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Pedagógusminősítési eljárások online formában történő megvalósítása 

A kérdések - válaszok a pedagógusminősítési eljárások online megvalósítására vonatkoznak a 

pedagógus, az intézmény és a szakértők szempontjait is figyelembe véve. 

Frissítés: 2021.02.09. 

1. Nálunk hagyományos rendben megy az oktatás. A minősítés akkor is online kell, hogy 

megtörténjen? 

Igen. 

A pedagógusminősítési eljárások egységes lebonyolítása érdekében 2020. november 23-tól minden 

minősítési eljárást online formában szervezünk, függetlenül attól, hogy a minősülő pedagógus 

intézményében a nevelés-oktatás milyen formában zajlik.   

2. Elnök szakértőként ugyanúgy fel kell vennem a kapcsolatot minden érintettel, ahogyan a 

normál eljárásban szoktam tenni? A kapcsolatfelvétel során kell részleteznem a speciális 

körülmények következtében megváltozott eljárásrend minden pontját? 

Az online minősítési eljárás szabályairól a szakértők számára eljuttatott tájékoztatóban foglaltak 

alapján elnök szakértőként a minősítési eljárás kezdetén, de legkésőbb a minősítés kijelölt napját 

megelőző 15. napig e-mailben szükséges részletesen tájékoztatnia a pedagógust és a minősítő 

bizottság tagjait a pedagógusminősítési eljárás online lebonyolításának szabályairól. 

3. Olyan órának/foglalkozásnak kell a tematikus tervét, óra/foglalkozástervét elküldenem a 

bizottság elnöke részre, amelyet a védés napján szeretnék megvalósítani? 

Nem. A védést megelőző 10. napig két olyan órához/foglalkozáshoz kapcsolódó dokumentációt kell e-

mailben elküldeni az elnök szakértőnek, amelyet a korábbi időszakban, de szeptember 1-jét követően 

már megvalósított.  

4. Nálunk az elmúlt időszakban digitális munkarendben zajlott az oktatás! Ilyen esetben milyen 

dokumentumokat kell elkészítenem és elküldenem? 

A digitális munkarendhez kialakított tematikus terv alapján már megvalósított két óra/foglalkozás 

dokumentációját. 

5. Amennyiben az órákat/foglalkozásokat nem tartottam meg az intézmény bezárása miatt, 

akkor mit tudok elküldeni a bizottság elnökének? 

Az intézményben az egészségügyi veszélyhelyzet miatti rendkívüli szünet elrendelése csak egy-egy 

időszakra történik. Ilyen esetben a korábbi – még hagyományos munkarendben zajló – időszakból 

szükséges két óra/foglalkozás tervezési és megvalósítási dokumentumait elküldeni az elnök szakértő 

számára. 

6. Nálunk digitális munkarendben zajlik a munka bizonyos osztályokban/csoportokban. Hogyan 

írjak reflexiót a digitális időszakban megvalósított órákról/foglalkozásokról? 

Természetesen van lehetőség a digitális munkarendben megvalósított óra/foglalkozás 

megvalósításának dokumentálására is. Ebben az esetben a digitálisan megvalósított 

órához/foglalkozáshoz kapcsolódó tapasztalatait, pedagógiai-módszertani megállapításait szükséges 

rögzítenie a reflexióban, továbbá a digitális oktatás során hozott döntéseit, pedagógiai tevékenységét 

(nehézségek/pozitívumok tekintetében) értékelheti.  
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Az online térben a gyermekek tevékenységét (önálló/csoportos) nem tudta vagy kisebb mértékben 

megfigyelni, de elegendő információt szerezhetett a beküldött feladatok, produktumok alapján a 

pedagógiai hatékonyságának elemzéséhez.  

7. Hová kell elküldenem az óra/foglalkozáslátogatáshoz kapcsolódó dokumentumokat? 

A dokumentumokat a pedagógusnak e-mailben a minősítő bizottság elnökének szükséges 

megküldenie. (Az elküldés határidejéről és módjáról az elnök szakértő az első bejelentkezés alkalmával 

ad részletes tájékoztatást.) 

