vizsgálatai feltárták, hogy a gyermekek fejlettségi 

folyamata 4 és 7 éves kor között milyen nagy jelentőségű. Nyilvánvalóvá vált, hogy ebben az  

időszakban a készségek nagymértékű változáson, fejlődésen mennek keresztül. Nagy (1980) az 

életkori változások leírása mellett részletesen elemezte a fejlődést befolyásoló környezeti,       

családi tényezők szerepét. Kimutatta, hogy milyen nagymértékű fejlettségbeli különbségek      

vannak az azonos életkorú gyermekek között, melyek nagyságát években fejezte ki. Az          

elemzésnél elhagyta a fejlődésben leginkább megkésett 5 százaléknyi, valamint a legfejlettebb 5 

százaléknyi gyermekeket, azaz csak a középső 90 százalékot elemezte. Ez alapján megállapítot-

ta, hogy a 6 éves gyermekek közötti egyéni különbségek nagysága a tudásindexben 5 évnyi, a 

magatartásindexben pedig ennél is nagyobb, 7,1 évnyi.  

Ezek az ismeretek az értékelés szükségességének fontosságát, pedagógiai értékét növelték.     

A pedagógusok figyelmét ráirányították arra, hogy a nevelési folyamat a gyermek adott fejlettségi 

szintjéhez igazítva lehet csak eredményes és hatékony.  

A szükségesség elismerése mellett azonban felismerhető volt a szkepticizmus is a kollégák      

között. Hisz gyakorlatunkban azt éltük meg, hogy az óvodás érzelemvezérelt, ez az életkor a    

játékra, élményekre, megtapasztalásokra épülő tanulás időszaka. Kihagyhatatlan szerepe van 

ebben a gyermeki aktivitásnak, mozgásnak, társas tevékenységeknek. Hogy is lehet ezeket   

mérni, értékelni? Különböző kérdések fogalmazódtak meg a kollégákban:  
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Nem lesz elég, ha a folyamatban visszajelzek, amikor helyesen viselkedik a gyermek?  

Ha rajtakapom, amikor ügyesen végez el valamit? 

Ha megdicsérem, amikor látom, hogy erőfeszítést tesz valamilyen siker érdekében?  

Kell-e vizsgálati helyzetet teremteni egy értékeléshez?  

És ha nem írom le a fejlettségét, én akkor nem is tudom, hogy a csoportomban ki mit tud?   

A szükségesség és a szkepticizmus vitáját el is döntötte a jogszabályi keret. Az óvodák a   90 -es 

években megalkothatták Helyi Nevelési Programjaikat, és az 1999. évi LXVII. törvény, amely a 

közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvényt módosítja, 47. §-ában kiemelte, hogy az óvodák-

nak ki kell dolgozniuk ellenőrzési, mérési, értékelési és minőségbiztosítási rendszerüket.  

Végleg szükségessé vált tehát – minden bizonytalanság ellenére – a fejlesztési folyamat           

minőségelvű, eredményeket és hatékonyságot célzó átgondolásának, szabályozásának           

kötelezettsége.  

Minden intézmény meghatározhatta a saját értékeit, és meghatározhatta, hogy milyen mértékben 

kívánja ezeket elérni, mit tart sikerkritériumnak a munkájában. Amely intézmények ezt a feladatot 

közösen átgondolva végezték el, valamit a nagy munka mellett nyerhettek belőle: értékeik, belső 

elvárásaik, egyéni szakmai-pedagógiai arculatuk testületi szintű kiforralását.   

Amikor óvodánkban e munkát végeztük, magam is nagymamám bölcseletével vigasztaltam mind 

önmagam mind kollégáimat: „Ha valamit úgyis muszáj, keresd meg értelmét magadnak, próbáld 

megszeretni s olyan jól tenni, ahogy csak tudod!”  

