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I. Előszó
Az Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez című kiadvány második, javított
változata (továbbiakban Útmutató) meghatározza a minősítővizsgához, minősítési eljáráshoz,
az e-portfólió elkészítéséhez, feltöltéséhez szükséges információkat. A gyermekvédelmi
szakellátási intézményekben, javítóintézetekben dolgozó pedagógusok esetében a kiegészítő
útmutatót az Útmutatóval együttesen szükséges figyelembe venni. Ez a kiegészítő útmutató a
gyermekvédelmi szakellátási intézményekben és javítóintézetekben pedagógus-munkakörben
foglalkoztatottak számára készült a teljes e-portfólió elkészítéséhez, és kizárólag azokat az
információkat tartalmazza, amelyek ágazatspecifikusak, és eltérnek az Útmutatóban
meghatározott követelményektől. Az e-portfólió készítésének folyamatában javasoljuk a
nyitólapon elhelyezett kiegészítő útmutató változásának figyelemmel kísérését.
Fontos, hogy az Útmutatót és a kiegészítő útmutatót az e-portfólió feltöltése előtt
figyelmesen olvassa végig. Az e-portfólió feltöltése közben folyamatosan lehetőség van
visszatérni a nyitóoldalon található útmutatókhoz.
Jelen kiegészítő útmutatóban foglaltak és azok összefüggései kizárólag a gyermekvédelmi
szakellátási intézményekben, javítóintézetekben dolgozó pedagógus-munkakörűek
minősítővizsgájánál, illetve minősítési eljárásánál érvényesek és értelmezendők.
A tájékoztató anyagban megjelenő tartalmak (pl. szempontsorok, dokumentumminták
és -sablonok) alkalmazása nem kötelező.
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II. A pedagóguskompetenciák fejlődésének szintjei,
a pedagógiai sztenderdek a gyermekvédelmi
szakellátási intézményekben és a
javítóintézetekben
Az alábbiakban meghatározásra kerülnek a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a
közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő
végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendeletben nevesített pedagóguskompetenciák
sztenderdjei, illetve ezeknek a kompetenciáknak megfeleltetve a gyermekvédelmi szakellátás területén,
javítóintézetekben alkalmazott változatai. Ezek a módosított kompetenciamegnevezések a
jogszabályban megállapított kompetenciameghatározás alatt zöld színnel, kurzív (dőlt) betűvel jelennek
meg a kiegészítő útmutatóban. (Az e-portfólió feltöltési felületén a jogszabályban rögzített
kompetenciameghatározás olvasható.)
A pedagóguskompetenciák nem statikusak, az életpálya során meglehetősen összetett folyamatban
fejlődnek, és nagy egyéni eltéréseket mutatnak. Az egyes életpályaszakaszok leírásai ezért úgy épülnek
fel, hogy a magasabb szint magában foglalja az előző szint elvárásait, de nem ismétli meg az előző
szinten megfogalmazottakat, csak az új elvárásokat írja le.

1. kompetencia: Szakmai feladatok, szaktudományos, szaktárgyi, tantervi
tudás
Szakmai feladatok, szaktudományos, szakterületi tudás

Pedagógus I.
A gyermekvédelemben pedagógus-munkakörben dolgozó a gondozási, nevelési, fejlesztési területek
alapvető fogalmainak, ezek fejlődésének, összefüggéseinek, megismerési, problémamegoldási
módszereinek ismeretében képes olyan feltételeket biztosítani, amelyek hatására az ellátottak, családjaik
fejlődését segíti. Képes az elméleti és tapasztalati tudásának önálló és integrált alkalmazására, továbbá
az ellátottak, családjaik megelőző életútjának tapasztalataira építeni. Hatékonyan alkalmazza a
különböző céloknak megfelelő stratégiákat. Alkalmas az ellátottak, családjaik motivációt,
differenciálást, aktivitást biztosító, gondolkodási, problémamegoldási és együttműködési képességének
fejlesztésére. Alkalmas a segítő módszerek, szervezési formák kiválasztására és megvalósítására,
mindezek hatékony és szakszerű alkalmazására. Átlátja a speciális szakmai kompetenciák fejlesztési
lehetőségeit, illetve szakmai ismeretekkel bír a gondozási, nevelési fejlesztési területek hatékony
alkalmazhatóságáról.
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Pedagógus II.
A gyermekvédelemben pedagógus-munkakörben dolgozó törekszik a pedagógiai, pszichológiai,
egyéb társadalomtudományi tudásának minél hatékonyabb integrálására, a képességek és a tudás
fejlesztésének egységben való kezelésére. Felismeri a más szaktudományi (pl. jogi, orvostudományi)
területekhez való kapcsolódás lehetőségeit, és munkája során fel is használja őket. A gondozási,
nevelési, fejlesztési stratégiákat azok meghatározott céljaival összhangban képes rugalmasan alakítani
és differenciálni az ellátottak, családjaik képességei és szükségletei szerint. Önállóság jellemzi, nyitott
a változásokra, aktívan, együttműködően képes részt venni a szakmai közösségek munkájában.
Gyakorlati tapasztalatainak beépítésével képes szakmai tudását bővíteni és azt tevékenysége során
érvényesíteni, alkalmazni, bemutatni. Fontosnak tartja a formális és az informális úton szerzett tudása
összekapcsolását.

2. kompetencia: Pedagógiai folyamatok, tevékenységek tervezése és a
megvalósításukhoz kapcsolódó önreflexiók
Szakmai folyamatok, tevékenységek tervezése és a megvalósításukhoz kapcsolódó önreflexiók

Pedagógus I.
Az ellátottak, családjaik szükségleteit, meglévő tudását, motiváltságát, életkori sajátosságait az
ellátási környezet lehetőségeit, korlátait, az intézmény szakmai előírásait, szakmai programját
figyelembe véve képes gondozási, nevelési, fejlesztési munkájának megtervezésére.
Korszerű szakmai ismereteinek birtokában a gondozási, nevelési, fejlesztési céljainak megfelelően
képes meghatározni a foglalkozási egység1 tartalmát, annak struktúráját, logikai felépítését, kiválasztani
a megfelelő stratégiáit, módszereit.

Pedagógus II.
Képes a tervezés során a kollégákkal és az ellátottakkal, családjaikkal együttműködni; a gondozás,
nevelés, fejlesztés módszertani eszközeinek felhasználási lehetőségeit kritikusan elemezni és a konkrét
céloknak megfelelően kiválasztani; a gondozási, nevelési, fejlesztési folyamat elemei közötti
összefüggéseket és kölcsönhatásokat tudatosan felhasználni; a célokhoz és az adott szituációhoz
alkalmazkodva kreatívan, különböző változatokban gondolkodni; terveit reflektív módon elemezni,
értékelni a kollégákkal.

Foglalkozási egység fogalma: A gyermekvédelemben, javítóintézeti nevelés területén meghatározott pedagógusmunkakörökhöz tartozó feladatok módszertanilag összetartozó egységeit foglalkozási egységnek nevezzük. A foglalkozási
egység mindig egy alkalom. Több foglalkozási egység tudatosan tervezett folyamatában valósul meg a teljes szakmai
tevékenység. Valamennyi munkakörhöz legalább egy foglalkozási egység kötődik (de lehet több is). Minden foglalkozási
egységnek van legalább egy dokumentuma. Foglalkozási egység nevelőszülői tanácsadó esetében családlátogatás,
dokumentuma családlátogatási terv; pszichológus esetében vizsgálat, dokumentuma vizsgálati terv; nevelő esetében egyéni
vagy csoportos foglalkozás, dokumentuma foglalkozási terv.
1
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3. kompetencia: A tanulási folyamat támogatása
A fejlődési folyamat támogatása

Pedagógus I.
Ismeri a gyermek fejlődésének folyamatát, a gyermekközpontú fejlődési környezet jellemzőit.
Tisztában van a környezet tanulási, fejlődési, szocializációs eredményességre gyakorolt hatásaival. Az
optimális környezet és légkör megteremtésekor figyelembe veszi az ellátottak, családjaik sajátos
igényeit, ötleteit, kezdeményezéseit, és felméri ezek előnyös és hátrányos hatásait az együttműködésre.
Gondozási, nevelési, fejlesztési környezetben képes a bizalomteljes légkör kialakítására. Fontosnak
tartja a tanulási képességek, valamint a személyes és szociális kompetenciák fejlesztését, és ennek
érdekében nyitott az élethosszig tartó tanulásra. Képes az ellátottak, családjaik motivációjára építeni,
bevonni őket saját fejlődési, tanulási, önismereti, reális önértékelési, folyamatuk irányításába,
tervezésébe, értékelésébe. Törekszik az ellátottakkal, családjaikkal a folyamatos együttműködés
fenntartására, a folyamat során fellépő nehézségek felismerésére és szakmai segítség biztosítására.

Pedagógus II.
Tudja, hogy az egyes ellátottak, ellátotti csoportok, családjaik fejlődésének, tanulásának támogatása
különböző stratégiákat, módszereket igényel. Törekszik az életkori, egyéni és csoportsajátosságoknak
megfelelő aktivitást, differenciálást elősegítő módszerek alkalmazására. Képes változatos feladatadásra,
támogatja az ellátottakat, családjaikat egyéni fejlődési, tanulási útjuk megtalálásában. Képes egyéni
fejlesztési tervet kidolgozni és széles körű együttműködést kezdeményezni az érintettek körében a
problémák kezelésének érdekében. Az ellátottak, családjaik tapasztalataira, előzetes tudására épít,
ösztönzi a magasabb szintű gondolkodási folyamatokat. Nyitott az új módszerek alkalmazásának
megismerésére, és saját szakmai tevékenységének folyamatába való beépítésére.

4. kompetencia: A tanuló személyiségének fejlesztése, az egyéni
bánásmód érvényesülése, a hátrányos helyzetű, sajátos nevelési igényű
vagy beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő gyermek,
tanuló többi gyermekkel, tanulóval együtt történő sikeres neveléséhez,
oktatásához szükséges megfelelő módszertani felkészültség
Az ellátott személyiségének fejlesztése, az egyéni bánásmód érvényesülése, a hátrányos
helyzetű, sajátos nevelési igényű vagy beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő
gyermek többi gyermekkel együtt történő sikeres neveléséhez, fejlesztéséhez szükséges megfelelő
módszertani felkészültség

Pedagógus I.
A személyiségfejlődés és a tanulás sajátosságainak ismeretében képes olyan pedagógiai, nevelési
helyzeteket teremteni, amelyek elősegítik az ellátottak értelmi, érzelmi, szociális és erkölcsi fejlődését.
Az emberi erőforrások minisztere által 2014. március 13-án elfogadott kiegészítő tájékoztató anyag 2016. január 29-én
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Képes a pedagógiai, nevelési gyakorlatot elemezni meglévő elméleti tudása és az ellátottak, ellátotti
csoportok megismerési módszereinek felhasználásával. Reális képet tud kialakítani az ellátottakról és
környezetükről, a nevelésről és a személyiség fejlesztésének lehetőségeiről. Felismeri a nevelési
folyamat pszichológiai, szociológiai, kulturális meghatározottságát, képes feltárni ezeket az
összefüggéseket és adaptív módon felhasználni az ellátottak egyéni fejlesztése során. Képes egyéni
fejlesztési terv kidolgozására. Ismeri a sajátos igényekhez igazodó változatos személyiségfejlesztési
módszereket, technikákat.

Pedagógus II.
Fontossá teszi és tudásával elősegíti az ellátott számára a tanulás képességének kialakítását,
fejlesztését, szakma elsajátítását és az egész életen át tartó tanulás megalapozását. Képes a
személyiségfejlesztés komplex szemléletén alapuló közép- és hosszú távú fejlesztési tervek kialakítására
és megvalósítására, a pedagógiai, nevelési problémák felismerésére, megoldásuk különböző
módozatainak kidolgozására. A nevelési, magatartási és személyiségbeli problémákat hatékonyan
feltárja, és megoldásukhoz professzionális módszereket és eljárásokat választ.

5. kompetencia: A tanulói csoportok, közösségek alakulásának segítése,
fejlesztése, esélyteremtés, nyitottság a különböző társadalmi-kulturális
sokféleségre, integrációs tevékenység, osztályfőnöki tevékenység
Az ellátottak közösségei alakulásának segítése, fejlesztése, az ellátottak, családjaik számára
esélyteremtés, nyitottság a különböző társadalmi-kulturális sokféleségre, integrációs tevékenység

Pedagógus I.
A csoport és a csoportfejlődés pszichológiai, szociológiai, kulturális sajátosságainak ismeretében
képes olyan pedagógiai, nevelési helyzeteket teremteni, amelyek elősegítik az ellátottak, családjaik
szűkebb és tágabb közösségek iránti elkötelezettségét, amelyek alapján nyitottá válnak a demokratikus
társadalomban való aktív részvételre, a helyi, a nemzeti és az egyetemes emberi értékek elfogadására.
Képes az ellátotti közösségek tudatos szervezésében részt venni, azok demokratikus működését
elősegíteni, a konfliktusok építő megoldását támogatni, és előmozdítani az ellátottak, családjaik
érdekeinek képviseletét.

Pedagógus II.
Képes az ellátottak, családjaik érdekében értelmezni és felhasználni azokat a társadalmi-kulturális
folyamatokat, amelyek befolyásolják az ellátottak, családjaik esélyeit, intézményen belüli és kívüli
életét; tudatosan kezelni az értékek sokféleségét; nyitott mások véleményének, értékeinek
megismerésére, tiszteletben tartására; olyan pedagógiai, nevelési helyzetek teremtésére, amelyek
ezeknek az értékeknek az elfogadását segítik. Képes közösségi fejlesztési terv kidolgozására, a
megvalósítás érdekében az ellátottak, családjaik, valamint munkatársai bevonására, motiválására.
Az emberi erőforrások minisztere által 2014. március 13-án elfogadott kiegészítő tájékoztató anyag 2016. január 29-én
elfogadott negyedik, javított változata.
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6. kompetencia: Pedagógiai folyamatok és a tanulók
személyiségfejlődésének folyamatos értékelése, elemzése
Gondozási, nevelési, fejlesztési folyamatok és az ellátottak, családjaik fejlődésének folyamatos
értékelése, elemzése

Pedagógus I.
Szakszerű tudása van az értékelés folyamatáról, formáiról és módszereiről. Tisztában van alapvető
értékelési szabályokkal, összefüggésekkel, és elfogadja ezek szükségességét, azokat alkalmazza a
gondozási, nevelési, fejlesztési tevékenységek elemzésében, értékelésében. Képes az értékelés
különböző céljainak és szintjeinek megfelelően az értékelési formák és módszerek meghatározására, az
értékelés eszközeinek megválasztására. Az értékelés során képes figyelembe venni a differenciálás,
individualizálás szempontjait, és elősegíteni az ellátottak, családjaik részvételét saját fejlődésük
értékelésében. Betartja az értékelés etikai normáit.

