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1. sz. melléklet 

 

A pedagógus-továbbképzés veszélyhelyzeti szabályairól szóló 489/2020. (XI. 11.) 

Korm. rendelet alapján lefolytatott pedagógusminősítési eljárások online 

megvalósításának eljárásrendje – pedagógusok számára 

Oktatási Hivatal 

   

I. Jogszabályi felhatalmazás, hatályosság 

 

Emberi Erőforrások Minisztere a VIII/6746-1/2020/KOZNEVSTRAT iktatószámú 

döntésével, a pedagógus-továbbképzés vészhelyzeti szabályairól szóló 489/2020. 

(XI.11.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdése alapján a pedagógus minősítések online 

lebonyolításáról szóló Közleményében foglaltak szerint az online minősítési eljárásban 

azok a pedagógusok vehetnek részt, akiknek a Pedagógus I., Pedagógus II., 

Mesterpedagógus vagy Kutatótanár fokozat elérését célzó minősítési eljárásukra 2020. 

november 23. napját követően kerül sor. A pedagógusminősítési eljárások online 

szervezése a 489/2020. (XI. 11.) Korm. rendelet 4. §-a szerint meghatározott, a 

koronavírus-világjárvány második hulláma elleni védekezésről szóló 2020. évi CIX. 

törvény hatályvesztéséig tart. 

Az online minősítési eljárásra külön nem szükséges egyénileg vagy az 

intézményvezető közreműködésével jelentkezni, az a minősítési tervbe bekerült 

pedagógusok esetében egységesen alkalmazandó. 

 

II. Általános alapelvek 

 

Az online pedagógusminősítési eljárás során nem kerül sor a minősítő bizottság tagjai 

és a minősülő pedagógus közötti személyes találkozásra a védés napján. A Pedagógus 

I. és Pedagógus II. fokozatot célzó minősítési eljárás óra/foglalkozás-megbeszélés és 

portfólióvédés szakaszában, valamint a Mesterpedagógus fokozatot célzó minősítési 

eljárás során a pályázatvédés szakaszában online kapcsolat megvalósításával kell 

lefolytatni az eljárást. 

A minősítési eljárás szervezési folyamata változatlan, a minősítő bizottsági tagok 

kijelölése, a szervezéshez kapcsolódó határidők változatlanok. 

A minősítési eljárás legsérülékenyebb eleme az online kapcsolat útján folytatott 

eljárási szakasz. Alapelv, hogy a minősítési eljárás lefolytatása a cél, minősítési eljárás 

nem maradhat el az online kapcsolat megszakadása miatt.  

Az elnök feladata és felelőssége, hogy intézkedéseivel megelőzze, illetve megtalálja 

az esetlegesen kialakult helyzet megoldásának módját a jelen eljárásrendben és Az 

online minősítő vizsga, minősítési eljárás technikai szabályai című 1. sz. kiegészítő 

dokumentum alapján vagy egyéb módon a helyi sajátosságoknak megfelelően. 

 

Javaslatok megelőző alternatív intézkedések tervezéséhez arra az esetre, ha az online 

kapcsolat a pályázatvédés napján nem működne vagy megszakadna: 

- ha a védés napján a tervezett időpontban megszakad az online kapcsolat, akkor 

az eljárás aznap megvalósítható más időpontban és/vagy más platformon, 
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- a pedagógus és a bizottsági tagok az őket foglalkoztató intézményben 

folytathatják az eljárást más időpontban online kapcsolattal vagy 

konferenciabeszélgetéssel, 

- egyéb, helyi sajátosságokat figyelembe vevő megoldások alkalmazásával. 

Az alternatív intézkedések tervezhetők abban az esetben is, ha a pedagógus vagy a 

bizottsági tagok nem rendelkeznek stabil online kapcsolat létrehozására alkalmas 

eszközzel, vagy szolgáltatással. 

Alapelv, hogy az online kapcsolattal induló, de alternatív online módon befejezett 

eljárás is megvalósult eljárásnak tekintendő. 