Hogy értelmet találjunk ebben a munkában, folyamatosan közösen kerestük a segítő                 

szakirodalmakat.  Segítségünkre volt Lénárd Sándor és Rapos Nóra Neveltségi szint mérése az 

óvodában című munkája, melyben a mérőeszköz elkészítésénél fontos elvként tartották szem 

előtt a szerzők azt, hogy az ún. „méréssel” az óvodás gyermek mindennapi tevékenységét nem 

kell megzavarni. Ezáltal nincsenek a rendszerben irányított tevékenységek, csupán az irányított 

megfigyelés módszere van jelen, amely a gyermek számára nem zavaró, ám a pedagógusok 

magas fokú szakmai felkészültségét igényli.  

Bakonyi Anna Az óvodás gyerekek értékelési-mérési rendszerének elvi és gyakorlati                

kérdései című tanulmánya egy olyan rendszert mutat be, amely figyelembe veszi a gyermekek 

személyiségfejlődésének legfontosabb komponenseit, s célja az óvodás gyermekek folyamatos 

megismerése. Ez szolgál alapul az értékeléshez és a méréshez.  

Mire az évek alatt valamelyest ügyessé válhattunk a minőségelvű szemléletben, megismerhettük 

a mozgásterünket, kialakultak egyéni értékelési gyakorlataink, újabb „meglepetéssel”                     

találkozhattunk 2013-ban. A pedagógus-életpályamodell bevezetésével. Ennek szükségessége 

az oktatásirányítás részéről érthető volt, hisz 1985-től megszűnt a pedagógiai munkát ellenőrző 

szakfelügyeleti rendszer, s a pedagógusok értékelése az intézményvezetők felelőssége lett. 

Ezek alapján rendszerszintű fejlesztési folyamatot természetesen nem lehetett irányítani.  

Elfogadható volt a cél, hogy a legjobb pedagógusokat pályán tartsák, a minőségi munka anyagi 

és nem anyagi honorálása megtörténhessen, a pedagógusok motiválása, a kiszámíthatóság, az 

oktató-nevelő munka értékelésében országosan egységes rendszer kialakítása, a pedagógus 

pálya presztízsének növelése, és végső soron – a pedagógus hivatás megerősítésén keresztül – 

a köznevelési rendszer minőségének javítása megvalósulhasson.  
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A megértés mellett ismét a bizonytalanság; és bizonyos kollégáknál sajnos az anyagi előrelépés 

lehetősége nem oldotta annak a feszültségnek az érzését, hogy mit is kezdjen az indikátorrend-

szerrel, több tíz éves külső kontroll hiánya után; hogy is zajlik egy idegen szakértő jelenléte a  

minősülés során a csoportjában; hogy is fogja elfogadni egy külső szemlélő, hogy miért úgy      

értékel egy-egy gyermeket ahogy? (– hisz csak ő tudja mi is a szeretet nyelve az adott           

gyermeknek) … Hogy is fogunk egy belső önértékelési programot megírni???  

Ismét kezdődhetett hát a 90-es évek végén megvalósuló minőségügyi programíráshoz hasonló 

sziszifuszi pedagógiai műhelymunka. Feladatunkká vált komplexen átgondolni a pedagógiai     

folyamatainkat az indikátorok értelmezésének tükrében. Ezek alapján újra megfogalmazni a     

saját értékeinket, ezek megvalósítását célként értelmezni, s kidolgozni a saját munkánkra       

szabott belső önértékelés rendszerét.  

Azzal szembesültünk, főként idősebb kollégák, hogy sokszor elő kellett vegyük a pedagógiai 

jegyzetet a fogalmak közös újraértelmezése és tisztázása érdekében, s főként azért, hogy 

ugyanazon pedagógiai fogalom alatt ugyanazt értjük-e mint közösség, nevelőtestület, s ha 

ugyanazt értjük, mi is az a minimum kötelező azonos gyakorlat, ahogy az intézményi értékekhez 

illeszkedve ezt meg is valósítjuk. Mindez a munka, ha igényesen akartuk elvégezni, nagy          

terheket rótt időben, fizikailag, szellemileg is saját és – tapasztalataim alapján – a többi             

nevelőtestületre is.       