Pedagógus II.
A gondozási, nevelési, fejlesztési folyamat tervezése érdekében tudatosan alkalmazza az értékelés
módszerét az ellátottak, családjaik fejlesztésére, önreflexiós képességük kialakítására, javítására. Képes
szakmai céljainak megfelelő értékelési eszköztárat választani és azt saját szakterületén alkalmazni.
Képes magas színvonalú szakmai vélemény elkészítésére.

7. kompetencia: Kommunikáció és szakmai együttműködés,
problémamegoldás
Kommunikáció és szakmai együttműködés, problémamegoldás

Pedagógus I.
Tevékenysége során tudatosan épít a szervezeten belüli és kívüli kapcsolatokra, együttműködési
lehetőségekre. Képes partneri együttműködésre az ellátottakkal, családjaikkal, kollégáival, az intézmény
más munkatársaival, az ellátottak, családjaik, valamint az intézmény életében szerepet játszó külső
szakemberekkel. Felismeri az ellátottak, családjaik kommunikációs sajátosságait, és ehhez igazodva
alakítja ki kommunikációját. Nyitott a konfliktushelyzetek és a problémák feltárására és megoldására,
szükség esetén szakmai segítség felhasználásával. Különböző szituációkban képes nyílt és hiteles
kommunikációra, képes felismerni és értelmezni kommunikációs nehézségeit, és ezen a téren önmagát
fejleszteni. Képes a szakterületét érintő szakszövegek pontos értelmezésére, alapszintű szakmai
szövegek megalkotására. Tájékozott a szakterületéhez kapcsolódó információs forrásokról,
elérhetőségükről, és használja azokat szakmai munkájában.

Az emberi erőforrások minisztere által 2014. március 13-án elfogadott kiegészítő tájékoztató anyag 2016. január 29-én
elfogadott negyedik, javított változata.
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Pedagógus II.
Aktívan közreműködik szakmai teammunkákban és szervezeti tevékenységekben. Követi és
figyelembe veszi munkájában a helyi innovációk eredményeit. Szakmai kérdésekben tájékozottság és
önálló, tudományos adatokon és tapasztalatai elemzésén nyugvó véleményalkotás jellemzi.
Kezdeményező szerepet vállal szakmai kérdések megbeszélésében és szervezeti szintű értekezleteken,
szóban és írásban egyaránt. Szakmai munkája során tudatosan épít az egymástól tanulás lehetőségeire,
a szakmai párbeszédek eredményeire.

8. kompetencia: Elkötelezettség és szakmai felelősségvállalás a
szakmai fejlődésért
Elkötelezettség és szakmai felelősségvállalás a szakmai fejlődésért

Pedagógus I.
A szakmai szerepek és feladatok, valamint az ezekre ható társadalmi folyamatok, jogszabályok és
etikai normák ismeretében képes megfogalmazni saját szerepvállalását. Törekszik önismeretének, saját
személyiségének fejlesztésére, lelki egészségének megőrzésére, és ehhez nyitott a környezet
visszajelzéseinek felhasználására. Figyelemmel kíséri saját tevékenységének másokra gyakorolt hatását,
és ezek alapján reflektív módon törekszik tevékenységének javítására, szakmai felkészültségének
folyamatos fejlesztésére. Jól tájékozódik a szakterületéhez kapcsolódó tudományágak szakirodalmában.

Pedagógus II.
Elfogadja a gyermekvédelmi intézmények és a gyermekvédelmi szakellátás, javítóintézeti nevelés
területén dolgozók társadalmi felelősségét, képes szakmai párbeszédet, egyeztetést kezdeményezni a
gyermekvédelmi szakmai szerepekről, feladatokról. A gyermekvédelmi intézményeket és a
gyermekvédelmi szakellátás, javítóintézeti nevelés területén dolgozókat érintő kérdésekben állást foglal,
párbeszédet kezdeményez. A gondozási, nevelési, fejlesztési problémák értelmezésében, a
problémamegoldásban kezdeményező, aktív szerepet tölt be. Tudatosan figyel lelki egészsége
megőrzésére, él a kiégést megelőző technikák alkalmazásával. A munkájában felmerülő problémákat
megérti, megoldásukhoz adekvát szakirodalmat használ. Képes elemezni, értelmezni a kapcsolódó
tudományterületek kutatási, fejlesztési eredményeit, tisztában van a kutatás, fejlesztés és innováció
sajátosságaival. Egyszerűbb kutatási módszereket képes használni.

Az emberi erőforrások minisztere által 2014. március 13-án elfogadott kiegészítő tájékoztató anyag 2016. január 29-én
elfogadott negyedik, javított változata.
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III. Pedagóguskompetenciák indikátorai a
gyermekvédelmi szakellátási intézményekben és
javítóintézetekben pedagógus munkakörben
foglalkoztatottak esetében
A kompetenciák sztenderdekhez viszonyított értékelését a hozzájuk rendelt indikátorok teszik
lehetővé. Az alábbiakban meghatározásra kerülnek a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a
közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő
végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendeletben nevesített pedagóguskompetenciáknak a
gyermekvédelmi szakellátás területén, javítóintézetekben alkalmazott változatainak indikátorai. Az eportfólió feltöltési felületén az indikátorok kiválasztásánál jelenleg a gyermekvédelmi szakellátás és
javítóintézeti nevelés területére meghatározott Pedagógus II. szint indikátorai találhatók.
Az egyes szintekhez előírt %-os teljesítmény megegyezik az Útmutatóban leírtakkal.

1. kompetencia: Szakmai feladatok, szaktudományos, szaktárgyi, tantervi tudás
Szakmai feladatok, szaktudományos, szakterületi tudás
1.1

Alapos, átfogó és korszerű szaktudományos és szakterületi tudással rendelkezik.

1.2.

Rendelkezik a munkaköréhez szükséges szakmódszertani tudással.

1.3.

Fogalomhasználata pontos, következetes.

1.4.

Használja a szakterületen belüli és más szakterülettel való kapcsolódási lehetőségeket.

1.5.

Képes felmérni az ellátottak, családjaik meglévő állapotát, szükségletét, az eddigi gondozási,
nevelési, fejlesztési folyamat eredményeit, és erre építi szakmai tevékenységét.

1.6.

A rendelkezésére álló szakmai, módszertani anyagokat, eszközöket ismeri, kritikusan értékeli
és megfelelően használja.

1.7.

Az adott feladathelyzetnek megfelelő, változatos fejlesztési módszereket, eszközöket
alkalmaz.

1.8.

Törekszik az elméleti ismeretek gyakorlati alkalmazási lehetőségeinek felismertetésére.

1.9.

Ellátottakat, családjaikat segíti az online tartalmak befogadásának, feldolgozásának,
felhasználásának, továbbadásának kritikus, etikus módjának kialakításában.

Az emberi erőforrások minisztere által 2014. március 13-án elfogadott kiegészítő tájékoztató anyag 2016. január 29-én
elfogadott negyedik, javított változata.
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2. kompetencia: Pedagógiai folyamatok, tevékenységek tervezése és a megvalósításukhoz kapcsolódó
önreflexiók
Szakmai folyamatok, tevékenységek tervezése és a megvalósításukhoz kapcsolódó önreflexiók
2.1.

A célok tudatosításából indul ki. A célok meghatározásához figyelembe veszi a szakmai
előírásokat, az intézmény szakmai programját.

2.2.

Munkáját tematikus egységekre és időszakokra bontva is megtervezi.

2.3.

Komplex módon veszi figyelembe a gondozási, nevelési, fejlesztési folyamat minden lényeges
elemét: a tartalmat, az ellátottak, családjaik meglévő tudását, motiváltságát, életkori
sajátosságait, az ellátási környezet lehetőségeit, korlátait stb.

2.4.

Célszerűen használja a digitális, online eszközöket.

2.5.

A foglalkozási egységet a cél(ok)nak megfelelően, logikusan építi fel.

2.6.

Az ellátottak tevékenységét, a gondozási, nevelési, fejlesztési folyamatot tartja szem előtt.

2.7.

Használja a szociális tanulásban rejlő lehetőségeket.

2.8.

Alkalmazza a differenciálás elvét.

2.9.

Tudatosan törekszik az ellátottak, családjaik motiválására, aktivizálására együttműködésük
érdekében.

2.10.

Tudatosan tervezi a foglalkozási egység céljainak megfelelő stratégiákat, módszereket,
eszközöket.

2.11.

Többféle módszertani megoldásban gondolkodik.

2.12.

Terveit a foglalkozási egység eredményessége függvényében felülvizsgálja.

3. kompetencia: A tanulási folyamat támogatása
A fejlődési folyamat támogatása
3.1.

Épít az ellátottak, családjaik szükségleteire, céljaira, igyekszik felkelteni és fenntartani
motivációjukat.

3.2.

Figyelembe veszi az ellátottak, családjaik aktuális fizikai, érzelmi állapotát, és szükség esetén
igyekszik változtatni előzetes gondozási, nevelési, fejlesztési tervein.

3.3.

Pozitív visszajelzésekre épülő, bizalomteljes légkört alakít ki, ahol mindenkinek lehetősége
van a fejlődésre.

3.4.

Együttműködést támogató környezetet teremt, például a környezet elrendezésével, az eszközök
használatával, az ellátottak, családjaik döntéshozatalba való bevonásával.

3.5.

Felismeri és azonosítja az ellátottak, családjaik problémáit, és megfelelő szakmai segítséget
biztosít számukra.

3.6.

Ellátottakban, családjaikban igyekszik kialakítani a fejlődés és együttműködés igényét.

Az emberi erőforrások minisztere által 2014. március 13-án elfogadott kiegészítő tájékoztató anyag 2016. január 29-én
elfogadott negyedik, javított változata.
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4. kompetencia: A tanuló személyiségének fejlesztése, az egyéni bánásmód érvényesülése, a hátrányos
helyzetű, sajátos nevelési igényű vagy beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő
gyermek, tanuló többi gyermekkel, tanulóval együtt történő sikeres neveléséhez, oktatásához
szükséges megfelelő módszertani felkészültség
Az ellátott személyiségének fejlesztése, az egyéni bánásmód érvényesülése, a hátrányos helyzetű,
sajátos nevelési igényű vagy beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő gyermek többi
gyermekkel együtt történő sikeres neveléséhez, fejlesztéséhez szükséges megfelelő módszertani
felkészültség
4.1.

Munkájában a gondozást, nevelést és fejlesztést egységben szemléli és kezeli.

4.2.

Az ellátott(ak) személyiségének sajátosságait megfelelő módszerekkel, sokoldalúan tárja fel.

4.3.

Az ellátott(ak) személyiségét nem statikusan, hanem fejlődésében szemléli.

4.4.

Az ellátott(ak) teljes személyiségének fejlesztésére, autonómiájának kibontakoztatására
törekszik.

4.5.

Felismeri az ellátott(ak) tanulási vagy személyiségfejlődési nehézségeit, és képes számukra
tervezetten segítséget nyújtani, vagy más szakembertől segítséget kérni.

4.6.

Szakmai tevékenységének keretei között különleges, speciális ellátási szükségletű ellátott(ak)
vagy csoportok számára hosszabb távú fejlesztési terveket dolgoz ki, ezeket megvalósítja,
illetve e folyamatokban közreműködik.

4.7.

Csoportos fejlesztés esetén is figyel az egyéni szükségletekre és az ellátottak egyéni igényeinek
megfelelő stratégiák alkalmazására.

4.8.

Az ellátott(ak) személyiségállapotából adódó tüneteit, nehézségeit, mint a fejlesztési folyamat
részét kezeli, az egyéni megértést elősegítő módon reagál rájuk.

4.9.

Az általános pedagógiai célrendszert és az egyéni szükségletekhez igazodó fejlesztési célokat
egységben kezeli.

4.10. Reálisan és szakszerűen elemzi és értékeli saját gyakorlatában az egyéni bánásmód
megvalósítását.

Az emberi erőforrások minisztere által 2014. március 13-án elfogadott kiegészítő tájékoztató anyag 2016. január 29-én
elfogadott negyedik, javított változata.

14

Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez

Gyermekvédelmi és javítóintézeti nevelés

5. kompetencia: A tanulói csoportok, közösségek alakulásának segítése, fejlesztése, esélyteremtés,
nyitottság a különböző társadalmi-kulturális sokféleségre, integrációs tevékenység, osztályfőnöki
tevékenység
Az ellátottak közösségei alakulásának segítése, fejlesztése, az ellátottak, családjaik számára
esélyteremtés, nyitottság a különböző társadalmi-kulturális sokféleségre, integrációs tevékenység
5.1.

Foglalkozásai, szakmai tevékenysége során biztonság, elfogadó légkör megteremtésére
törekszik.

5.2.

Szakmai tevékenysége során egymás elfogadására, tiszteletére nevel.

5.3.

Munkájában figyelembe veszi az ellátottak közösségei, az ellátottak, családjaik eltérő
kulturális, illetve társadalmi háttéréből adódó sajátosságait.

5.4.

Az együttműködést támogató, motiváló módszereket alkalmaz mind a foglalkozási egység
keretében, mind a szabadidős tevékenységek során.

5.5.

Az ellátottak közösségeiben a konfliktusok megelőzésére törekszik, például megbeszélések
szervezésével, közös szabályok megfogalmazásával, következetes és kiszámítható
értékeléssel.

5.6.

A felmerülő konfliktusokat felismeri, helyesen értelmezi, és hatékonyan kezeli.

5.7.

Az ellátottak közötti kommunikációt, véleménycserét ösztönzi, fejleszti vitakultúrájukat.

5.8.

Értékközvetítő tevékenysége tudatos. Együttműködés, altruizmus, nyitottság, társadalmi
érzékenység, más kultúrák elfogadása jellemzi.

5.9.

A digitális eszközök funkcionális használatának terén értékteremtő, követendő mintát mutat.

5.10. Tudatosan alkalmazza a közösségfejlesztés változatos módszereit.

6. kompetencia: Pedagógiai folyamatok és a tanulók személyiségfejlődésének folyamatos értékelése,
elemzése
Gondozási, nevelési, fejlesztési folyamatok és az ellátottak, családjaik fejlődésének folyamatos
értékelése, elemzése
6.1.