Az online pedagógusminősítési eljárás során minden résztvevő számára elvárás az 

etikai és adatvédelmi szabályok betartása: 

- minden online kapcsolati ponton csak az érintett személy legyen jelen (a 

pedagógus és az intézményi delegált tartózkodhat egy helyiségben a kellő távolság 

megtartásával, de rajtuk kívül más személy nem lehet jelen), 

- kamerát úgy kell beállítani, hogy a résztvevők számára látható kép (környezet) a 

lehető legsemlegesebb legyen, 

- a résztvevők az óra/foglalkozás megbeszélés, a portfólióvédés, illetve a 

pályázatvédés eseményéről a saját gépükön keresztül felvételt nem készíthetnek. 

 

III. Az online minősítési eljárás eljárásrendje 

III.1. Pedagógus I., Pedagógus II. fokozat 

 

A védés napját megelőzően: 

o A minősítési eljárás szervezési folyamata változatlan, a minősítő bizottsági tagok 

kijelölése, a szervezéshez kapcsolódó határidők változatlanok. 

o A minősítési eljárás értékelési felületei a minősítő bizottság tagjai számára az 

eredeti eljárásrend alapján a védés napját megelőző 30. napon nyílnak meg, a 

bizottság tagjai megkezdik az előzetes értékelést – az eljárásrend nem változik. 

o A minősítő bizottság elnöke legkésőbb a védést megelőző 15. napon felveszi a 

kapcsolatot a résztvevőkkel, egyeztetve az eljárás részleteit, feladatokat és 

határidőket. 

o A védést megelőző 15 napban az elnök kezdeményezésére a minősítési eljárás 

résztvevői tesztelik az online kapcsolat létrehozásának feltételeit, a felület 

működését (pl. prezentáció megosztása). 

o A védést megelőző 10. napig a pedagógus a lehetőségekhez igazítottan a digitális 

munkarend és/vagy a hagyományos munkarend időszakából 2 db 

óra/foglalkozástervet, annak megvalósítását tartalmazó reflexiót, a tematikus 

tervet/terveket, illetve az érintett csoport(ok)ra vonatkozó rövid, az anonimitási 

szabályok betartásával készített csoportprofilt küldi el e-mailben a minősítő 

bizottság elnökének, aki azt a minősítő bizottság két tagjának továbbítja. A 

hagyományos és/vagy digitális óráról/foglalkozásról készült dokumentumok 

kizárólag 2020. szeptember 1. napját követő időszakból származhatnak. 

(Elfogadható a két óra/foglalkozásterv abban az esetben is, ha az egyik személyes 

kontaktussal megtartott, a másik digitális munkarendben megvalósult eseményről 

szól.) 
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o A pedagógusok videókat adatvédelmi okok miatt nem küldhetnek el a minősítő 

bizottság tagjainak.  Az esetlegesen mégis elküldött videókat azonnal törölni kell, 

azok a minősítés értékelésénél nem vehetők figyelembe. Az óra/foglalkozás 

megtartásáról vagy a tanulók/gyermekek produktumairól készült képek küldése 

esetén az Útmutató anonimitási szabályait szükséges betartani. 

o A reflektív interjúk és reflektív értékelő interjúk esetén 3 hónapnál nem régebbi 

tevékenységre vonatkozó különböző dokumentumokat (esettanulmány, vizsgálat, 

felmérés, vezetői dokumentumok) kell küldeni a minősítő bizottság részére 10 

nappal a minősítés előtt. Ammenyiben felmerül a pedagógusok részéről, hogy nem 

tudnak becsatolni a pandémia okán kialakult helyzet miatt 3 hónapnál nem régebbi 

dokumentumot, elfogadható 2020.01.01-ét követően készült  dokumentum is. 

o A szakos szakértő a megküldött dokumentumok alapján kérdéseket tehet fel a 

felületen az órákra/foglalkozásokra vonatkozóan is. 

o A bizottság tagjai a portfólióra vonatkozó kérdéseiket a hagyományos módon 

tehetik fel a védést megelőző 7. napig, melyet a minősítő bizottság elnöke a védést 

megelőző 5. napig összegez a szakos szakértő óra/foglalkozásra vonatkozó 

kérdéseivel együtt. 