Ugyanakkor tudtuk, hogy csak így lehet a saját arculatunkra formálni ezt a szerteágazó         

rendszert. Nekem szerencsém volt a kiforralásban, hisz szakértőként az elsők között                 

ismerkedhettem a fogalmakkal, több intézmény és pedagógus gyakorlatát megismerhettem, és 

hálát adhatok azért, hogy olyan kollégáim vannak, akik ugyanúgy, mint én, szeretnek               

előremenekülni, s ha már szükséges egy- egy feladat elvégzése, okosan megtalálni, hogy közös 

teherelosztással, csapatként való együtt gondolkodással hogyan tudjuk az értékelésünkben azt a 

mértéket megtartani, amely segíti a feladat elvégzését, de az együttműködésben való             

megvalósítással nem érzi magányosnak és elhordozhatatlan tehernek egyikünk sem. Ez a       

közösségi erő pedig ma, amikor körülöttünk a kedvetlenség és a hiány említése dominál, nagyon 

fontos kapaszkodó. Hisz együtt könnyebb és „mégis”1, minden nehézség ellenére a                  

gyermekekért megéri a pályán maradni. 

„… egészségesen igényelni, jó kedvvel segíteni, értelmesen szolgálni, önfeláldozóan cselekedni 

és áhitatosan szeretni.” (Karácsony Sándor)  

Kívánok erős munkatársi közösséget a mértéktartó, közös értékeken alapuló (m)értékeléshez 

minden nevelőstestületnek!  

 

 

             

 

 

 

 

Babocsánné Katona Ágnes  

Pécsi Református Kollégium Óvodája 

óvodavezető  

 1  https://www.magyarkurir.hu/hirek/pecsi-rita-tanar-vagyok-megis Letöltve: 2022. 08. 11.  

https://www.magyarkurir.hu/hirek/pecsi-rita-tanar-vagyok-megis


38 

 

  PEDAGÓGIAI KALEIDOSZKÓP 

Kell-e, és ha kell, akkor van-e más lehetőség a pedagógusok           

értékelésére a PÉM, a PSZE és az önértékelés mellett? 
 

Honnan tudja a vezetőm, hogy pedagógusként milyen munkát végzek? 

Nem tudom, hogy milyen lelkesedéssel olvassák majd a kiadványban megjelenő cikkeket –     

köztük az enyémet is – a pedagógusok, de a felkérésnek, miszerint intézményvezetői szemmel 

írjak a pedagógusértékelésről, igyekszem eleget tenni. A jogszabályi előírásnak megfelelően a 

köznevelési intézményekben párhuzamosan többféle pedagógusértékelés létezik:                    

pedagógus-önértékelés, pedagógiai-szakmai ellenőrzés és értékelés (tanfelügyelet, PSZE) és 

pedagógusminősítés. Igen, a pedagógusminősítés is értékelés, hiszen a pedagóguskompetenci-

ák szintjét értékelik a szakértők egy adott sztenderdhez viszonyítva. Én azt kértem, hogy ne a 

hivatalos értékelésekről kelljen írnom, mert egyrészt erről sokan és sokat írtak már, illetve írnak 

majd, másrészt sem dicsérni, sem bántani nem akarom a fennálló értékelési rendszert, hiszen 

ezt majd megteszik mások helyettem szívesen. Mégis, írásom első részében csekély mértékben 

érintenem kell ezeket az értékeléseket is. Itt jegyzem meg, hogy írásom minden köznevelési       

intézményre érvényes ugyan, de tapasztalataimat inkább gimnáziumi intézményvezetői            

minőségemben írom le. 

Fontos kérdés, hogy az intézményvezetők, amennyiben nem elfogultak a saját pedagógusukkal, 

akkor milyen hiteles információkhoz jutnak hozzá az önértékelésből, a tanfelügyeleti pedagógus-

értékelésből és a minősítésből. Kapnak-e olyan információt, amely újdonság a számukra, illetve 

hitelesnek és valósnak tartják-e azokat az információkat, melyekhez hozzájutnak ezen                

értékelések során? Sőt, az is kérdés, hogy maguk a pedagógusok, ha mélyen magukba néznek 

(azaz reflektívek), akkor hitelesnek és valósnak tartják-e azt a képet, amely a nevezett                

értékelések után róluk kialakult. 