Jól ismeri a gondozási, nevelési, fejlesztési folyamatok alapelveit, és képes saját
munkamódszereit ezek figyelembevételével ellátottjai, azok családjai ismeretében pontosan
körülhatárolni, következetesen alkalmazni.

6.2.

Céljainak megfelelően, változatosan és nagy biztonsággal választja meg a különböző értékelési
módszereket, eszközöket.

6.3.

Gondozási, nevelési, fejlesztési folyamatok hatékonyságát mérő eszközöket készít.

6.4.

Gondozási, nevelési, fejlesztési folyamatok során folyamatos visszajelzést ad.

6.5.

Visszajelzései, értékelései világosak, egyértelműek, tárgyszerűek.

6.6.

Értékeléseivel, visszajelzéseivel az ellátottak, családjaik fejlődését segíti.
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6.7.

Gondozási, nevelési, fejlesztési folyamatok során olyan munkaformák és módszerek
alkalmazására törekszik, amelyek elősegítik az ellátottak, családjaik önértékelési
képességének kialakulását, fejlesztését.

6.8.

Önállóan képes a gondozási, nevelési, fejlesztési folyamatok értékeléséből kapott adatokat
elemezni, az egyéni, illetve a csoportos fejlesztés, gondozás alapjaként használni, szükség
esetén gyakorlatát módosítani.

7. kompetencia: Kommunikáció és szakmai együttműködés, problémamegoldás
Kommunikáció és szakmai együttműködés, problémamegoldás
7.1.

Kommunikációját minden partnerrel a kölcsönösség és a konstruktivitás jellemzi.

7.2.

Az együttműködés során használja az infokommunikációs eszközöket és a különböző online
csatornákat.

7.3.

Nyitott az ellátottak, családjaik, az intézményvezető, a munkatársak visszajelzéseire,
felhasználja őket szakmai fejlődése érdekében.

7.4.

Az ellátottak érdekében önállóan, tudatosan és kezdeményezően együttműködik a
munkatársakkal, a szülőkkel, a szakmai partnerekkel, szervezetekkel.

7.5.

A megbeszéléseken, a vitákban, az értekezleteken rendszeresen kifejti szakmai álláspontját, a
vitákban képes másokat meggyőzni, és ő maga is meggyőzhető.

7.6.

Szakmai tevékenységei során felmerülő/kapott feladatait, problémáit önállóan, a szervezet
működési rendszerének megfelelő módon kezeli, intézi.

7.7.

A szakmai közösség munkájában kezdeményezően és aktívan, együttműködően részt vállal.

7.8.

Gondozási, nevelési, fejlesztési folyamatok során megfelelő hatékony és nyugodt
kommunikációs teret, feltételeket alakít ki.

7.9.

Munkája során érthetően és a pedagógiai, nevelési, szakmai céljainak megfelelően
kommunikál.

7.10. Tudatosan támogatja az ellátottak, családjaik egyéni és egymás közötti kommunikációjának
fejlődését.

8. kompetencia: Elkötelezettség és szakmai felelősségvállalás a szakmai fejlődésért
Elkötelezettség és szakmai felelősségvállalás a szakmai fejlődésért
8.1.

Tisztában van szakmai felkészültségével, személyiségének sajátosságaival, és képes
alkalmazkodni a szerepelvárásokhoz.

8.2.

Saját szakmai, pedagógiai gyakorlatát folyamatosan elemzi és fejleszti.

8.3.

Kommunikációját tudatosan fejleszti.
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8.4.

Rendszeresen tájékozódik a szakterületét érintő tudományokra vonatkozó legújabb
eredményekről, használja a továbbképzési lehetőségeket.

8.5.

Munkájában alkalmaz új módszereket, tudományos eredményeket.

8.6.

Rendszeresen tájékozódik a digitális szakmai fejlesztések legújabb eredményeiről,
konstruktívan szemléli felhasználhatóságukat.

8.7.

Élő szakmai kapcsolatrendszert alakít ki az intézményen kívül is.

8.8.

Részt vesz intézményi innovációban, pályázatokban, kutatásban.

8.9.

Aktív résztvevője az online megvalósuló szakmai együttműködéseknek.
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IV. Hogyan minősítik a minősítővizsgán, minősítési
eljárásban a pedagógus-munkakörűek
kompetenciáit?
A nyolc pedagóguskompetencia indikátorait a megfelelő szintek (sztenderdek) szerint fogják
értékelni a következő területeken:
 Felkészülés a gondozásra, nevelésre, fejlesztésre, tervezésre.
 Gondozási, nevelési, fejlesztési tevékenység.
 A pedagógus-munkakörű reflexiója saját tervezési és gondozási, nevelési, fejlesztési
tevékenységére.
Az indikátorok fejlettségét a konkrét tevékenységben (foglalkozás látogatása vagy értékelési interjú
készítése során) vagy ennek dokumentumaiban (pl. foglalkozási egység terve, vélemény, esetleírás,
beszámoló, írásos reflexió stb.) vizsgálja a minősítőbizottság. Szakmai alapelvünk, hogy az indikátorok
mind az e-portfólió, mind a foglalkozáslátogatás/értékelési interjú alapján a feltöltött dokumentumok
teljes körét és valamennyi megjelenő szakmai (gondozási-nevelési-fejlesztési) folyamatot tekintve
kerüljenek beazonosításra és értékelésre.
Azért, hogy az értékelés ne csak minősítő, hanem fejlesztő/támogató szerepet is kapjon a pedagógusmunkakörűek minősítésében, a pedagógus írásos visszajelzést kap az erősségeiről és a fejlesztendő
területeiről.

A)

Ki vesz részt a minősítésben?

A minősítést a minősítőbizottság folytatja le, amely három főből áll.
Elnöke a kormányhivatal által delegált, Mesterpedagógus fokozatba sorolt, az Országos szakértői
névjegyzékben pedagógiai-szakmai ellenőrzés (tanfelügyelet) és pedagógusminősítés szakterületen
szereplő, lehetőleg a gyermekvédelem-javítóintézeti nevelés területen dolgozó szakértő, aki a külön
jogszabályban foglaltak szerinti felkészítésben vett részt.
Tagjai,
 a kormányhivatal által delegált, az Országos szakértői névjegyzékben pedagógiai-szakmai
ellenőrzés (tanfelügyelet) és pedagógusminősítés szakterületen szereplő, gyermekvédelemjavítóintézeti nevelés területen dolgozó szakértő (továbbiakban: minősítésben részt vevő
szakértő), aki a külön jogszabályban foglaltak szerinti felkészítésben vett részt, továbbá
 a pedagógus-munkakörűt alkalmazó gyermekvédelmi szakellátási intézmény, javítóintézet
vezetője vagy az általa megbízott, a minősítésben résztvevőnél magasabb fokozatba sorolt,
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azonos munkakörben dolgozó pedagógus2; az intézményvezető minősítési eljárása esetében a
fenntartó képviselője.
Az intézmény vagy a fenntartó részéről a minősítésben ugyanazon személy vesz részt, ettől eltérni
csak különösen indokolt esetben lehet, pl. munkaviszony megszűnése. A Kutatótanár fokozatba
történő besorolásra irányuló minősítési eljárás esetében a minősítőbizottság további tagja a Magyar
Tudományos Akadémia delegáltja.
A pedagógusminősítés során főszabály, hogy a kormányhivatal által delegált minősítésben részt vevő
szakértő pedagógus-munkaköre egyezzen meg a minősítésben részt vevő pedagógus munkakörével a
szakértői delegálás időpontjában. Amennyiben ennek feltételei nem állnak fenn, az alábbi táblázat
szerinti helyettesítő megoldásokra van lehetőség.

Pedagógus-munkakör

Azonos pedagógus-munkakörű, kormányhivatal
által delegált szakértő hiányában az alábbi
pedagógus-munkakörű kormányhivatal által
delegált szakértő vehet részt a minősítésben
bizottság pszichológus
dolgozó

gyermekvédelmi
szakértői
családgondozója munkakörben
esetében
gyógypedagógus munkakörben dolgozó
esetében
fejlesztőpedagógus munkakörben dolgozó
esetében
pszichológus munkakörben dolgozó esetében

pszichológus
gyógypedagógus, pszichológus

nincs helyettesítő megoldás,
csak pszichológus szakképesítéssel rendelkező
értékelhet, továbbá a gyermekvédelmi szakértői
bizottság pszichológusát kizárólag klinikai
szakképesítéssel
rendelkező
pszichológus
értékelheti
nevelő munkakörben dolgozó esetében
pszichológus,
gyermekotthon-vezető,
otthonvezető javítóintézetben
szakoktató munkakörben dolgozó esetében
otthonvezető javítóintézetben
javítóintézeti utógondozó munkakörben gyermekotthon-vezető,
otthonvezető
dolgozó esetében
javítóintézetben
nevelőszülői
tanácsadó
munkakörben nevelőszülői hálózat szakmai vezetője
dolgozó esetében
nevelőszülői hálózat szakmai vezetője nincs helyettesítő megoldás,
munkakörben dolgozó esetében
csak nevelőszülői hálózat szakmai vezetője
munkakörű szakértő értékelhet

Amennyiben az e feltételnek megfelelő pedagógus-munkakörűek között a minősítésben résztvevő közvetlen szakmai
felettese megtalálható, javasolt, hogy ő vegyen részt minősítőként.
2
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otthonvezető javítóintézetben
gyermekotthon-vezető

Amennyiben a fenti táblázat szerinti helyettesítő megoldás feltételei nem állnak fenn, a további
helyettesítő megoldások lehetségesek:
Nevelőszülői hálózat szakmai vezetője, nevelőszülői tanácsadó munkakörű minősítésben résztvevő
esetében a táblázatban megjelölt jogosultságokon kívül a pszichológusok közül a gyermekvédelmi
szakértői bizottságban vagy nevelőszülői hálózatban dolgozó pszichológus lehet a kormányhivatal által
delegált szakértő, amennyiben az Országos szakértői névjegyzékben pedagógiai-szakmai ellenőrzés
(tanfelügyelet) és pedagógusminősítés szakterületen szerepel és a gyermekvédelem-javítóintézeti
nevelés területen dolgozik.
Pszichológus és gyógypedagógus-munkakörű minősítésben résztvevő esetében a táblázatban
megjelölt jogosultságon kívül a nevelőszülői hálózat szakmai vezetője, gyermekotthon-vezető,
otthonvezető javítóintézetben munkakörű lehet a kormányhivatal által delegált minősítésben részt vevő
szakértő, ha
 rendelkezik az értékelendő munkakör betöltéséhez szükséges szakképesítéssel és az értékelendő
munkakörben az aktuális szakértői megbízás időpontját megelőző 10 évben megszerzett min. 3
év gyakorlattal, valamint
 az Országos szakértői névjegyzékben pedagógiai-szakmai ellenőrzés (tanfelügyelet) és
pedagógusminősítés szakterületen szerepel, és a gyermekvédelem-javítóintézeti nevelés
területen dolgozik.
Az Országos szakértői névjegyzékben pedagógiai-szakmai ellenőrzés (tanfelügyelet) és
pedagógusminősítés szakterületen szereplő és a gyermekvédelem-javítóintézeti nevelés területen
dolgozó szakértő, aki a kormányhivatal általi delegáláskor betöltött munkakörétől eltérő pedagógusmunkakörben az aktuális szakértői delegálás időpontját megelőző 10 évben legalább 3 év szakmai
gyakorlatot szerzett, is lehet e munkakör(ök) esetében a kormányhivatal által delegált szakértő.
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B)
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Melyek a minősítési eljárás tartalmi elemei (részei)?

Pedagógus I. és Pedagógus II. fokozat esetén
Az értékelés elemei
1.

A pedagógus-munkakörű teljes szakmai tevékenységét bemutató portfólió
értékelése

%

50

A portfólióvédés értékelése
2.

Nevelő, szakoktató esetében az általa vezetett foglalkozás értékelése
Valamennyi egyéb munkakör esetében értékelési interjú készítése

3.

Értékelés 3. eleme (kidolgozás alatt)

20
30

A 2015. és 2016. évi minősítések alkalmával a Pedagógus I. és Pedagógus II. fokozat elérésére
irányuló minősítővizsga és minősítési eljárás esetében
Az értékelés elemei

%

1.

A pedagógus teljes szakmai tevékenységét bemutató e-portfólió értékelése

60

2.

Ha a munkakör részét képezi foglalkozás, tanóra megtartása, a pedagógus által
vezetett foglalkozás értékelése Ha a munkakör részét nem képezi foglalkozás, tanóra
megtartása, abban az esetben a munkakör ellátása során keletkezett dokumentum
elemzése. Ettől eltérően a Gyvt. hatálya alá tartozó intézmény pedagógusa esetében
az OH által kidolgozott, a miniszter által jóváhagyottak és az OH honlapján
közzétettek szerint kell eljárni.

40

C)

Mit értékelnek a minősítési eljárás során?

A minősítési eljárás során a minősítőbizottság áttekinti és értékeli a pedagógus-munkakörű által
feltöltött e-portfóliót, értékeli a látogatott foglalkozásokat vagy áttekinti és értékeli az értékelési
interjúkra vonatkozó megállapításokat, valamint az e-portfólió védését és az értékelés 3. (kidolgozás
alatt álló) eleme szerinti tartalmakat.
Az értékeléseket külön összegző értékelőlapokon rögzítik a minősítőbizottság tagjai. Ezeken az
összegző értékelőlapokon a pedagóguskompetenciák gyermekvédelem-javítóintézeti nevelés területre
vonatkozó értelmezése szerepel. A minősítési eljárás dokumentumai a gyermekvédelmi szakellátás és
javítóintézeti nevelés területén a kiegészítő útmutató mellékletében találhatók, a 3. értékelési elem
tekintetében pedig kidolgozás alatt állnak.
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V. A teljes e-portfólió változatban kötelezően és
szabadon választhatóan elkészítendő és
feltöltendő dokumentumok
A pedagógus-előmeneteli és minősítési rendszerben a minősítésre jelentkezőnek az e-portfólió teljes
változatát kell elkészítenie és feltöltenie. E szabálytól való eltérésre csak 2014-ben, az előmeneteli és
minősítési rendszer bevezetésének évében, a rendkívüli eljárás keretében volt lehetőség a Pedagógus II.
fokozatra történő jelentkezéskor. A teljes e-portfólió két részre tagolható:
a) kötelezően elkészítendő és feltöltendő alapdokumentumok köre,
b) szabadon választható, kötelezően elkészítendő és feltöltendő dokumentumok köre.

a) A kötelezően elkészítendő és feltöltendő alapdokumentumok köre:
2 db foglalkozási egység terve, 2 db vélemény, 2 db esetleírás, valamint az azokhoz egyenként
kapcsolódó összesen 6 db reflexió. A kötelezően elkészítendő és feltöltendő alapdokumentumok
kötelező tartalmi elemeit a kiegészítő útmutató F. fejezete tartalmazza.

b) A szabadon választható, kötelezően elkészítendő és feltöltendő dokumentumok köre:
A szabadon választható kötelezően elkészítendő és feltöltendő dokumentumok köréből valamennyi
pedagógus-munkakör esetében összesen 4 db különböző típusú dokumentum és hozzá kapcsolódó
reflexió, valamint ha az releváns, az azt alátámasztó dokumentum elkészítése és feltöltése az
elvárás. A szabadon választható, kötelezően elkészítendő és feltöltendő alapdokumentumok kötelező
tartalmi elemeit a kiegészítő útmutató F. fejezete tartalmazza.