8. Hogyan kell összeállítanom a tematikus tervet (óvodapedagógusként)? 

A dokumentumok tartalmára és felépítésére vonatkozóan az Útmutató a pedagógusok minősítési 

rendszerében a Pedagógus I. és Pedagógus II. fokozatba lépéshez (hatodik változat) (Továbbiakban: 

Útmutató) és a Kiegészítő Útmutató az Oktatási Hivatal által kidolgozott, Útmutató a pedagógusok 

minősítési rendszerében a Pedagógus I. és Pedagógus II. fokozatba lépéshez c. dokumentumhoz -

Óvodai nevelés- c. dokumentumok adnak iránymutatást Önnek. 

„A tematikus terv egy összefüggő tanulási-tanítási egység (téma) tanítási terve, amely a tanterv, az 

intézmény pedagógiai programja és a pedagógus által készített tanmenet figyelembevételével készül.” 

(Útmutató 129. oldal) 

A fentiek alapján azt, hogy a „tematikus terv pontosan mennyi időt öleljen fel” attól függ, hogy a 

tematikus egység hány órát ölel fel, ezért az időtartamra vonatkozóan megkötés nincs. Ügyeljen arra, 

hogy a kötelező alapdokumentumoknak tartalmukban és összefüggéseiben egységet kell alkotniuk! 

9. Beküldhetek online és hagyományos órákra vonatkozó dokumentumokat is? 

A pedagógusoknak lehetőségük van online és hagyományos órákra vonatkozó dokumentumokat (akár 

vegyesen) is továbbítani a minősítő bizottság elnökének. Természetesen az is megfelelő, amennyiben 

kizárólag online vagy kizárólag hagyományos órákra vonatkozó dokumentumokat továbbít. 

10. Elektronikus úton válaszoljam meg a felületen található kérdéseket? 

A felületen megjelenő kérdéseket az online formában megvalósított portfólióvédéskor szóban 

szükséges megválaszolni.  

Pedagógus I. vagy Pedagógus II. fokozatot célzó eljárás esetén lehetősége van a válaszokat a 

prezentációjába is beépíteni. Mesterpedagógus-jelölt esetén elvárás, hogy a válaszokat a 

bemutatás(ok)ba beépítse. 

11. Mi a teendő, ha többszöri próbálkozásra sem sikerül online kapcsolatot létesíteni? 

Ha a védés napján a tervezett időpontban megszakad az online kapcsolat, akkor az eljárás aznap 

valósítható meg más időpontban és/vagy más platformon, vagy a pedagógus és a bizottsági tagok az 

őket foglalkoztató intézményben folytathatják az eljárást az adott védési napon más időpontban online 

kapcsolattal, továbbá egyéb, helyi sajátosságokat figyelembe vevő megoldások alkalmazásával. 

 

12. Az online védés alkalmával ismertetnem kell az iskola járványügyi intézkedéseit? 

Az online védés alkalmával érdemes összefoglalni az iskola, valamint a pedagógusok egyéni 

intézkedéseit a járványügyi helyzetre vonatkozóan. Ez a minősítő bizottság számára lehetővé teszi, 

hogy a minősülő pedagógus szakmai döntéseit kontextusba helyezzék. 
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13. Nem rendelkezem a reflektív interjúhoz beküldendő dokumentumtípusokkal az őszi időszakból. 

Mi a teendő? 

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. Amennyiben 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. 

14. Óvodapedagógusként nem valósítok meg online foglalkozásokat. Mi a teendő? 

Amennyiben rendelkezésére áll a hagyományos időszakból foglalkozásterv, azt szükséges beküldenie 

a bizottság elnöke részére. Amennyiben nem áll rendelkezésére a hagyományos időszakból sem 

foglalkozásterv, a szülők számára eljuttatott foglalkozásterveket, anyagokat szükséges elküldeni, 

melyet reflexióval lát el. 

15. A diákoktól videó formájában kapok visszajelzést a foglalkozás megvalósulására. 

Eljuttathatom a videókat a minősítő bizottság tagjainak? 

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 csak zárt körben, a megtekintés időpontjában a 

jelenlévők körében osztható meg. 

16. Nem tudtam megvalósítani a jegyzőkönyv digitális aláírását Ügyfélkapun keresztül. Érvényes a 

jegyzőkönyv, ha kinyomtatva, aláírva, beszkennelve csatolom fel a felületre? 

Igen. Amennyiben nem megoldható az elektronikus aláírással történő hitelesítés, abban az esetben a 

hagyományos módon a Portfólióvédési / Óra/foglalkozáslátogatási jegyzőkönyvet, illetve 

Mesterpedagógus eljárásban az Összegző értékelés dokumentumát kinyomtatva és aláírva, az 

esetleges hiánypótlásra beküldött dokumentumokkal és a képernyőképpel egybeszkennelve kell 

feltölteni a felületre. 