Nagyon érdekes volt, hogy – főként az első időkben – a pedagógusminősítések során, amikor 

szinte mindenki 90% felett teljesített, sok helyen szinte versengés alakult ki az értékeltek között, 

hogy ki hány százalékot ért el, és még sértődések is keletkeztek ebből egyes nevelőtestületek-

ben. Legtöbbjük büszke volt persze a 96%-os eredményre, de nem tudom, eszükbe jutott-e, hogy 

fontosabb lenne a büszkeségnél, hogy végignézzék, vajon mely kompetenciáknál és indikátorok-

nál veszett el a 4%, hiszen ott biztos lenne javítani valójuk. Magától adódik a kérdés, hogy a     

minősítés után az intézményi delegált vagy az intézményvezető leült-e egyáltalán a minősült      

kollégával elemezni az értékelést, és megbeszélni a további teendőket. Ezt azért csak a minősí-

téseknél vetem fel, mert a pedagógus-önértékelésnél és a tanfelügyeleti pedagógusértékelésnél 

amúgy is kell önfejlesztési tervet készíteni. 

Ott, ahol a vezetők és az értékeltek számára az értékelések hiteles, valós, esetleg új információk-

kal nem szolgáltak, és a minősítések során sem került sor a fent említett beszélgetésekre, nem 

sok értelme volt ezeket az értékeléseket elvégezni. Ezt ki-ki saját intézményére vonatkozóan    

eldöntheti. 

A tanfelügyeleti pedagógusértékelésekről kevesebb szót ejtettem, több okból is. Egyrészt sokkal 

kisebb számban került sor rá az évek alatt, mint a minősítésekre, másrészt a többszöri átalakítást 

követően a központi elvárások kísértetiesen hasonlítanak (mondjuk ki, hogy megegyeznek) a   

minősítés indikátoraira. Igaz, hogy az intézménynek joga van a központi elvárásokhoz igazodva 

saját elvárásrendszert létrehozni, de ezt kevés intézmény gondolta át. Számomra a legnagyobb 
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problémát az jelenti, hogy nem tudok minden pedagógusra vonatkozó egységes elvárásrendszert 

elképzelni a gimnáziumunkban. Az iskola olyan, mint egy focicsapat, az iskolavezetés pedig 

olyan, mint a klubvezetés. Adott humánerőforrásból (játékosállományból) kell kialakítani a         

nevelőtestületet/dolgozói kollektívát (csapat). Mást várok el a kezdő pedagógustól, mást a        

derékhadtól és mást a nyugdíj előtt állóktól. A 62 éves pedagógustól nem a nyári vándortábor   

lebonyolítását várom el. A 12 – egyenként 35 fős – osztályban kémiát tanító kollégától nem a  

közösségfejlesztést és az egyéni fejlesztést fogom elvárni. A heti 17 órában biológiát tanító és 

főként fakultációt vezető kollégával szemben a tantárgyi eredményességet és a továbbtanulás 

támogatását várom el. Az osztályfőnöki feladatokkal viszont olyan kollégát igyekszem megbízni, 

aki alkalmas a közösség fejlesztésére. Természetesen sorolhatnám a példákat tovább és tovább, 

de nem teszem, hiszen mindenki érti, hogy miről van szó. 

További problémát jelent, hogy nemcsak a munka minőségét kell értékelni egy iskolában, hanem 

az elvégzett munka mennyiségét is. Itt nem csak arra gondolok, hogy valaki heti 24 vagy 26   

órában tanít, és még 4-6-8 órában foglalkozik olyan iskolai feladatokkal, amelyek nem             

közvetlenül a tanórához kapcsolódnak.  

Emlékezzünk egy kicsit vissza, hogy milyen értékelés volt a PÉM és a PSZE előtt. Ha csak 2000 -

ig tekintek vissza, akkor az intézmények jelentős részében kiépült a COMENIUS 2000                

Minőségfejlesztési rendszer I. vagy II. Intézményi modellje szerinti minőségbiztosítási rendszer. 