A feltöltendő dokumentumok köre, száma és terjedelme:
Az alábbi táblázat összegzi a teljes változatban kötelezően elkészítendő és feltöltendő
alapdokumentumok és a szabadon választható, de kötelezően elkészítendő és feltöltendő
dokumentumok körét, valamint az azokhoz egyenként kapcsolódó reflexiók körét, terjedelmi
elvárásait. A dokumentumok feltöltése kizárólag pdf formátumban lehetséges.
A dokumentumok feltöltése után ki kell választani, hogy mely pedagóguskompetenciát mutatja
be, illetve azon belül milyen indikátorok relevánsak az adott alapdokumentumhoz. Az alábbi táblázatban
ajánlásként megtalálható, hogy az egyes dokumentumok mely kompetenciák alátámasztására
szolgálhatnak leginkább.
Az elektronikus rendszer minden dokumentumtípus esetében az egyes dokumentumokhoz csak két
csatolmány (egy dokumentum és egy reflexió) feltöltését teszi lehetővé, ezért amennyiben a
dokumentumtípus leírása szerint két vagy több elemből tevődik össze (pl. szociometria esetében
eredmények, kérdőív, adatok), ezeket kérjük egyetlen dokumentumban, a terjedelmi előírásoknak
megfelelően elkülönítve megjeleníteni.
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Feltöltendő dokumentumok
köre és száma
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Mely kompetenciák
alátámasztására szolgálhat
leginkább?

Kötelezően elkészítendő és feltöltendő alapdokumentumok
Foglalkozási egység terve
munkakörönként tartalmilag
eltérő (lásd F. fejezet):

- minden munkakörben
minimum 2 db

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.

- minden munkakörben
minimum 2 db

1, 3, 4, 6, 8.

- minden munkakörben
minimum 2 db

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.

foglalkozási terv
családlátogatási terv
vizsgálati terv
+ reflexió
Vélemény
munkakörönként tartalmilag
eltérő (lásd F. fejezet)
+ reflexió
Esetleírás
munkakörönként tartalmilag
eltérő (lásd F. fejezet)
+ reflexió
Szabadon választható, kötelezően elkészítendő és feltöltendő dokumentumok
(valamennyi pedagógus-munkakör vonatkozásában, összesen 4 db különböző típusú
dokumentum; javasoljuk valamennyi kompetencia alátámasztására alkalmas dokumentumok
megválasztását)
Beszámoló (éves, féléves, tematikus)
beszámoló

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8

+ reflexió
Prezentáció
- prezentáció

1, 2, 5, 6, 7, 8

+ reflexió
Folyamatterv
feladatspecifikus terv
célspecifikus terv
problémaspecifikus terv

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.

+ reflexió
Az emberi erőforrások minisztere által 2014. március 13-án elfogadott kiegészítő tájékoztató anyag 2016. január 29-én
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Fejlesztési terv
egyéni fejlesztési terv

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8

családra vonatkozó fejlesztési
terv
csoportra vonatkozó
fejlesztési terv
+ reflexió
Projektek, innovációk
projektterv vagy innováció
bemutatása, amelyet
kidolgozott, vagy amelynek
kidolgozásában,
előkészítésében,
megvalósításában részt
vett/vesz

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8

hozzácsatolva szükség szerint
a kidolgozást, megvalósítást
alátámasztó dokumentum,
vagy annak részlete
+ reflexió
Egyéni gondozás, nevelés tervezési dokumentuma
Gyermekeink védelmében
adatlaprendszer egyéni
gondozási-nevelési terv
adatlapja, amelynek
elkészítésében és
megvalósításában részt
vett/vesz (team tagjaként)

1, 2, 3, 4, 6, 7, 8

Javítóintézetben: egyéni
nevelési terv (30 nap utáni
állapotfelmérés alapján),
amelynek elkészítésében és
megvalósításában részt
vett/vesz (team tagjaként)
+ reflexió

Az emberi erőforrások minisztere által 2014. március 13-án elfogadott kiegészítő tájékoztató anyag 2016. január 29-én
elfogadott negyedik, javított változata.

24

Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez

Gyermekvédelmi és javítóintézeti nevelés

Egyéni gondozás, nevelés értékelési dokumentuma
Gyermekeink védelmében
adatlaprendszer,
helyzetértékelés adatlapja,
amelynek elkészítésében
részt vett/vesz

1, 2, 3, 4, 6, 7, 8

Javítóintézetben: egyéni
nevelési terv 4 havonként
elkészített értékelése,
amelynek elkészítésében
részt vett/vesz
+ reflexió
Szakértői tevékenység
Pedagógus-munkakörén túli
(pl. gyermekvédelmi,
igazságügyi, minősítő)
szakértői tevékenység
bemutatása, a csatolt
dokumentumhoz kapcsolódó
szakértői megbízás
bemutatása

1, 2, 7, 8

hozzácsatolva a kidolgozást,
megvalósítást alátámasztó
dokumentum, vagy annak
részlete
reflexió nem szükséges
Oktatói, képzői, tréningvezetői/tréneri, művészeti tevékenység
Pedagógus-munkakörén túli
oktatói, képzői,
tréningvezetői/tréneri,
művészeti tevékenység
bemutatása, értékelése

1, 2, 3, 4, 6, 7, 8

hozzácsatolva, ha
szükségesnek látja, a
kidolgozást, megvalósítást
bemutató anyag, vagy annak
részlete
reflexió nem szükséges
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Saját fejlesztésű szakmai anyag, jó gyakorlat
saját fejlesztésű szakmai
anyag bemutatása

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8

hozzácsatolva a kidolgozást,
megvalósítást alátámasztó
dokumentum, vagy annak
részlete
+ reflexió
Foglalkozási egység megfigyelése
a foglalkozási egység
megfigyeléséről készített
feljegyzés

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8

+ reflexió
Szociometria készítése
a vizsgálat bemutatása,
adatok ismertetése

1, 4, 5, 8

hozzácsatolva az alkalmazott
kérdőív
hozzácsatolva az adatok
elemzése (szociometriai
mátrix és szöveges
bemutatása)
+ reflexió
Gyermekönkormányzat, javítóintézeti ellátotti fórum munkáját segítő szakmai
tevékenység
tevékenység bemutatása

4, 5, 7, 8

hozzácsatolva a kidolgozást,
megvalósítást alátámasztó
dokumentum, vagy annak
részlete (pl. szabályzat,
napirend, emlékeztető)
+ reflexió
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Foglalkozási egységen kívüli programok előkészítésében, megvalósításában betöltött
szerep
ellátottak, családjaik számára
szervezett (kulturális, sport
stb.) program
előkészítésében,
megvalósításában betöltött
szerep bemutatása
hozzácsatolva a
megvalósítást alátámasztó
dokumentum, vagy annak
részlete (pl. képek, ellátotti
beszámolók, rajzok,
meghívó)

2, 3, 5, 7

+ reflexió
Szakmai programok előkészítésében, megvalósításában betöltött szerep
szakmai közösség számára
szervezett program
(konferencia, szakmai nap
stb.) előkészítésében,
megvalósításában betöltött
szerep bemutatása
hozzácsatolva a kidolgozást,
megvalósítást alátámasztó
dokumentum vagy annak
részlete (pl. meghívó,
programterv, saját előadás
esetén annak dokumentuma
vagy kivonata)

1, 2, 5, 7, 8

+ reflexió
Szupervízió, esetmegbeszélés, tréning, továbbképzés saját szakmai személyiségre
gyakorolt hatásának bemutatása
saját élmény leírása, a
hatások értékelése

1, 2, 7, 8

Vezetői ellenőrzés dokumentuma
a vezető által a foglalkozási
egység ellenőrzéséről
készített dokumentum

1, 2, 7, 8

+ reflexió
Az emberi erőforrások minisztere által 2014. március 13-án elfogadott kiegészítő tájékoztató anyag 2016. január 29-én
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Tematikus gyűjtemények
a szakterülethez, szakmai
problémához, adott
témakörhöz készített
tematikus (5-15 elemű)
linkgyűjtemény,
szakbibliográfia ajánlással

1, 8

vagy
a szakterülethez, szakmai
problémához, adott
témakörhöz kapcsolódó
szépirodalmi, film- vagy
színházművészeti alkotások
gyűjteménye ajánlással
mindkét típus esetén
hozzácsatolva egy
kiválasztott mű recenziója
reflexió nem szükséges
Saját publikációk
saját publikációk listaszerű
felsorolása (bibliográfia) és
egy kiválasztott publikáció,
vagy annak részlete

1, 7, 8

reflexió nem szükséges
Egyéb dokumentum
a fentiekben felsoroltakon
kívül bármely más
dokumentum, amely a
szakmai tevékenység
bemutatására alkalmas
reflexió szükség szerint
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VI. A teljes változatban elkészítendő és feltöltendő
dokumentumok kötelező tartalmi elemei
Valamennyi pedagógus-munkakör esetében a teljes e-portfólióhoz kötelező elkészíteni és feltölteni
az alapdokumentumokat – 2 db foglalkozási egység terve, 2 db vélemény, 2 db esetleírás és az azokhoz
egyenként kapcsolódó, összesen 6 db reflexió –, továbbá a szabadon választható, kötelezően
elkészítendő és feltöltendő dokumentumok köréből összesen 4 db különböző típusú dokumentumot, a
kiegészítő útmutatóban foglalt esetekben a hozzá kapcsolódó reflexiót, valamint ha az releváns, a
dokumentumban leírtak gyakorlati megvalósításának alátámasztását (önálló terjedelmi
követelményekkel) a dokumentummal egybeszerkesztve.
Az elkészítendő és feltöltendő dokumentumok kötelező tartalmi elemeit az alábbiakban fejtjük ki. A
kötelező tartalmi elemek listája a lehető legtágabb szempontsor. Kifejtése az adott dokumentumban a
meglevő és begyűjthető adatok, információk köréhez igazodik.
Egy pedagógus-munkakörhöz többféle kötelezően elkészítendő és feltöltendő alapdokumentum és
annak tartalmi leírása tartozik, ezért a dokumentumok elkészítése előtt kérjük, hogy figyelmesen
tanulmányozza e fejezetben leírtakat.
A feltöltésre kerülő dokumentumokban teljes körűen és teljes mértékben anonimizálttá kell tenni az
ellátottakra, családjaikra, intézményekre, munkatársakra vonatkozó személyes és életútadatokat,
továbbá a hatóságokra és döntéseikre vonatkozó adatokat (pl. nevesített gyermekotthon helyett „egy
gyermekotthonban”, nevesített ellátott és családja helyett családnév elhagyása és fiktív utónév választása
– még az eredeti név monogramja sem szerepelhet, születési dátum helyett kormeghatározás szükséges,
pl. „6 éves”, az ügyiratszám, határozatszám törlendő).
A kötelezően feltöltendő, szabadon választható dokumentumok feltöltése esetén az adatok
nyilvánosságra hozatala tekintetében az irányadó szakmai szabályokon kívül az egyéb szerződéses
előírásokat is figyelembe kell venni.

A)

Foglalkozási egység terve

A foglalkozási egység terve munkakörtől függően lehet vizsgálati terv, foglalkozási terv,
családlátogatási terv.

Vizsgálati terv
 A vizsgálati terv munkakörönként tipizálható, ennek megfelelően kötelező tartalmi elemei is
különbözőek.

Az emberi erőforrások minisztere által 2014. március 13-án elfogadott kiegészítő tájékoztató anyag 2016. január 29-én
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Vizsgálati terv – pszichológus (gyermekvédelmi szakellátási intézmény pszichológusa,
javítóintézet pszichológusa, gyermekvédelmi szakértői bizottság pszichológusa)3
A pszichológiai vizsgálat célja a gyermek aktuális személyiségállapotának megismerése és
javaslattétel a beavatkozásra. Gyermekvédelmi szakértői bizottság pszichológusa esetében javaslattétel
a felkérés jellegének megfelelően.
I.

Előzetes vizsgálati anyagok összefoglaló elemzése
 (pl. anamnesztikus adatok, megelőző vizsgálati anyagok, eredmények, TKVSZRB
szakvélemények, kórházi zárójelentések, iskolai dokumentáció stb.)

II.

Az exploráció, tartalmazza többek között
a. Kontaktus megteremtése
A gyermek viselkedésének, hangulati állapotának, szociális magatartásának megfigyelése.
b. Az élettörténet feltárása
Önbemutatás motiválása, anamnesztikus adatok rögzítése, a szociális háló, az eddigi
gondozási helyek, a jövőkép feltérképezése.

III.

Az előzmények és az exploráció alapján a választott vizsgálati eljárások, módszerek
meghatározása indoklással, kockázati tényezők felmérése, felkészülés lélektanilag nehéz
helyzetekre.

IV.

Személyiségállapot feltérképezése
a.

az intelligencia megállapítására: kognitív képességek felmérése

b. a figyelemszabályozás megítélése: logikai műveletek, gondolkodáspróbák, a
memóriaműködés mutatói (vizuális és akusztikus), idői – téri orientáció, nyelvi
képességvizsgálatok
c.