 

A védés napján: 

o A védés napján a minősítő bizottság elnöke az előre egyeztetett időpont előtt 30 

perccel online (lehetőség szerint videó) kapcsolatot létesít egy „chatszoba” 

létrehozásával, melynek linkjét e-mailben elküldi a minősülő pedagógus és a  

minősítő bizottság tagjainak e-mail címére  Az online minősítő vizsga, minősítési 

eljárás technikai szabályai c. dokumentumban leírtak alapján. A minősítő vizsga 

vagy minősítési eljárás portfólióvédésére a pedagógus által meghívott egyéb 

résztvevők számára (pl.: mentor, fenntartó delegáltja) a belépési linket a 

pedagógus küldi el. 

o Amikor már minden résztvevő rendelkezik az összes feltétellel (hang és kép), az 

elnök lehetőséget biztosít valamennyi résztvevő számára egy rövid 

bemutatkozásra annak érdekében, hogy egyértelműen azonosítható legyen a 

résztvevők személye és a minősítési eljárásban betöltött szerepe. 

o A pedagógus és a minősítő bizottság tagjai kb. 100 percben az alábbi 

tevékenységeket végzik: 

1. A szakos szakértő irányításával kb. 40 percben megtörténik az 

órák/foglalkozások megbeszélése online platformon: 

- a szakos szakértő köszönti a résztvevőket, tájékoztatja őket a 

megbeszélés céljáról és menetéről, 

- a pedagógus elmondja a megvalósítás/tervezés szempontjait, 

eredményességét, összefüggéseit – bemutatva a csoportjellemzők, 

egyéni jellemzők figyelembevételét, a téma korábbi óráival kapcsolatos 

tapasztalatait, a megvalósítás lehetséges vagy tényleges nehézségeit és 

sikereit, stb., 

- a minősítő bizottság tagjai és az óra/foglalkozás megbeszélésen 

résztvevők megfogalmazhatják véleményüket a megvalósítással, az 

elhangzottakkal kapcsolatban, 

- a szakos szakértő a kompetenciák mentén értékeli a pedagógust – az 

értékelés menetébe építve be az esetleges kérdéseit, 



4 

 

- a pedagógus reflektál, válaszol az elhangzottakra, 

- a szakos szakértő lezárja az óra/foglalkozás megbeszélést, átadja a szót 

az elnöknek (a résztvevők az online kapcsolatból nem lépnek ki). 

2. Az elnök szakértő irányításával zajlik a portfólióvédés szakmai beszélgetés 

tevékenysége kb. 60 percben: 

- az elnök köszönti a jelenlévőket, tájékoztatja a pedagógust a 

portfólióvédés céljáról, és a portfólióvédés eljárásrendjéről, 

- a pedagógus a prezentáció megosztásával bemutatja szakmai 

tevékenységét – maximum 15 perc, 

- a pedagógus szóban válaszol a bizottság tagjai által előzetesen feltett 

kérdésekre – ezt a prezentációba építve is megteheti, 

- szakmai beszélgetést folytatnak, melynek célja az értékeléshez 

szükséges elegendő információ összegyűjtése , 

- az elnök zárja a portfólióvédés szakaszát, tájékoztatva a pedagógust a 

további folyamatról és megszünteti az online kapcsolatot. 

o Az értékelés szempontrendszerén és módszerén nem történt változtatás. 

 

III.2. Mesterpedagógus fokozat 

 

A védés napját megelőzően: 

o A minősítési eljárás szervezési folyamata változatlan, a minősítő bizottsági tagok 

kijelölése, a szervezéshez kapcsolódó határidők változatlanok. 

o A minősítési eljárás értékelési felületei a minősítő bizottság tagjai számára a 

hagyományos módon a védés napját megelőző 30. napon nyílnak meg, a bizottság 

tagjai megkezdik az előzetes értékelést – az eljárásrend nem változik. 

o A minősítő bizottság elnöke legkésőbb a védést megelőző 15. napon felveszi a 

kapcsolatot a résztvevőkkel, egyeztetve az eljárás részleteit, feladatokat és 

határidőket. 

o A védést megelőző 15 napban az elnök kezdeményezésére a minősítési eljárás 

résztvevői tesztelik az online kapcsolat létrehozásának feltételeit, a felület 

működését (pl. prezentáció megosztása). 

o Amennyiben a pedagógus megfelel az előzetes értékelés 

minimumkövetelményeinek, a bizottság tagjai a portfólióra vonatkozó kérdéseiket 

a hagyományos módon tehetik fel a védést megelőző 7. napig, melyet a minősítő 

bizottság elnöke a védést megelőző 5. napig összegez. 