Ezt követte egy egyszerűsített rendszer, melyet IMIP-nek (Intézményi Minőségirányítási         

Program) neveztek. Bármely rendszer szerint is működött az iskola, ki kellett alakítania egy         

pedagógusokra és az intézményre vonatkozó értékelési rendszert. Sőt, ehhez csekély jutalmazá-

si, ha úgy tetszik, motivációs forrás is társult. Ez volt a KIMUKI (Kiemelt munkavégzésért járó  

keresetkiegészítés). Ezzel csak jelezni szeretném, hogy sok iskola önmagára érvényes egyéni 

értékelési rendszert működtetett eredményesen a PÉM és a PSZE előtt is. Nyilván e kettő utóbbi 

megjelenésével párhuzamos rendszereket senki sem működtetett már, hiszen az értékelés     

mellett az iskolákban tanítani is kell. 

Felmerül tehát a kérdés, hogy ha nincsenek a korábbi értékelések, és esetleg a PÉM és PSZE, 

no meg az önértékelés kevés információt szolgáltat az intézményvezető számára, akkor honnan 

szerzi be az információkat a pedagógusok értékeléséhez. A következőkben ezeket igyekszem 

sorra venni. 

1) Ne tagadjuk el azért azt, hogy a PÉM, a PSZE és az önértékelés is nyújthat információt az 

iskolavezetésnek. 

2) Óralátogatások. Meggyőződésem, hogy szükség van rájuk, de legkevesebb információhoz 

ezekből juthatunk, kivéve természetesen a pozitív vagy negatív irányba mutató szélsőséges 

eseteket. 

3) Beszélgetés osztályfőnökökkel, munkaközösség-vezetőkkel. 

4) Beszélgetés tanulókkal. Tanulói jelzések, visszajelzések. 

5) Beszélgetés szülőkkel. Szülői jelzések, visszajelzések. 

6) Tanulói teljesítmények (tanulmányi eredmények, versenyeredmények).  

7) Osztályok tanulmányi eredményei. 

8) Kompetenciamérések eredményei. 

9) Érettségi eredmények.  

10) Az eredmények, tanulói teljesítmények (pedagógusteljesítmények) koherenciája: kompeten-

ciamérés, tanév vége, érettségi, versenyek. 
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  PEDAGÓGIAI KALEIDOSZKÓP 

11) Munkaközösség-vezetői beszámolók. 

12) Elektronikus napló elemzései: 

• Jegyek száma. 

• Jegyek időbeni eloszlása. 

• A jegyek átlagából képzett osztályátlag mennyire tér el a tanév végén/félévkor adott 

osztályzatokból számított osztályátlagtól. Ez milyen hatással van a tanulók               

motivációjára? 

• Adminisztrációs fegyelem. 

13) A kötelező tanórákon túl vállalt feladatok (kirándulások, felvételi, táborok, rendezvények, 

iskolán kívüli kapcsolatok építése, mesterprogramok stb.). 

14) Egyénileg vállalt iskolán kívüli feladatok (emelt szintű érettségiztetés, érettségi elnöki fel-

adatok, szakértői feladatok, szakmai szervezetekben végzett munka). 

15) Konfliktusok száma, rendszeressége és fajtája: pedagógussal, szülővel, tanulóval.  

16) Adott tantárgyból a pedagógus által tanított osztály- vagy csoportátlagok helyzete a többi 

kollégához viszonyítva. Ennek évenkénti tendenciája. 

17) Házirend és SZMSZ szabályainak a betartása. 

18) Az iskola jó hírének öregbítése. 

19) A problémák feltérképezésére online kérdőívek készítése és elemzése tanárok, diákok, szü-

lők körében. 

20) A felmerült, már észlelt problémák pontosítására, a lehetséges megoldási módok keresésé-

re online kérdőívek készítése és elemzése tanárok, diákok, szülők vagy egyes kisebb cso-

portok körében.  

Szép feladat lenne a leírtakból egy objektív értékelési rendszert létrehozni. Próbálkoztunk vele 

több-kevesebb sikerrel, de 26 évnyi intézményvezetői pályafutásom során tökéletes értékelő 

rendszert nem sikerült alkotnunk. Biztos, hogy létezik még sokféle információforrás, de nekem 

most csak ezek jutottak eszembe. Ezek alapján minden vezető fejében kialakul egy értéksorrend 

az iskola pedagógusai között. Az is igaz, hogy vezetőtársaimmal nem mindent ugyanúgy, de   

nagyon hasonlóan látunk. Nincs tehát egy abszolút számszerűsíthető érték, amelyhez minden 

kollégát mérhetnénk. Ám rendelkezésünkre áll egy humán erőforrás, egy tanári (dolgozói) gárda, 

akiknek hasonló és eltérő feladatai is vannak, akik más-más szakmai értékkel rendelkeznek a 

képzeletemben. 