általános tájékozottság

d. a szociális képességek és a viselkedésszabályozás megítélése, célzott megfigyelés a
vizsgálati helyzetben, valamint projektív eljárásokkal
e. a vizsgálat
pályaorientáció)
V.

céljának

megfelelő

egyéb

szempontok

vizsgálata

(pl.

jövőkép,

Pszichológiai tesztek felvétele (szükség esetén, szabadon választhatóan a választás
indoklásával)

TÁMOP-5.4.1-12/1-2012-0001 kódszámú „A szociális szolgáltatások modernizációja, központi és stratégiai tervezési
kapacitások megerősítése, szociálpolitikai döntések megalapozása” c. kiemelt projekt keretében készült „Az egységes
vizsgálati rendszer tartalma és indikátorai – A gyermekvédelmi szakértői bizottságok szakvéleményeinek tartalmi elemei,
lehetséges indikátorai” című tanulmány. Szerzők: Baráth Katalin, Bálint Miklós, Buzás Tibor, Dr. Fábiánné Kiss Monika,
Hajduné Kálmán Margit
3
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Teljesítménytesztek:
Intelligenciatesztek (IQ-tesztek): Budapesti Binet-teszt, MAWI, HAWIK, MAWGYI-R, WISCIV, RAVEN-teszt.
Egyéb teljesítménytesztek: Snijders-Oomen-féle non-verbális intelligenciateszt (hallássérült,
illetve beszédjükben valamilyen okból gátolt gyerekek részére); Bender-próba (a vizuomotoros
koordináció vizsgálatára), illetve a Goodenough-féle skála.

Személyiségtesztek
Kérdőíves módszerek: MMPI, Cattel-féle 16-faktoros személyiség-kérdőív, Eysenck-féle
személyiség-kérdőív,
Projektív tesztek: Rorschach-próba, Szondi-teszt, Rosenzweig-féle képes frusztrációs teszt (PFT)
Világ-teszt, Báb-teszt, Életjáték, TAT, CAT

Egyéb személyiségtesztek
Rajztesztek:
Tematikus (pl. fa, ember, család stb.), vagy kötetlen, szabad rajzok.
Alakrajzteszt (Karen Machover, Hárdi István)
Farajz-teszt (Koch-féle fateszt, 4 fa teszt)
Színtesztek:
Lüscher-teszt
Pfister-féle színpiramis-teszt

Tünetbecslő kérdőívek és skálák:
Beck-féle Gyermek Depresszió Kérdőív – CDI, Spielberger-féle szorongás kérdőív gyermek
változata, CBCL (Child Behavior Checklist), FSSC-R (Gyermek Félelem Kérdőív)

Csecsemőkorban alkalmazható pszichodiagnosztikai eljárások:
Bühler: Baby-Test, Bühler-Hetzer: a Baby-Test módosítása, Bayley, Brunet-Lézine teszt, Popper
és Szondy: A csecsemő és kisgyerekkori fejlődés magyar standardja

VI.

Felkészülés a kísérővel4 való konzultációra, amely a megismert dokumentáció és az elvégzett
vizsgálatok után a szükséges kiegészítő információk megszerzésére irányul.

Kísérő: vizsgálati helyzettől függően vér szerinti szülő, törvényes képviselő, nevelőszülő, nevelőszülői tanácsadó, nevelő,
gyermekfelügyelő merülhet fel.
4
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VII.
VIII.
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Heteroanamnézis a kísérővel
Vizsgálat lezárása

Vizsgálati terv – gyógypedagógus (gyermekvédelmi szakellátási intézmény gyógypedagógusa,
javítóintézet gyógypedagógusa, gyermekvédelmi szakértői bizottság gyógypedagógusa)5
I.

Felkészülés a vizsgálatra
a.

előzetes vizsgálati anyagok összefoglaló elemzése (pl. anamnesztikus adatok, megelőző

vizsgálati anyagok, eredmények, TKVSZRB szakvélemények, kórházi zárójelentések, iskolai
dokumentáció stb.)
b.
II.

III.

gyermekvédelmi előzmények: alap- és szakellátás releváns információi

Jelen státusz megállapítása az előzményi dokumentumok alapján
a.

életkor, szomatikus fejlettség

b.

iskolázottsági fok

c.

nevelési szükséglet

d.

betegségtörténet, diagnózisok

e.

szociális kapcsolatrendszer

Komplex állapotfelmérés

Az előzményi információk alapján a választott eljárások, módszerek konkrét megnevezése
indoklással, kockázati tényezők felmérése, felkészülés szokatlan helyzetekre
a.

az intelligencia megállapítására: kognitív képességek felmérése

b.

a figyelemszabályozás megítélése: logikai műveletek, gondolkodáspróbák, a

memóriaműködés mutatói (vizuális és akusztikus), idői – téri orientáció, nyelvi
képességvizsgálatok
c.

pedagógiai vizsgálatok: a vizsgálandó fiatal osztályfokának megfelelő (vagy

eredménytelenség esetén az alatti) tantárgyi felmérés:

d.



olvasás



írás/helyesírás



számolási teljesítmény

általános tájékozottság

TÁMOP-5.4.1-12/1-2012-0001 kódszámú „A szociális szolgáltatások modernizációja, központi és stratégiai tervezési
kapacitások megerősítése, szociálpolitikai döntések megalapozása” c. kiemelt projekt keretében készült „Az egységes
vizsgálati rendszer tartalma és indikátorai – A gyermekvédelmi szakértői bizottságok szakvéleményeinek tartalmi elemei,
lehetséges indikátorai” című tanulmány. Szerzők: Baráth Katalin, Bálint Miklós, Buzás Tibor, Dr. Fábiánné Kiss Monika,
Hajduné Kálmán Margit
5
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e.
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a szociális képességek és a viselkedésszabályozás megítélése célzott megfigyelés a

vizsgálati helyzetben, valamint projektív eljárásokkal
f.

a vizsgálat céljának megfelelő egyéb szempontok vizsgálata (pl. jövőkép,

pályaorientáció)
IV.
V.
VI.

Felkészülés a kísérővel6 való konzultációra, amely a megismert dokumentáció és az elvégzett
vizsgálatok után a szükséges kiegészítő információk megszerzésére irányul.
Heteroanamnézis a kísérővel
Vizsgálat lezárása

Vizsgálati terv – családgondozó (gyermekvédelmi szakértői bizottság családgondozója)7
A családgondozói tervkészítés célja a gyermek aktuális helyzetének felmérése és javaslat
beavatkozásra a felkérés jellegének megfelelően
I.

Előzetes vizsgálati anyagok összefoglaló elemzése

(pl. Gyermekeink védelmében adatlaprendszer, alap- és szakellátás egyéb dokumentációi, TKVSZRB
szakvélemények, egészségügyi dokumentáció és kórházi zárójelentések, iskolai dokumentáció, egyéb
eljárások dokumentációi, stb.)
II.

Az előzmények interpretációja a vizsgálók számára, igények felmérése

III.

Felkészülés a megismert dokumentáció és az elvégzett vizsgálatok után a szükséges kiegészítő
információk megszerzésére

IV.

Az összegyűjtött információk kiegészítése (opcionális)
a. ellátottal és kísérővel történő interjú
b. alap- és szakellátás szakembereivel való esetmegbeszélés
c. családlátogatás

V.

Kiegészítő információk visszacsatolása a vizsgálónak

Foglalkozási terv
A foglalkozási terv munkakörönként tipizálható, ennek megfelelően kötelező tartalmi elemei is
különbözőek.

Kísérő: vizsgálati helyzettől függően vér szerinti szülő, törvényes képviselő, nevelőszülő, nevelőszülői tanácsadó, nevelő,
gyermekfelügyelő merülhet fel.
6

TÁMOP-5.4.1-12/1-2012-0001 kódszámú „A szociális szolgáltatások modernizációja, központi és stratégiai tervezési
kapacitások megerősítése, szociálpolitikai döntések megalapozása” c. kiemelt projekt keretében készült „Az egységes
vizsgálati rendszer tartalma és indikátorai – A gyermekvédelmi szakértői bizottságok szakvéleményeinek tartalmi elemei,
lehetséges indikátorai” című tanulmány. Szerzők: Baráth Katalin, Bálint Miklós, Buzás Tibor, Dr. Fábiánné Kiss Monika,
Hajduné Kálmán Margit
7
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A vezetői pedagógus munkakörökben (nevelőszülői hálózat szakmai vezetője, gyermekotthonvezető, javítóintézeti otthonvezető) azonban a feltöltendő foglalkozási terv esetében választani lehet a
következők között:
I.
II.

A vezető a végzettsége és/vagy az általa vezetett intézmény szolgáltatótevékenység formájához
igazodó munkakörök szerinti egyéni vagy csoportos foglalkozási tervet készít.
A vezető vezetői team (csoportos) foglalkozási tervet készít.

A feltöltésre kerülő két foglalkozási terv különböző típusú is lehet.

Foglalkozási terv (egyéni, csoportos) – nevelő, szakoktató, pszichológus, gyógypedagógus,
fejlesztőpedagógus, utógondozó
 foglalkozás típusa (személyes és szociális készségek fejlesztése,
tanácsadás/támogató/terápiás, sport, kézműves, szabadidős/kulturális stb.)

szakóra,

 foglalkozás témája
 foglalkozás időkerete
 foglalkozás megvalósítási kerete (egy alkalomra tervezett foglalkozás, több alkalomra
tervezett foglalkozássorozat része, illetve folyamat része)
 foglalkozásban részt vevő ellátott(ak) jellemzője/jellemzői (száma, életkora, szükséglete,
osztályfoka, egyéb)
 a foglalkozás céljának megvalósulása érdekében bevonandó személyek, segítők (ha az
releváns)
 foglalkozás módszere
 foglalkozás cél- és feladatrendszere
 együttműködés elősegítése
 fejlesztendő attitűd, készségek, képességek
 átadandó ismeretek
 elérendő fejlesztési szint
 feszültségoldás, konfliktuskezelés
 foglalkozás során felhasználandó segédanyagok (szövegek, képek, ábrák stb.)
 foglalkozás során kiadandó feladatok
 elégedettségmérés módszere
 foglalkozás környezeti, tárgyi feltételei
 a foglalkozás illeszkedése az egyéb fejlesztési célokhoz, más fejlesztési területekhez
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Foglalkozási terv (csoportos) – vezetői munkakörök
 foglalkozás típusa (vezetői team megtartása)
 foglalkozás témája (pl. havi rendszeres, problémafókuszú, évértékelő)
 foglalkozás időkerete
 foglalkozás megvalósítási kerete (egy alkalomra tervezett foglalkozás, több alkalomra
tervezett foglalkozássorozat része, illetve folyamat része)
 foglalkozásban résztvevők jellemzője/jellemzői (száma, munkaköre, végzettsége)
 a foglalkozás céljának megvalósulása érdekében bevonandó személyek, segítők (ha az
releváns)
 foglalkozás módszere
 foglalkozás cél- és feladatrendszere (munkatársi közösségben a fejlesztési célok
meghatározása, hatékonyság növelésének eszközei, együttműködések erősítése, erősségek,
gyengeségek meghatározása stb.)
 megbeszélendő témák, átadandó ismeretek
 elérendő fejlesztési szint
 foglalkozás során felhasználandó segédanyagok (szövegek, képek, ábrák stb.)
 foglalkozás során kiadandó feladatok
 elégedettségmérés módszere
 foglalkozás környezeti, tárgyi feltételei
 a foglalkozás illeszkedése az egyéb fejlesztési célokhoz, más fejlesztési területekhez

Családlátogatási terv
A családlátogatási terv munkakörönként tipizálható, ennek megfelelően kötelező tartalmi elemei is
különbözőek.

Családlátogatási terv – nevelőszülői tanácsadó
I.

Alapadatok:
 alapinformációk az ellátottról és a nevelőszülői családról (a családszerkezet rövid, néhány
mondatban történő bemutatása);
 a látogatás tervezett időtartama;
 a terv szerint jelen lévő személyek;
 a látogatás típusa (első látogatás az ellátott nevelőszülői családba történő kihelyezése óta;
tervezett, soron következő látogatás; soron kívüli látogatás rendkívüli esemény okán).
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Előzmények, előzmény információk
 az előző látogatás/találkozás alkalmával megfogalmazott feladatok;
 előzetes információk (az előző látogatás/találkozás óta történt események az ellátott, a vér
szerinti család és a nevelőszülői család vonatkozásában);
 egyéb, az előző látogatás/találkozás óta kapott információk a társintézményektől;
 az előző látogatás/találkozás óta született hatósági döntések.

III.

A látogatás célja, a célhoz rendelt módszerek, eszközök
 az előzmények, előzmény információk alapján a látogatás megfogalmazott célja;
 a családlátogatás kulcskérdései, a megbeszélendő problémák, feladatok (felelős, határidő
előzetes megjelölésével);
 a látogatás céljának megvalósítása során várható kockázati tényezők (pl. időkeretek tartása,
jelenlét, négyszemközti beszélgetés lehetősége, befolyásolás stb.);
 előzetes stratégia a kockázati tényezők kezelésére;
 segítségnyújtási lehetőségek, szolgáltatások (szervezeten belül vagy kívül) amelyet ajánlani tud
a gyermek, illetve a nevelőszülő számára (intézmények, szakemberek, elérhetőségek stb.);
 a látogatás során alkalmazandó módszerek, a hatékony esetkezelést elősegítő eszközök;
 a nevelőszülő kompetenciáinak feltárása, amelyekre építeni kíván a látogatás céljának elérése
érdekében;
 ismeretanyag, ajánlott szakirodalom, amit át szeretne adni a nevelőszülőnek;
 új információk, új jogszabály/jogszabályi hely, amelyet feltétlenül ismertetnie kell a
nevelőszülővel.

IV.

Ellenőrzési és dokumentációs feladatok
 az ellenőrizendő dokumentumok, ellátási feltételek köre; az ellenőrzésbe bevonni kívánt
személy(ek); az ellenőrzés módszere;
 az elkészítendő dokumentumok köre; elkészítésükbe bevonni kívánt személy(ek); elkészítésük
menete.

Családlátogatási terv - nevelő, utógondozó
I.

Alapadatok:
 alapinformációk az ellátottról és a vér szerinti családról (a családszerkezet rövid, néhány
mondatban történő bemutatása);
 a látogatás tervezett időtartama,
 a terv szerint jelen lévő személyek;
 a látogatás célja.
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Előzmények, előzmény információk

II.

 előzetes információk az ellátott és a vér szerinti család vonatkozásában;
 egyéb információk a társintézményektől.
A látogatás célja, a célhoz rendelt módszerek, eszközök

III.

 az előzmények, előzmény információk alapján a látogatás megfogalmazott célja;
 a családlátogatás kulcskérdései, a megbeszélendő problémák, feladatok (felelős, határidő
előzetes megjelölésével);
 a látogatás céljának megvalósítása során várható kockázati tényezők (pl. időkeretek tartása,
jelenlét, négyszemközti beszélgetés lehetősége, befolyásolás stb.);
 előzetes stratégia a kockázati tényezők kezelésére;
 segítségnyújtási lehetőségek, szolgáltatások (szervezeten belül vagy kívül), amelyet ajánlani tud
az ellátott, illetve a család számára (intézmények, szakemberek, elérhetőségek stb.);
 a szülő(k) kompetenciáinak feltárása, amelyekre építeni kíván a látogatás céljának elérése
érdekében;


új információk, amelyet feltétlenül ismertetnie kell a szülővel.