17. Gyógytestnevelőnek is szükséges tematikus tervet csatolni a bizottság elnökének a védés 

napját megelőző 10. napig? 

A pedagógiai szakszolgálati intézményben pedagógus-munkakörben foglalkoztatottak részére kiadott 

KIEGÉSZÍTŐ ÚTMUTATÓ a gyógytestnevelők számára feltöltendő portfólió dokumentumok körében 

csoportprofilt és 4 db óratervet ír elő, tematikus tervet nem. A portfóliófeltöltő felület is csak ezen 

dokumentumok feltöltésére ad lehetőséget. 

Az online minősítéshez kiadott eljárásrendeket a szakmai területhez igazítva, rugalmasan kell 

alkalmazni, tehát a gyógytestnevelők számára nem kötelező elkészíteni és a minősítésre kijelölt 10. 

napig elküldeni a tematikus tervet a minősítő bizottság elnökének. Ugyanakkor a pedagógusnak fel 

lehet ajánlani, hogy amennyiben szeretné becsatolni azt a tervdokumentációját, amelyben elhelyezi és 

bemutatja az óráit/foglalkozásait és azt beküldi a bizottság számára, az értékelése során azt figyelembe 

kell venni. 

A fentieket alkalmazni kell minden olyan munkakör esetén, ahol a portfólió dokumentumai között nem 

szerepel tematikus terv vagy tervezési dokumentum (pl.: egyéni/csoportos fejlesztési terv), továbbá a 

munkakör jellegéből adódóan a dokumentumok köre más módon tér el az általános (csoportprofil, 

tematikus terv, óra/foglalkozástervek), egymással szoros egységet képező dokumentumegyüttestől! 
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18. Elfogadható-e ha a pedagógus a portfóliójába feltöltött óratervek közül kettőt küldött a 

bizottság részére? 

Nem. Az online eljárások során a bizottság számára továbbított óra/foglalkozás tervek váltják ki a 

személyes kontaktus útján történő minősítésben megtartott órákat/ foglalkozásokat, ezért nem 

fogadható el, ha a pedagógus a portfóliójába feltöltött dokumentumokat (kivéve tematikus terv – 19. 

kérdésnél részletezett esetben) továbbítja a bizottság számára a védést megelőző 10. napig. 

Az online minősítésben a pedagógus által benyújtott plusz dokumentumok képezik az alapját annak, 

hogy a bizottság tagjai további információkat szerezzenek pedagógus-kompetenciáiról, ezért is 

érdemes minél részletesebben kidolgozni azokat, bemutatva a pedagógiai munkája széles spektrumát. 

Éppen ezért a reflexiókat is érdemes minél informatívabban kidolgozni. 

Ilyen esetben 2 napos határidő megadásával ismételten kell kérni a pedagógustól a portfóliójában nem 

szereplő óra/foglalkozás tervek megküldését, amennyiben ennek a pedagógus nem tesz eleget, 

Nyilatkozaton szükséges jelezni az Oktatási Hivatal részére.  

A kért dokumentumok beküldésének elmulasztása sikertelen minősítési eljárás megállapítását vonja 

maga után! 

19. A pedagógus ugyanazt a tematikus tervet küldte be, mint amelyet a portfóliójába feltöltött, de 

a hozzá kapcsolódó óratervek eltérnek a portfóliójába feltöltött óráktól. Elfogadható így? 

Igen, ha hosszabb tematikus egységet mutatott be és dolgozott ki abban a tematikus tervben, amit 

feltöltött a portfóliójába. Fontos, hogy a csatolt óra/foglalkozás tervek viszont ne egyezzenek meg a 

portfóliójába feltöltött óra/foglalkozás tervekkel. Fontos továbbá, hogy a tematikus terv és az 

órák/foglalkozások megvalósításának („letanításának”) ideje eleget tegyen az eljárásrendben rögzített 

alábbi előírásnak: 

„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.)” 

Ugyanakkor a pedagógus mérlegelje, hogy szükséges-e bővíteni további információkkal a 

portfóliójában szereplő tematikus tervet (pl.: módszerek, eszközök részletesebb bemutatásával), 

pontosan azért, hogy minél informatívabb legyen a bizottság tagjai számára. 