A vezetői feladat tehát adott: Minden kollégának megkeresni a helyét és feladatát az intézmé-

nyen belül úgy, hogy a vezető elvárásaiból legtöbbet teljesíthessen, és az iskola számára a    

legértékesebb munkát végezze a nevelés-oktatás folyamatában. 

Ezzel próbálkozunk majd a pedagógustársaimmal együtt a vezetői pályám 27. tanévében is.  

Ehhez a közös munkához kívánok minden pedagógusnak és iskolai dolgozónak sok sikert az új 

tanévben! 

 

 

 

Ritter Attila 

mesterpedagógus szakértő 

intézményvezető 

Pécsi Janus Pannonius Gimnázium 

https://januspecs.hu/kapcsolat/
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Scientix: inspirációk STEM (természettudomány, technológia,      
mérnöki tudományok, matematika) tanórákhoz 

 

2022. október 18. – november 29. 

30 óra, online távoktatás 
 

A tanfolyam során a résztvevők megismerhetnek nemzetközi és hazai STEM kezdeményezése-
ket, illetve más résztvevők tapasztalataiból is épülhetnek. A kurzus olyan módszereket mutat be, 
amelyek elősegítik a tanulók számára motiváló, ugyanakkor magas tudományos színvonalú     
oktatást, és népszerűsítik a STEM életpályákat.  
 

Jelentkezés: tovabbkepzes.sulinet.hu 

Bővebb információ: kepzes.pokpecs@oh.gov.hu 

TOVÁBBKÉPZÉSEK 

 

A tehetségekért – felkészítés a felismeréstől                                    
a komplex fejlesztési lehetőségekig  

 

2022. november 9., 23. és 30.  

30 órás akkreditált pedagógus-továbbképzés  

                                                          

 

 
 
 
 
 
 

 

Jelentkezés: tovabbkepzes.sulinet.hu 

Bővebb információ: kepzes.pokpecs@oh.gov.hu 

A képzés célja, hogy a pedagógusok ismerjék meg a          
tehetség fogalmának elméleti alapjait, annak összetevőit, a 
tehetségfejlődést meghatározó adottságok és képességek 
fejlődését. 
A résztvevők szerezzenek gyakorlatot – saját élményekkel, 
reflexiókkal – a tehetséges gyerekek felismerését és            
fejlesztését támogató eszközök alkalmazásában, ismerjék 
meg a komplex tehetséggondozó programokat, váljanak   
képessé a tehetségfejlesztéshez kapcsolódó egyéni          
fejlesztések megtervezésére. 
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SZAKTANÁCSADÓINK 

 

A 2022/2023-as tanévben a Pécsi Pedagógiai Oktatási Központ több                   

szaktanácsadója fejezi be aktív intézményi tevékenységét, és kezdi meg                 

nyugdíjas éveit.  

 

Winkelmann Gabriella 2015 óta, Lakatosné Wéber Erika 2020 óta a Tanítói 

szakterületen, Villányiné Stáhl Márta 2015 óta a Matematika szakterületen         

segítette a megye intézményeiben dolgozó pedagógusokat. 

 

Köszönjük áldozatos szaktanácsadói munkájukat, és kívánunk jó 

egészséget, tevékeny, kiegyensúlyozott nyugdíjas éveket. 