B)

Vélemény

A vélemény munkakörönként tipizálható, ennek megfelelően kötelező tartalmi elemei is
különbözőek.
Vezetői vélemény (nevelőszülői hálózat szakmai vezetője, gyermekotthon-vezető, javítóintézeti
otthonvezető)
A nevelőszülői hálózat szakmai vezetője, gyermekotthon-vezető, javítóintézeti otthonvezető (a
továbbiakban: vezető) végzettsége és/vagy az általa vezetett intézmény szolgáltatótevékenység
formájához igazodóan választhat a véleménytípusok közül, és annak tartalmi követelményei alapján
készíti el a véleményt (pl. gyermekotthon-vezető, ha pszichológus végzettséggel rendelkezik,
pszichológiai véleményt). Ehhez felhasználja az intézményben meglevő, az adott ellátotthoz,
családjához kapcsolódó dokumentumokat, saját tapasztalatait, vizsgálatait, személyes benyomásait, és
bemutatja mindazon tevékenységet, amellyel a szakmai folyamat során segítette az esetmunkát.
Gyermekvédelmi szakértői bizottság - családgondozói vélemény (családgondozó)8
A családgondozó esetfelmérő vizsgálata alapján készített előzményi összefoglaló, amely a szakértői
bizottsági vélemény része.

TÁMOP-5.4.1-12/1-2012-0001 kódszámú „A szociális szolgáltatások modernizációja, központi és stratégiai tervezési
kapacitások megerősítése, szociálpolitikai döntések megalapozása” c. kiemelt projekt keretében készült „Az egységes
vizsgálati rendszer tartalma és indikátorai – A gyermekvédelmi szakértői bizottságok szakvéleményeinek tartalmi elemei,
lehetséges indikátorai” című tanulmány. Szerzők: Baráth Katalin, Bálint Miklós, Buzás Tibor, Dr. Fábiánné Kiss Monika,
Hajduné Kálmán Margit
8
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A vélemény készítésének indoklása (milyen felkérés alapján és milyen céllal készül).

Tartalmi elemei:
Nevelésbe vételi eljárás esetén
 az alapellátásban keletkezett információk értékelése, összegzése (gyermekjóléti szolgálattal
való kapcsolatfelvétel ideje és módja, a jelzett probléma, a veszélyeztetettség oka(i), a szülő,
az ellátott és a családgondozó együttműködésének jellemzői, a szülők szociális körülményei,
a család életvitele, az ellátott családban elfoglalt helye, a szülők nevelési elvei, a szülők
kapcsolatrendszere, a testvérek helyzete, rokoni kapcsolatok, az ellátott osztályfoka, helyzete
a nevelési-oktatási intézményben, az ellátott életének jelentősebb eseményei, a gondozásinevelési tervben foglalt feladatok és azok megvalósulása, az alapellátás időszakában bevont
személyek és intézmények beavatkozásai, a beavatkozások típusai, hatósági eljárások,  ha
voltak ilyenek  az eljárás kezdeményezésének indokai, kimenetele, az eredménytelenség
okai);
 ideiglenes hatályú elhelyezés ideiglenes gondozási hely kijelölése esetén, az ideiglenes
elhelyezést biztosítónál keletkezett információk értékelése, összegzése (az ellátott helyzete az
ideiglenes elhelyezést biztosítónál pl. magatartása, társaihoz és a felnőttekhez való viszonya,
kapcsolattartása szüleivel);
 amennyiben az ellátott korábban szakellátással volt érintve, akkor ezen időszak jellemzőinek
értékelése, összegzése;
 speciális ellátási szükséglet felmerülése esetén az információk értékelése, összegzése (a
korábbi kórházi, pszichiátriai és egyéb kezelések eredményei, drogambulanciák javaslatai,
rendőrségi eljárásokra vonatkozó adatok, pártfogói vélemény tartalma);
 különleges ellátási szükséglet felmerülése esetén az információk összegzése (különböző
szakértői és rehabilitációs bizottsági szakértői vélemények megállapításai, a magasabb
összegű családi pótlékra jogosultságot igazoló dokumentum megállapításai);
 egyéb, a családgondozó által a fentieken kívül fontosnak ítélt információk értékelése,
összegzése.

Nevelésben lévő gyermekről készülő szakvélemény esetén
Ebbe a körbe tartoznak a követező ügytípusok: gondozási hely megváltoztatása, speciális ellátási
szükséglet megállapítása, speciális ellátási szükséglet éves kontrollvizsgálata, nevelési felügyelet
elrendelése, örökbefogadás előkészítése.
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Gondozási hely megváltoztatása és/vagy speciális ellátási szükséglet megállapítása, illetve
annak kontrollvizsgálata esetén
 az eljárást kezdeményező(k) indokainak összegzése;
 a szakellátásban eltöltött időszak értékelése, összegzése (a gondozási-nevelési tervben foglalt
feladatok és azok megvalósulása, az ellátott életének jelentősebb eseményei, az ellátott
beilleszkedése, az ellátott kapcsolatának alakulása a gondozóival, társaival, a szakellátás
időszakában bevont személyek és intézmények beavatkozásai, a beavatkozások típusai, az
ellátott és családjának kapcsolattartása, a szülők életkörülményei, szociális körülményei,
annak változásai, család életvitele, annak változásai, az ellátott családban elfoglalt helye,
annak változásai, a testvér/ek helyzete, kapcsolata az ellátottakkal, rokoni kapcsolatok
alakulása, osztályfoka, helyzete a nevelési-oktatási intézményben);
 speciális ellátási szükséglet felmerülése esetén az információk értékelése, összegzése (a
korábbi kórházi, pszichiátriai és egyéb kezelések eredményei, drogambulanciák javaslatai,
rendőrségi eljárásokra vonatkozó adatok, pártfogói vélemény tartalma);
 a speciális ellátási szükséglet kontrollvizsgálata esetén az információk értékelése, összegzése
(a gondozási helyen tartózkodás időszakában bevont személyek és intézmények
beavatkozásai, a beavatkozások típusai, eredményei, az esetleges eredménytelenség okai);
 különleges ellátási szükséglet felmerülése esetén az információk összegzése (különböző
szakértői és rehabilitációs bizottsági szakértői vélemények megállapításai, a magasabb
összegű családi pótlékra jogosultságot igazoló dokumentum megállapításai);
 egyéb, a családgondozó által a fentieken kívül fontosnak ítélt információk értékelése,
összegzése.
Nevelési felügyelet esetén
 a speciális gyermekotthonból kapott információk összegzése (a nevelési felügyelet
kezdeményezéséhez vezető probléma, kialakulásának körülményei, a gondozási-nevelési
tervben foglalt feladatok és azok megvalósulása, az ellátott életének jelentősebb eseményei,
az ellátott kapcsolatának alakulása a gondozóival, társaival, a speciális gyermekotthonban
való tartózkodás időszakában bevont személyek és intézmények beavatkozásai, a
beavatkozások típusai, eredményei, az esetleges eredménytelenség okai).

Örökbefogadással kapcsolatos vizsgálat esetén
 az eljárást kezdeményező(k) indokainak összegzése;
 a szakellátásban eltöltött időszak értékelése, összegzése (a gondozási-nevelési tervben foglalt
feladatok és azok megvalósulása, az ellátott életének jelentősebb eseményei, az ellátott
kapcsolatának alakulása a gondozóival, társaival, a szakellátás időszakában bevont személyek
és intézmények beavatkozásai, a beavatkozások típusai, az ellátott és családja közötti
kapcsolattartás alakulása, amennyiben releváns osztályfoka, helyzete a nevelési-oktatási
intézményben);
Az emberi erőforrások minisztere által 2014. március 13-án elfogadott kiegészítő tájékoztató anyag 2016. január 29-én
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 amennyiben releváns:
a) különleges ellátási szükséglet felmerülése esetén az információk összegzése
(különböző szakértői és rehabilitációs bizottsági szakértői vélemények
megállapításai, a magasabb összegű családi pótlékra jogosultságot igazoló
dokumentum megállapításai);
b) a speciális ellátási szükséglet kontrollvizsgálata esetén az információk
értékelése, összegzése (a gondozási helyen tartózkodás időszakában bevont
személyek és intézmények beavatkozásai, a beavatkozások típusai,
eredményei, az esetleges eredménytelenség okai);
 egyéb, a családgondozó által a fentieken kívül fontosnak ítélt információk értékelése,
összegzése.

Gyermekvédelmi szakértői bizottság - pszichológiai vélemény (pszichológus)9
Tartalmi elemei a felkérés céljától függetlenül:
 a vizsgálat során alkalmazott diagnosztikai módszerek és eljárások feltüntetése;
 anamnézis a bizottság rendelkezésére bocsátott adatok függvényében (tervezett, várt gyermek
volt-e, terhességhez való érzelmi viszonyulás, veszteség, trauma a várandósság alatt, a szülés
körül/után, a szülés szubjektív megélése, szoptatás ideje, esetleges nehézségei, az ellátott
jellemzői újszülött/csecsemőkorban, pszichomotoros fejlődés, szobatisztaság, a közösségbe
való beilleszkedés ideje, módja, egyéb, a vizsgáló által fontosnak ítélt anamnesztikus adatok);
 heteroanamnézis a bizottság rendelkezésére álló lehetőségek függvényében (lehetőség szerint
az ellátott nevelőjétől, családjától, hozzátartozóitól szerzett információk összegzése az ellátott
állapotára vonatkozóan);
 speciális ellátási szükséglet éves kontrollvizsgálata esetén a korábbi szakvéleményben tett
javaslatok megvalósulásának összegzése;
 saját
vizsgálat
elemei
(megjelenés,
kapcsolatteremtő
képesség,
szociális
alkalmazkodóképesség, szocializációs szint, tájékozódás térben, időben, figyelem, érzékelés,
mimika, gesztussajátosságok, verbális kommunikáció, szokatlan viselkedési elemek,
motiváció, a cselekvés, játék sajátosságai, mentális fejlettségi szint, feladattudat, feladattartás,
kontrollműködés, viselkedésszabályozás, énkép, énideál, önértékelés, elsődleges kapcsolatok,
kötődési mintázatok, azok zavarai, hangulati és érzelmi élet jellemzői, igénybevehetőség,
személyiségfejlődési deficitek, egyéb, a vizsgálatot végző által, a fentieken kívül vizsgált
területek);

TÁMOP-5.4.1-12/1-2012-0001 kódszámú „A szociális szolgáltatások modernizációja, központi és stratégiai tervezési
kapacitások megerősítése, szociálpolitikai döntések megalapozása” c. kiemelt projekt keretében készült „Az egységes
vizsgálati rendszer tartalma és indikátorai – A gyermekvédelmi szakértői bizottságok szakvéleményeinek tartalmi elemei,
lehetséges indikátorai” című tanulmány. Szerzők: Baráth Katalin, Bálint Miklós, Buzás Tibor, Dr. Fábiánné Kiss Monika,
Hajduné Kálmán Margit
9
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 a bizottság pszichológusának véleménye, javaslata (az ellátott aktuális személyiségállapota,
fejlettségi és pszichés állapota, pszichés szükségletei, javaslat a korrekciót igénylő
lemaradásokra, zavarokra, a korrekció módjára, pozitív személyiségjegyek, erősségek,
tehetséggondozás megjelenítése, javaslat, vélemény a gyámhivatali megkeresésben
foglaltaknak megfelelően);
 speciális ellátási szükséglet, éves kontrollvizsgálata esetén az ellátott állapotában
bekövetkezett változás irányának és mértékének meghatározása a kiindulási állapothoz (az
előző szakvéleményben foglaltakhoz) képest;
 egyéb javaslatok: a pszichológus által, a fentieken kívül fontosnak ítélt egyéb tennivalók,
információk az ellátottakkal kapcsolatban (pl.: kapcsolattartás, kötődések, testvérkapcsolatok
kihangsúlyozása stb.).

Gyermekvédelmi szakértői bizottság - gyógypedagógiai vélemény (gyógypedagógus) 10
Tartalmi elemei speciális ellátási szükséglet vizsgálata, kontrollvizsgálata esetén:
 a vizsgálat során alkalmazott diagnosztikai módszerek és eljárások feltüntetése;
 heteroanamnézis és ennek nevelési szempontú értelmezése (elsődleges és másodlagos
szocializáció folyamata, az ellátott tárgyi környezetéhez való viszonya, társas viszonyai,
felnőttekhez való viszonya, napirendje, esetleges központi vagy peremhelyzete a
közösségben, reagálása az alkalmazott nevelési módszerekre);
 speciális ellátási szükséglet éves kontrollvizsgálata esetén a korábbi szakvéleményben tett
javaslatok megvalósulása;
 egyéb, a vizsgáló által fontosnak ítélt anamnesztikus adatok;
 saját vizsgálat elemei (megjelenés - alkat, ápoltság, szomatikus érettség, a magatartás aktuális
állapota feltérképezésére szolgáló elemek - a vizsgálati helyzethez való attitűd,
kapcsolatteremtés, együttműködés, irányíthatóság, feladathoz, feladathelyzethez való
viszony, aktivitás, koncentráció, figyelem, élénkség, impulzivitás, motiváció, önszabályozás,
az értelmi állapot - helyzetek megértése, érdeklődés, praktikus tanulás, kreativitás,
találékonyság, fantázia, expresszív beszéd - késztetés, közlési igény, a kommunikáció
minősége, tartalma - fogalmak, szókincs, mondatfűzés, grammatika, nonverbális jelzések,
önkiszolgálás, önellátás, életrend, önelfoglaltság szervezése, önirányítás, önszabályozás
mértéke, játéktevékenység, szociális viszonyulások - aszimmetrikus és szimmetrikus
kapcsolatok, kötődések, alkalmazkodás a személyközi helyzetekben, empátia, szokatlan
viselkedéselemek, énkép, önértékelés, jövőkép, szocializációs szint, egyéb, a vizsgálatot
végző által a fentieken kívül vizsgált területek);

TÁMOP-5.4.1-12/1-2012-0001 kódszámú „A szociális szolgáltatások modernizációja, központi és stratégiai tervezési
kapacitások megerősítése, szociálpolitikai döntések megalapozása” c. kiemelt projekt keretében készült „Az egységes
vizsgálati rendszer tartalma és indikátorai – A gyermekvédelmi szakértői bizottságok szakvéleményeinek tartalmi elemei,
lehetséges indikátorai” című tanulmány. Szerzők: Baráth Katalin, Bálint Miklós, Buzás Tibor, Dr. Fábiánné Kiss Monika,
Hajduné Kálmán Margit
10
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 a bizottság gyógypedagógusának véleménye, javaslata elemei (pszichoszociális diagnózis
felállítása, javaslat a vizsgált gyermek szükségleteinek leginkább megfelelő pedagógiai
módszerek alkalmazására, a fejlesztés/kezelés optimális hangsúlyára, az ellátott erősségeinek,
pozitív tulajdonságainak, motiválhatóságának, érdeklődési körének, tehetséggondozásának
megjelenítése, speciális ellátási igény éves kontrollvizsgálata esetén az ellátott állapotában
bekövetkezett változás irányának és mértékének meghatározása a kiindulási állapothoz (az
előző szakvéleményben foglaltakhoz) képest, egyéb javaslatok: a gyógypedagógus által, a
fentieken kívül fontosnak ítélt egyéb tennivalók, információk az ellátottakkal kapcsolatban.