 

A védés napján: 

o Pályázat védése online formában: 

- A védés napján a minősítő bizottság elnöke az előre egyeztetett időpont előtt 

30 perccel online (lehetőség szerint videó) kapcsolatot létesít egy 

„chatszoba” létrehozásával, melynek linkjét e-mailben elküldi a minősülő 

pedagógus és a  minősítő bizottság tagjainak e-mail címére  Az online 

minősítő vizsga, minősítési eljárás technikai szabályai c. dokumentumban 

leírtak alapján.  
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- Az online védés nyilvános esemény, melyre csatlakozhatnak meghívottak. 

A minősítési eljárásra a pedagógus által meghívott egyéb résztvevők 

számára a belépési linket a pedagógus küldi el. Javasoljuk, hogy a 

meghívottak száma ne haladja meg az öt főt. A minősítési eljárás abban az 

esetben is megvalósultnak tekinthető, ha a meghívottak technikai okok miatt 

nem tudnak csatlakozni az online felületre a védés napján. 

- Amikor már minden résztvevő rendelkezik az összes feltétellel (hang és 

kép), az elnök lehetőséget biztosít valamennyi résztvevő számára egy rövid 

bemutatkozásra annak érdekében, hogy egyértelműen azonosítható legyen 

résztvevők személye és a minősítési eljárásban betöltött szerepe. 

- A pályázat védésének eljárásrendjében nincs változás: a pedagógus 25-25 

percben prezentál a prezentációt a felületen megosztva a minősítő bizottság 

tagjaival, válaszol a minősítő bizottság előzetesen feltett kérdéseire. 

o Minősítő bizottság tagjainak rövid egyeztetése egymás között online formában 

(ezen sem a minősülő, sem a meghívottak nem vehetnek részt). 

o A rövid online szakmai egyeztetést követően az elnök értesíti a pedagógust 

(telefonon, emailen) az online kapcsolathoz való ismételt csatlakozásról.  

o A minősülő pedagógus számára rövid elnöki összegzés történik online formában. 

A meghívottak a megbeszélés ezen szakaszán nem vehetnek részt. 

o Az értékelés szempontrendszerén és módszerén nem történt változtatás. 

 

III.3. Kutatótanár fokozat 

Az eredeti eljárásrend alapján a Kutatótanár fokozat megszerzése személyes érintkezés 

nélkül történik, így nem történt eljárásrendi módosítás. 

 

IV. Javasolt online platformok 

A javasolt online platformok listáját Az online minősítő vizsga, minősítési eljárás 

technikai szabályai c. dokumentum tartalmazza, melyet az alábbi elérhetőségen 

keresztül érhet el: 

 

https://www.oktatas.hu/pub_bin/dload/pem/2020/1_sz_kiegeszito_dokumentum.pdf  

 

V. Specialitások, technikai problémák 

o Amennyiben nem volt digitális munkarend az intézményben a védés napjáig, a 

hagyományos munkarend dokumentumait szükséges feltölteni. A pedagógusok 

videókat adatvédelmi okok miatt nem küldhetnek el a minősítő bizottság tagjainak. 

Amennyiben a prezentációban szerepel videó, annak lejátszása az általános 

adatvédelmi intézkedések betartása mellett a védés napján megengedett, azaz zárt 

körben, a megtekintés időpontjában a jelenlévők körében osztható meg. 

o Az online minősítési eljárásra vonatkozó gyakori kérdésekkel kapcsolatban az alábbi 

linken keresztül tájékozódhat: 

 

https://www.oktatas.hu/pub_bin/dload/pem/2020/GYIK.pdf 

 

https://www.oktatas.hu/pub_bin/dload/pem/2020/1_sz_kiegeszito_dokumentum.pdf
https://www.oktatas.hu/pub_bin/dload/pem/2020/GYIK.pdf
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A jelen eljárásrendben és a GYIK-ben szabályozottakon kívüli kérdés esetén a 

területileg illetékes Pedagógiai Oktatási Központ ad tájékoztatást. A Pedagógiai 

Oktatási Központok elérhetősége az alábbi elérési helyen megtekinthető: 

 

https://www.oktatas.hu/hivatal/szervezeti_felepites/pedagogiai_oktatasi_kozpontok 

 

https://www.oktatas.hu/hivatal/szervezeti_felepites/pedagogiai_oktatasi_kozpontok