Forrás: pixabay  
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Őszi Pedagógiai Napok 

plenáris programok 
 

 
 

Az iskolai bántalmazás megelőzése, kezelése  

Előadó: dr. Korinek Beáta 

 

                    2022. október 19. 14:30  

         Dél-dunántúli Regionális Könyvtár és Tudásközpont  

 

            

2022. október 26. 14:30  

Dél-dunántúli Regionális Könyvtár és Tudásközpont   

A kortárs irodalom olvasása az alsó tagozaton 

Előadó: Oszoli-Pap Márta 

PROGRAMAJÁNLÓ 

Az Őszi Pedagógiai Napok további programkínálata és a regisztrációs felület                

szeptember közepétől elérhető lesz honlapunkon: 

https://www.oktatas.hu/kozneveles/pok/pecs 

Forrás: pixabay  

Forrás: pixabay  

https://www.oktatas.hu/kozneveles/pok/pecs
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Forrás: pixabay  

PROGRAMAJÁNLÓ 

Őszi Pedagógiai Napok 

online programok 
 
 

A felsőoktatási felvételi pontszámítás változásai 
 

 

Újszerű tartalmak a NAT 2020-hoz kapcsolódóan: 

• Okosgyűjtemények 

• SNI tanulók tankönyvei 

• Tantárgyi fejlesztések 

• A Nemzeti Köznevelési Portál alkalmazási lehetőségei:       

feladatok, feladatsorok készítése, tanulásszervezés  

 

 

 

 

 

 

Az Őszi Pedagógiai Napok további programkínálata és a regisztrációs felület                

szeptember közepétől elérhető lesz honlapunkon: 

https://www.oktatas.hu/kozneveles/pok/pecs 

https://www.oktatas.hu/kozneveles/pok/pecs
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KÖNYVAJÁNLÓ 

Zöld Föld tankönyv 

 

Krakkó Ákos, a Kék Bolygó Alapítvány munkatársa és Papp Ágnes, a Zöld Föld program            

pedagógiai szakértője legutóbbi számunkban „Ez más, mint a többi! Kell-e tanítani a fenntartha-

tóságot az iskolában?” címmel megjelent írása révén már olvashattak a fenntarthatóság             

oktatásához kapcsolódó Zöld Föld programcsomagról (a 9. vagy 10. és a 11–12. évfolyamokra – 

a Zöld Föld című alapozó, illetve a Zöld Föld haladóknak című, érettségire előkészítő általános 

és szakmai programcsomagról), és arról is, hogy megalkotásra került azt a kerettanterv is, amely 

a fenntarthatóságot a köznevelés részévé teszi.  

A fenntarthatóság mint szemlélet meghonosítása következetes, összehangolt, mindennapi      

munkát követel mindannyiunktól, és ebben a közös munkában kiemelten fontos szerepe van a 

tudatos nevelésnek, oktatásnak, az ehhez kapcsolódó pedagóguskompetenciák fejlesztésének.  

Ezért tartjuk fontosnak, hogy újra és újra felhívjuk a figyelmet a fenntarthatóságra neveléshez 

kapcsolódó minden új programra, eszközre, amely a neveléshez, az oktatáshoz szorosan           

kapcsolódik, amely támogatja a pedagógusok munkáját.  

A fentebb említett Zöld Föld fenntarthatósági tankönyvek és munkafüzetek már az Oktatási       

Hivatal tankönykatalógusából is letölthetők PDF formátumban és a többi tankönyvvel együtt az 

Oktatási Hivatal tankönyvlistájáról is kiválaszthatók.  

A tankönyv a KELLO felületéről rendelhető a normál tankönyvrendelés keretében. Az igényeket a 

többi tankönyvigénnyel együtt kell leadni. 

A Kék Bolygó Alapítvány weboldalán a programcsomaghoz kapcsolódó további gyakori            

kérdésekre is választ kaphatnak, és bővebb információkhoz juthatnak. 

https://kekbolygoalapitvany.hu/oktatas/ 

Legyen jelen valóban mindennapjainkban a fenntarthatóság szemlélete! Ehhez ad támogatást a 

programcsomag, és az annak részét képező tankönyvek is.  