Gyermekvédelmi szakellátási intézmény, javítóintézet - pszichológiai vélemény gyermek,
utógondozói ellátásban részesülő fiatal felnőtt esetében (pszichológus)11
 a vizsgálat során alkalmazott diagnosztikai módszerek és eljárások feltüntetése;
 anamnézis a rendelkezésére bocsátott adatok függvényében (a terhesség és a szülés körüli
információk, trauma a várandósság alatt, a szülés körül/után, szoptatás ideje, esetleges
nehézségei, az ellátott jellemzői újszülött-/csecsemőkorban, pszichomotoros fejlődés,
szobatisztaság, a közösségbe való beilleszkedés ideje, módja, egyéb, az ellátott magatartása
iskoláskorban, kamaszkorban, eddigi nehézségek, traumák, a vizsgáló által fontosnak ítélt
anamnesztikus adatok);
 heteroanamnézis a rendelkezésére álló lehetőségek függvényében (lehetőség szerint az ellátott
nevelőjétől, családjától, hozzátartozóitól szerzett információk összegzése az ellátott állapotára
vonatkozóan);
 saját
vizsgálat
elemei
(megjelenés,
kapcsolatteremtő
képesség,
szociális
alkalmazkodóképesség, szocializációs szint, tájékozódás térben, időben, figyelem, érzékelés,
mimika, gesztussajátosságok, verbális kommunikáció, szokatlan viselkedési elemek,
motiváció, a cselekvés és játék sajátosságai, mentális fejlettségi szint, feladattudat,
feladattartás, kontrollműködés, viselkedésszabályozás, énkép, énideál, önértékelés,
elsődleges kapcsolatok, kötődési mintázatok, azok zavarai, hangulati és érzelmi élet jellemzői,
igénybevehetőség, személyiségfejlődési deficitek, egyéb, a vizsgálatot végző által a fentieken
kívül vizsgált területek);
 a pszichológus véleménye, javaslata (az ellátott aktuális személyiségállapota, fejlettségi és
pszichés állapota, pszichés szükségletei, javaslat a korrekciót igénylő lemaradásokra,
zavarokra, a korrekció módjára, pozitív személyiségjegyek, erősségek, tehetséggondozás
megjelenítése, javaslat);

TÁMOP-5.4.1-12/1-2012-0001 kódszámú „A szociális szolgáltatások modernizációja, központi és stratégiai tervezési
kapacitások megerősítése, szociálpolitikai döntések megalapozása” c. kiemelt projekt keretében készült „Az egységes
vizsgálati rendszer tartalma és indikátorai – A gyermekvédelmi szakértői bizottságok szakvéleményeinek tartalmi elemei,
lehetséges indikátorai” című tanulmány felhasználásával készült. Szerzők: Baráth Katalin, Bálint Miklós, Buzás Tibor, Dr.
Fábiánné Kiss Monika, Hajduné Kálmán Margit
11
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 egyéb javaslatok: a pszichológus által a fentieken kívül fontosnak ítélt egyéb tennivalók,
információk az ellátottakkal kapcsolatban (pl.: kapcsolattartás, kötődések, testvérkapcsolatok
hangsúlyozása stb.).

Gyermekvédelmi
(gyógypedagógus)12

szakellátási

intézmény,

javítóintézet

-

gyógypedagógiai

vélemény

 a vizsgálat során alkalmazott diagnosztikai módszerek és eljárások feltüntetése;
 heteroanamnézis és ennek nevelési szempontú értelmezése (elsődleges és másodlagos
szocializáció folyamata, az ellátott tárgyi környezetéhez való viszonya, társas viszonyai,
felnőttekhez való viszonya, napirendje, esetleges központi vagy peremhelyzete a
közösségben, reagálása az alkalmazott nevelési módszerekre);
 egyéb, a gyógypedagógus által fontosnak ítélt anamnesztikus adatok;
 saját vizsgálat elemei (megjelenés - alkat, ápoltság, szomatikus érettség-, a magatartás aktuális
állapota feltérképezésére szolgáló elemek - a vizsgálati helyzethez való attitűd,
kapcsolatteremtés, együttműködés, irányíthatóság, feladathoz, feladathelyzethez való
viszony, aktivitás, koncentráció, figyelem, élénkség, impulzivitás, motiváció, önszabályozás,
az értelmi állapot - helyzetek megértése, érdeklődés, praktikus tanulás, kreativitás,
találékonyság, fantázia, expresszív beszéd - késztetés, közlési igény, a kommunikáció
minősége: tartalma - fogalmak, szókincs, mondatfűzés, grammatika, nonverbális jelzések,
önkiszolgálás, önellátás, életrend, önelfoglaltság szervezése, önirányítás, önszabályozás
mértéke, játéktevékenység, szociális viszonyulások - aszimmetrikus és szimmetrikus
kapcsolatok, kötődések, alkalmazkodás a személyközi helyzetekben, empátia, szokatlan
viselkedéselemek, énkép, önértékelés, jövőkép, szocializációs szint, egyéb, a vizsgálatot
végző által, a fentieken kívül vizsgált területek);
 a gyógypedagógus véleménye, javaslata elemei (javaslat a vizsgált ellátott szükségleteinek
leginkább megfelelő pedagógiai módszerek alkalmazására, a fejlesztés/kezelés optimális
hangsúlyára, az ellátott erősségeinek, pozitív tulajdonságainak, motiválhatóságának,
érdeklődési körének, tehetséggondozásának megjelenítése, az ellátott állapotában
bekövetkezett változás irányának és mértékének meghatározása egy korábbi állapothoz
képest);
 egyéb javaslatok: a gyógypedagógus által a fentieken kívül fontosnak ítélt egyéb tennivalók,
információk az ellátottakkal kapcsolatban.

TÁMOP-5.4.1-12/1-2012-0001 kódszámú „A szociális szolgáltatások modernizációja, központi és stratégiai tervezési
kapacitások megerősítése, szociálpolitikai döntések megalapozása” c. kiemelt projekt keretében készült „Az egységes
vizsgálati rendszer tartalma és indikátorai – A gyermekvédelmi szakértői bizottságok szakvéleményeinek tartalmi elemei,
lehetséges indikátorai” című tanulmány felhasználásával készült. Szerzők: Baráth Katalin, Bálint Miklós, Buzás Tibor, Dr.
Fábiánné Kiss Monika, Hajduné Kálmán Margit
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Gyermekvédelmi szakellátási intézmény, javítóintézet - fejlesztőpedagógiai vélemény
(fejlesztőpedagógus)13
 a vélemény készítésének indoklása (milyen céllal, milyen megkeresés alapján készül);
 heteroanamnézis és ennek nevelési, fejlesztési szempontú értelmezése (elsődleges és
másodlagos szocializáció folyamata, társas viszonyai, felnőttekhez való viszonya, napirendje,
esetleges központi vagy peremhelyzete a közösségben, reagálása az alkalmazott nevelési
módszerekre);
 az ellátott korábbi tudásszintjének jellemzői, tanuláshoz fűződő tapasztalatai, eddig ismert
tanulási módszerei, a tanulási elmaradás oka, mértéke; a tanulási motivációja;
 egyéb, a fejlesztőpedagógus által fontosnak ítélt anamnesztikus adatok;
 az ellátott nevelési, fejlesztési szempontból meghatározó jellemzői: megjelenés, alkat,
ápoltság, szomatikus érettség, a magatartás aktuális állapota feltérképezésére szolgáló elemek
(a fejlesztési helyzethez való attitűd, kapcsolatteremtés, együttműködés, irányíthatóság,
feladathoz, feladathelyzethez való viszony, aktivitás, koncentráció, figyelem, élénkség,
impulzivitás, motiváció, önszabályozás), az értelmi állapot (helyzetek megértése, érdeklődés,
praktikus tanulás, kreativitás, találékonyság, fantázia), expresszív beszéd (késztetés, közlési
igény), a kommunikáció minősége, tartalma (fogalmak, szókincs, mondatfűzés, grammatika),
nonverbális jelzések, önkiszolgálás, önellátás, életrend, önelfoglaltság szervezése,
önirányítás, önszabályozás mértéke, játéktevékenység, szociális viszonyulások
(aszimmetrikus és szimmetrikus kapcsolatok, kötődések, alkalmazkodás a személyközi
helyzetekben, empátia), szokatlan viselkedéselemek, énkép, önértékelés, jövőkép,
szocializációs szint, egyéb, a vizsgálatot végző által a fentieken kívül vizsgált területek;
 a fejlesztőpedagógus véleménye, javaslata elemei (javaslat az ellátott szükségleteinek
leginkább megfelelő nevelési, fejlesztési módszerek alkalmazására, a fejlesztés/kezelés
optimális
hangsúlyára,
az
ellátott
erősségeinek,
pozitív
tulajdonságainak,
motiválhatóságának, érdeklődési körének, tehetséggondozásának, felzárkóztatásának,
hátrány-kompenzálásának megjelenítése, az ellátott állapotában bekövetkezett változás
irányának és mértékének meghatározása egy korábbi állapothoz képest);
 egyéb javaslatok: a fejlesztőpedagógus által a fentieken kívül fontosnak ítélt egyéb
tennivalók, információk az ellátottal kapcsolatban.

Gyermekvédelmi szakellátási intézmény, javítóintézet - nevelői vélemény (nevelő)
A vélemény készítésének indoklása (milyen céllal, milyen megkeresés alapján készül).
A nevelői vélemény két részre tagolódik:
TÁMOP-5.4.1-12/1-2012-0001 kódszámú „A szociális szolgáltatások modernizációja, központi és stratégiai tervezési
kapacitások megerősítése, szociálpolitikai döntések megalapozása” c. kiemelt projekt keretében készült „Az egységes
vizsgálati rendszer tartalma és indikátorai – A gyermekvédelmi szakértői bizottságok szakvéleményeinek tartalmi elemei,
lehetséges indikátorai” című tanulmány felhasználásával készült. Szerzők: Baráth Katalin, Bálint Miklós, Buzás Tibor, Dr.
Fábiánné Kiss Monika, Hajduné Kálmán Margit
13
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Előzményi összefoglaló (a jelenlegi gondozási helyre, javítóintézetbe kerülés időpontjáig a
folyamatot áttekintve) a vélemény készítésének céljához kötötten, különösen
 a vér szerinti szülők szociális körülményei, a család életvitele, az ellátott családban elfoglalt
helye, rokoni kapcsolatok;
 az ellátott osztályfoka, helyzete a nevelési-oktatási intézményben, korábbi gondozási
helyen/javítóintézetben, az ellátott életének jelentősebb eseményei, a gondozási-nevelési
tervben, egyéni fejlesztési tervben foglalt feladatok és azok megvalósulása, az ellátásba
bevont személyek és intézmények beavatkozásai, a beavatkozások típusai, hatósági eljárások
(ha voltak ilyenek), az eljárás kezdeményezésének indokai, kimenetele, az eredménytelenség
okai);
 a korábban alap- és/vagy szakellátásban keletkezett információk értékelése, összegzése (a
veszélyeztetettség oka(i), a szülő, az ellátott és a korábbi nevelői/nevelőszülői, valamint
gondozási hely közötti együttműködés jellemzői;
 speciális ellátási szükséglet felmerülése esetén az információk értékelése, összegzése (a
korábbi kórházi, pszichiátriai és egyéb kezelések eredményei, drogambulanciák javaslatai,
rendőrségi eljárásokra vonatkozó adatok, pártfogói vélemény tartalma);
 különleges ellátási szükséglet felmerülése esetén az információk összegzése (különböző
szakértői és rehabilitációs bizottsági szakértői vélemények megállapításai, a magasabb
összegű családi pótlékra jogosultságot igazoló dokumentum megállapításai);
Jelenlegi helyzet összefoglalása az előzményekhez képest, a vélemény készítésének céljához
kötötten, értékelve a jelenlegi gondozási helyen, javítóintézetben történő változásokat, különösen
 a szülő, az ellátott és a gondozási hely/javítóintézet együttműködésének jellemzői, a vér
szerinti szülők szociális körülményei, életvitele, az ellátott családban elfoglalt helye, az
ellátott családhoz való viszonyulása, rokoni kapcsolatok, a kapcsolattartás értékelése;
 az ellátott beilleszkedése, a csoportban, az intézményben elfoglalt helye, az ellátott
nevelőihez, társaihoz való viszonyulása, a nevelési módszerek hatása az ellátott fejlődésére;
 az ellátott osztályfoka, iskolai teljesítménye, nevelési-oktatási intézménybe való
beilleszkedése, az ott elfoglalt helye, tanáraihoz, társaihoz való viszonya;
 az ellátott munkához való hozzáállása, munkavégzésével kapcsolatos tapasztalatok;
 az ellátott önálló életkezdésre való felkészülése, felkészültsége, felkészítése;
 az ellátott életének aktuális jelentősebb eseményei;
 a gondozási-nevelési tervben, egyéni fejlesztési tervben foglalt feladatok és azok
megvalósulása;
 az ellátott gondozási, nevelési, fejlesztési szempontból meghatározó jellemzői: pl. a
megjelenés - alkat, ápoltság, szomatikus érettség, a magatartás aktuális állapota,
kapcsolatteremtés, együttműködés, irányíthatóság, feladathoz, feladathelyzethez való
viszony, aktivitás, koncentráció, figyelem, élénkség, impulzivitás, motiváció, önszabályozás,
az értelmi állapot - helyzetek megértése, érdeklődés, praktikus tanulás, kreativitás,
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találékonyság, fantázia, a kommunikáció minősége és tartalma, önkiszolgálás, önellátás,
életrend, önelfoglaltság szervezése, önirányítás, önszabályozás mértéke, játéktevékenység,
szociális viszonyulások - aszimmetrikus és szimmetrikus kapcsolatok, kötődések,
alkalmazkodás a személyközi helyzetekben, empátia, szokatlan viselkedéselemek, énkép,
önértékelés, jövőkép, szocializációs szint;
 az ellátásba bevont személyek és intézmények beavatkozásai, a beavatkozások típusai,
hatósági eljárások (ha voltak ilyenek), az eljárás kezdeményezésének indokai, kimenetele, az
eredménytelenség okai;
 speciális ellátási szükséglet felmerülése esetén az információk értékelése, összegzése (a
korábbi kórházi, pszichiátriai és egyéb kezelések eredményei, drogambulanciák javaslatai,
rendőrségi eljárásokra vonatkozó adatok, pártfogói vélemény tartalma);
 különleges ellátási szükséglet felmerülése esetén az információk összegzése (különböző
szakértői és rehabilitációs bizottsági szakértői vélemények megállapításai, a magasabb
összegű családi pótlékra jogosultságot igazoló dokumentum megállapításai);
 egyéb, a nevelő által, a fentieken kívül fontosnak ítélt információk értékelése, összegzése.