20. A pedagógus nem küldte be a szükséges dokumentumokat a védést megelőző 10. napig. Mit 

tehetek a bizottság elnökeként? 

Abban az esetben, ha a pedagógus egyáltalán nem küldött be dokumentumot, illetve abban az 

esetben, ha a beküldött dokumentáció hiányos vagy bármilyen szempontból hiánypótlásra szorul (pl.: 

anonimitási szabályok enyhe megsértése, pontatlan forrásmegjelölés - nem plágium!), 2 napos 

határidő megadásával ismételten kell kérni a pedagógustól a dokumentumok beküldését. Amennyiben 

ennek a pedagógus nem tesz eleget, Nyilatkozaton szükséges jelezni az Oktatási Hivatal részére.  

A kért dokumentumok beküldésének elmulasztása sikertelen minősítési eljárás megállapítását vonja 

maga után! 
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21. Szakos szakértőként tehetek-e fel további kérdéseke az órák/foglalkozások megbeszélése során 

a pedagógus számára abban az esetben, ha a felületen már tettem fel kérdést a beküldött 

szakmai dokumentáció alapján? 

Természetesen igen. A hagyományos eljárástól eltérő módon, a szakos szakértő a pedagógus által 

előzetesen megküldött dokumentumok alapján a védést megelőző 7. napig kérdéseket tehet fel a 

felületen az órákra/foglalkozásokra vonatkozóan is, de ez nem jelenti azt, hogy az órák/foglalkozások 

online megbeszélése során ne lehetne további kérdéseket feltenni a pedagógus számára. 

22. A kötelező tanítási órával/foglalkozással nem rendelkező intézményvezetőnek milyen 

dokumentumokat szükséges megküldenie a bizottság tagjainak? 

Az óra/foglalkozáslátogatást kiváltó értékelésre a pedagógus az Útmutató a pedagógusok minősítési 

rendszerében a Pedagógus I. és Pedagógus II. fokozatba lépéshez c. dokumentumban foglalt 

lehetőségek közül választva 2 dokumentumot készít el, majd elektronikus úton megküldi a 

minősítésben részt vevő szakos szakértőnek (munkatárs óra/foglalkozás látogatásának tapasztalatait 

rögzítő dokumentum-csomag és egy nevelési helyzetről készült esettanulmány). 

Minden olyan munkakör esetén, ahol a minősítés reflektív interjúval vagy reflektív értékelési interjúval 

valósul meg, a pedagógusnak a vonatkozó Útmutató előírásainak megfelelő dokumentumokat kell 

beküldeni a védés napját megelőző 10. napig! Ebben az esetben az online eljárásrendben szereplő 

plusz dokumentumokat (pl.: reflexiókat) nem szükséges beküldeni. 

23. Pedagógiai szakszolgálat tanácsadó pedagógusának minősítési eljárásában az eredeti 

eljárásrend több óra időtartamra vonatkozik, amit úgy gondolom online formában nem lehet 

megvalósítani. Tarthatjuk az online eljárásrend szerinti időtartamokat? 

Igen. Az összesen 100 perc, illetve a szakos szakértő által irányított 40 perces megbeszélés az irányadó 

az eljárásban, természetesen az időkeretek rugalmasan kezelhetők. 

24. A pedagógus aláírás nélkül küldte be a hiánypótlásként bekért dokumentumokat. Elfogadható 

így? 

Igen. A hiánypótlásként becsatolt és az online eljárásrend előírása szerint becsatolt dokumentumokat 

a pedagógusnak nem szükséges aláírni. 

25. Bekérhetek-e olyan dokumentumot, ami nem szerepel az online eljárásrendben a bekérhető 

dokumentumok között, de segítené a munkámat és a helyszínen is megnézném? 

Nem. Csak az online eljárásrendben szabályozott dokumentumok kérhetők be azzal a kiegészítéssel, 

hogy rugalmasan kell alkalmazni a szabályokat, ha a munkakör jellegéből adódóan a portfólió 

dokumentumok köre eltér az általános (csoportprofil, tematikus terv, óra/foglalkozástervek), 

egymással szoros egységet képező dokumentumegyüttestől! (17. és 22. kérdés) 

A szakos szakértő a pedagógus által előzetesen megküldött dokumentumok alapján a védést megelőző 

7. napig kérdéseket tehet fel a felületen az órákra/foglalkozásokra vonatkozóan is, továbbá az 

órák/foglalkozások online megbeszélése során. (21. kérdés) 