 

 

Forrás: https://www.tankonyvkatalogus.hu/  

https://www.oktatas.hu/pub_bin/dload/kozoktatas/pok/Pecs/2022/Kiadvany_nyar_vegleges.pdf
https://www.tankonyvkatalogus.hu/site/kiadvanyok?SearchForm%5BschoolType%5D=&SearchForm%5BschoolYear%5D=&SearchForm%5BschoolSubject%5D=2379&SearchForm%5Bauthor%5D=&SearchForm%5BproductId%5D=&SearchForm%5Btitle%5D=&SearchForm%5Bnat%5D=&yt0=
https://www.tankonyvkatalogus.hu/site/kiadvanyok?SearchForm%5BschoolType%5D=&SearchForm%5BschoolYear%5D=&SearchForm%5BschoolSubject%5D=2379&SearchForm%5Bauthor%5D=&SearchForm%5BproductId%5D=&SearchForm%5Btitle%5D=&SearchForm%5Bnat%5D=&yt0=
https://www.oktatas.hu/kozneveles/tankonyv/jegyzek_es_rendeles/kir_tkv_jegyzek
https://www.kello.hu/
https://kekbolygoalapitvany.hu/oktatas/
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KONCERTAJÁNLÓ 

A Pannon Filharmonikusok nagyszerű edukációs programja családi kedvezményekkel,            

ingyenes lehetőségekkel várja régi és új zenebarátait a REFRÉN című, 2022/2023-as évadban. 

Az országban egyedülálló módon, a bérletes hangversenyekre 6–18 év közötti gyermekek 

számára díjmentes bérlet váltható! A szombati Pannonicum sorozat koncertjeit pedig         

gyermekjátszó kíséri, hogy a szülők nyugodtan merülhessenek el az estében, míg csemetéjük 

kreatív foglalkozáson vesz részt. 

 

Hagyományosan a legapróbb – bölcsis – korosztályt a Babzsák sorozat, a nagyobbacska         

ovisokat a Csigaház program várja. 

 

Általános iskolás gyermekek részére a Fantasztikus Klasszikusok sorozat előadásai;            

míg a középiskolások részére a FLÖRT koncertek hoznak értékes zenei élményt.  

 

Bizony, sokszor hallhatjuk, hogy ami csak egy flörtnek indul, végül élethosszig tartó szerelemmé 

lesz. Bősze Ádám úgy fogalmazott: „ez egy szerelmes zenekar”. Bátran szeressünk hát belé!  

Szeretettel várják pedagógusok, szülők érdeklődését a Kodály Központ jegypénztárában, illetve 

Tátrai Blanka értékesítési menedzsernél a tatrai.blanka@pfz.hu e-mail címen.  

Évadkönyvük elérhető az alábbi linken:  

https://indd.adobe.com/view/a77778be-9f15-4ef7-8028-224bbc3d30e7 

 
 

Forrás: pfz.hu 

mailto:tatrai.blanka@pfz.hu
https://indd.adobe.com/view/a77778be-9f15-4ef7-8028-224bbc3d30e7
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ELÉRHETŐSÉGEINK 

https://www.oktatas.hu/kozneveles/pok/pecs  
 

Központi telefonszámunk: +36-1/374-2243 
 

Tematikus e-mail-címek: 
 

Szaktanácsadás:  

szaktanacsadas.pokpecs@oh.gov.hu 
 

Minősítés, tanfelügyelet, önértékelés:  

pokpecs@oh.gov.hu 
 

Versenyek:  

versenyek.pokpecs@oh.gov.hu 

 

Pedagógus-továbbképzés:  

kepzes.pokpecs@oh.gov.hu 

 

Általános levelezés:  

info.pokpecs@oh.gov.hu 

 

Bázisintézmények: 

bazisintezmeny.pokpecs@oh.gov.hu 

 

Címünk: Oktatási Hivatal  

    Pécsi Pedagógiai Oktatási Központ 

7622 Pécs, Dohány utca 5.  

(bejárat a Vasvári Pál utcai és a Jogász utcai kapu felől) 

 

 Levelezési címünk: 7603 Pécs 3., Pf. 2. 

https://www.oktatas.hu/kozneveles/pok/pecs
mailto:szaktanacsadas.pokpecs@oh.gov.hu
mailto:pokpecs@oh.gov.hu
mailto:versenyek.pokpecs@oh.gov.hu
mailto:kepzes.pokpecs@oh.gov.hu
mailto:info.pokpecs@oh.gov.hu
mailto:bazisintezmeny.pokpecs@oh.gov.hu