Gyermekvédelmi szakellátási intézmény – nevelőszülői tanácsadói vélemény (nevelőszülői
tanácsadó)
 a vélemény készítésének indoklása (milyen céllal, milyen megkeresés alapján készül);
 a nevelőszülői tanácsadói vélemény két részre tagolódik:
Előzményi összefoglaló (a jelenlegi gondozási helyre kerülés időpontjáig a folyamatot áttekintve) a
vélemény készítésének céljához kötötten, különösen
 a vér szerinti szülők szociális körülményei, a család életvitele, az ellátott családban elfoglalt
helye, rokoni kapcsolatok;
 az ellátott osztályfoka, helyzete a nevelési-oktatási intézményben, korábbi gondozási helyen,
az ellátott életének jelentősebb eseményei, a gondozási-nevelési tervben/egyéni fejlesztési
tervben foglalt feladatok és azok megvalósulása, az ellátásba bevont személyek és
intézmények beavatkozásai, a beavatkozások típusai, hatósági eljárások (ha voltak ilyenek),
az eljárás kezdeményezésének indokai, kimenetele, az eredménytelenség okai;
 a korábban alap- és szakellátásban keletkezett információk értékelése, összegzése (a
veszélyeztetettség oka(i), a szülő, az ellátott és a korábbi nevelői/nevelőszülői, valamint
gondozási hely közötti együttműködés jellemzői);
 speciális ellátási szükséglet felmerülése esetén az információk értékelése, összegzése (a
korábbi kórházi, pszichiátriai és egyéb kezelések eredményei, drogambulanciák javaslatai,
rendőrségi eljárásokra vonatkozó adatok, pártfogói vélemény tartalma);
 különleges ellátási szükséglet felmerülése esetén az információk összegzése (különböző
szakértői és rehabilitációs bizottsági szakértői vélemények megállapításai, a magasabb
összegű családi pótlékra jogosultságot igazoló dokumentum megállapításai);
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Jelenlegi helyzet összefoglalása az előzményekhez képest a vélemény készítésének céljához
kötötten, értékelve a jelenlegi gondozási helyen történő változásokat, különösen
 a szülő, az ellátott és a gondozási hely együttműködésének jellemzői, a vér szerinti szülők
szociális körülményei, életvitele, az ellátott családban elfoglalt helye, az ellátott családhoz
való viszonyulása, rokoni kapcsolatok, a kapcsolattartás értékelése;
 az ellátott beilleszkedése, a nevelőszülői családban elfoglalt helye, a családtagok ellátotthoz,
egymáshoz való viszonyulása, a nevelőszülői család nevelési módszereinek, attitűdjének
hatása az ellátott fejlődésére;
 az ellátott osztályfoka, iskolai teljesítménye, nevelési-oktatási intézménybe való
beilleszkedése, az ott elfoglalt helye, tanáraihoz, társaihoz való viszonya;
 az ellátott munkához való hozzáállása, munkavégzésével kapcsolatos tapasztalatok;
 az ellátott önálló életkezdésre való felkészülése, felkészültsége, felkészítése;
 az ellátott életének aktuális jelentősebb eseményei;
 a gondozási-nevelési tervben foglalt feladatok és azok megvalósulása;
 az ellátott gondozási, nevelési, fejlesztési szempontból meghatározó jellemzői: pl. a
megjelenés - alkat, ápoltság, szomatikus érettség, a magatartás aktuális állapota,
kapcsolatteremtés, együttműködés, irányíthatóság, feladathoz, feladathelyzethez való
viszony, aktivitás, koncentráció, figyelem, élénkség, impulzivitás, motiváció, önszabályozás,
az értelmi állapot - helyzetek megértése, érdeklődés, praktikus tanulás, kreativitás,
találékonyság, fantázia, a kommunikáció minősége és tartalma, önkiszolgálás, önellátás,
életrend, önelfoglaltság szervezése, önirányítás, önszabályozás mértéke, játéktevékenység,
szociális viszonyulások - aszimmetrikus és szimmetrikus kapcsolatok, kötődések,
alkalmazkodás a személyközi helyzetekben, empátia, szokatlan viselkedéselemek, énkép,
önértékelés, jövőkép, szocializációs szint;
 az ellátásba bevont személyek és intézmények beavatkozásai, a beavatkozások típusai,
hatósági eljárások (ha voltak ilyenek), az eljárás kezdeményezésének indokai, kimenetele, az
eredménytelenség okai;
 speciális ellátási szükséglet felmerülése esetén az információk értékelése, összegzése (a
korábbi kórházi, pszichiátriai és egyéb kezelések eredményei, drogambulanciák javaslatai,
rendőrségi eljárásokra vonatkozó adatok, pártfogói vélemény tartalma);
 különleges ellátási szükséglet felmerülése esetén az információk összegzése (különböző
szakértői és rehabilitációs bizottsági szakértői vélemények megállapításai, a magasabb
összegű családi pótlékra jogosultságot igazoló dokumentum megállapításai);
 egyéb, a nevelőszülői tanácsadó által, a fentieken kívül fontosnak ítélt információk értékelése,
összegzése.
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Javítóintézet – utógondozói vélemény (javítóintézeti utógondozó)
 a vélemény készítésének indoklása (milyen céllal, milyen megkeresés alapján készül);
 az utógondozói vélemény két részre tagolódik:
Előzményi összefoglaló (a jelenlegi ellátási helyre, javítóintézetbe kerülés időpontjáig a folyamatot
áttekintve) a vélemény készítésének céljához kötötten, különösen
 a vér szerinti szülők szociális körülményei, a család életvitele, az ellátott családban elfoglalt
helye, rokoni kapcsolatok;
 az ellátott osztályfoka, helyzete a nevelési-oktatási intézményben, korábbi gondozási
helyen/javítóintézetben, az ellátott életének jelentősebb eseményei, a gondozási-nevelési
tervben, egyéni fejlesztési tervben foglalt feladatok és azok megvalósulása, az ellátásba
bevont személyek és intézmények beavatkozásai, a beavatkozások típusai, hatósági eljárások
(ha voltak ilyenek), az eljárás kezdeményezésének indokai, kimenetele, az eredménytelenség
okai;
 a korábban alap- és/vagy szakellátásban keletkezett információk értékelése, összegzése (a
veszélyeztetettség oka(i), a szülő, az ellátott és a korábbi nevelői/nevelőszülői, valamint
gondozási hely közötti együttműködés jellemzői);
 speciális ellátási szükséglet felmerülése esetén az információk értékelése, összegzése (a
korábbi kórházi, pszichiátriai és egyéb kezelések eredményei, drogambulanciák javaslatai,
rendőrségi eljárásokra vonatkozó adatok, pártfogói vélemény tartalma);
 különleges ellátási szükséglet felmerülése esetén az információk összegzése (különböző
szakértői és rehabilitációs bizottsági szakértői vélemények megállapításai, a magasabb
összegű családi pótlékra jogosultságot igazoló dokumentum megállapításai):
Jelenlegi helyzet összefoglalása az előzményekhez képest a vélemény készítésének céljához
kötötten, értékelve a jelenlegi gondozási helyen történő változásokat, különösen
 a szülő, az ellátott és az ellátási hely/javítóintézet együttműködésének jellemzői, a vér szerinti
szülők szociális körülményei, életvitele, az ellátott családban elfoglalt helye, az ellátott
családhoz való viszonyulása, rokoni kapcsolatok, a kapcsolattartás értékelése;
 az ellátott beilleszkedése, a csoportban, az intézményben elfoglalt helye, az ellátott
nevelőihez, utógondozójához, társaihoz való viszonyulása, a nevelési módszerek hatása az
ellátott fejlődésére;
 az ellátott osztályfoka, iskolai teljesítménye, nevelési-oktatási intézménybe való
beilleszkedése, az ott elfoglalt helye, tanáraihoz, társaihoz való viszonya;
 az ellátott munkához való hozzáállása, munkavégzésével kapcsolatos tapasztalatok;
 az ellátott önálló életkezdésre való felkészülése, felkészültsége, felkészítése;
 az ellátott életének aktuális jelentősebb eseményei;
 az egyéni fejlesztési tervben foglalt feladatok és azok megvalósulása;
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 az ellátott gondozási, nevelési, fejlesztési szempontból meghatározó jellemzői: pl. a
megjelenés - alkat, ápoltság, szomatikus érettség, a magatartás aktuális állapota,
kapcsolatteremtés, együttműködés, irányíthatóság, feladathoz, feladathelyzethez való
viszony, aktivitás, koncentráció, figyelem, élénkség, impulzivitás, motiváció, önszabályozás,
az értelmi állapot - helyzetek megértése, érdeklődés, praktikus tanulás, kreativitás,
találékonyság, fantázia, a kommunikáció minősége és tartalma, önkiszolgálás, önellátás,
életrend, önelfoglaltság szervezése, önirányítás, önszabályozás mértéke, játéktevékenység,
szociális viszonyulások - aszimmetrikus és szimmetrikus kapcsolatok, kötődések,
alkalmazkodás a személyközi helyzetekben, empátia, szokatlan viselkedéselemek, énkép,
önértékelés, jövőkép, szocializációs szint;
 az ellátásba bevont személyek és intézmények beavatkozásai, a beavatkozások típusai,
hatósági eljárások (ha voltak ilyenek), az eljárás kezdeményezésének indokai, kimenetele, az
eredménytelenség okai;
 egyéb, az utógondozó által, a fentieken kívül fontosnak ítélt információk értékelése,
összegzése.

Javítóintézet – szakoktatói vélemény (szakoktató)
 a vélemény készítésének indoklása (milyen céllal, milyen megkeresés alapján készül);
 a szakoktatói vélemény részei:
Előzményi összefoglaló (a jelenlegi foglalkoztatási helyre kerülés időpontjáig a folyamatot
áttekintve) a vélemény készítésének céljához kötötten, különösen
 a szociális körülményei, a család életvitele;
 korábbi gondozási helyen/javítóintézetben az életének jelentősebb eseményei;
 a foglalkoztatott csoportjában elfoglalt helye, meghatározó jellegű kortárs kapcsolatok az
intézetben;
 a foglalkoztatott osztályfoka, helyzete az intézményben, a gondozási-nevelési tervben/egyéni
fejlesztési tervben foglalt feladatok és azok megvalósulása, az ebbe bevont személyek,
intézmények;
 az intézménybe kerülése előtti időszakban a munkával kapcsolatos motivációja,
motiválhatósága, a foglalkoztathatóságával kapcsolatos információk értékelése, összegzése,
együttműködési készségének jellemzői;
 speciális ellátási szükséglet felmerülése esetén azoknak az információk értékelése,
összegzése, amelyek befolyásolhatják a munkavégzési képességet, a foglalkoztathatóságot, a
szakmai képzést (a korábbi kórházi, pszichiátriai és egyéb kezelések eredményei,
drogambulanciák javaslatai);
 különleges ellátási szükséglet felmerülése esetén azoknak az információk összegzése,
amelyek befolyásolhatják a munkavégzési képességet, a foglalkoztathatóságot, a szakmai
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és

rehabilitációs

bizottsági

szakértői

vélemények

Jelenlegi helyzet összefoglalása az előzményekhez képest a vélemény készítésének céljához
kötötten, értékelve a jelenlegi gondozási helyen történő változásokat, különösen
 a javítóintézeti együttműködésének jellemzőit, a szociális körülményei, életvitele, a családban
elfoglalt helye, a családhoz való viszonyulása, rokoni kapcsolatok, a kapcsolattartás
értékelése;
 beilleszkedése, a foglalkoztatási, képzési csoportban, az intézményben elfoglalt helye, a
nevelőihez, társaihoz való viszonyulása, a foglalkoztatási, képzési módszerek hatása
fejlődésére;
 osztályfoka, iskolai teljesítménye, a javítóintézetbe való beilleszkedése, az intézetben
elfoglalt helye, nevelőihez, tanáraihoz, szakoktatóihoz, gondozóihoz, társaihoz való viszonya;
 a munkához való hozzáállása, munkavégzésével kapcsolatos tapasztalatok;
 az önálló életkezdésre való felkészülése, felkészültsége, felkészítése;
 a javítóintézeti életének aktuális jelentősebb eseményei;
 egyéni fejlesztési tervben foglalt feladatok és azok megvalósulása;
 az ellátott gondozási, nevelési, fejlesztési szempontból meghatározó jellemzői: pl. a
megjelenés - alkat, ápoltság, szomatikus érettség, magatartás aktuális állapota,
kapcsolatteremtés, együttműködés, irányíthatóság, feladathoz, feladathelyzethez való
viszony, aktivitás, koncentráció, figyelem, élénkség, impulzivitás, motiváció, önszabályozás,
az értelmi állapot - helyzetek megértése, érdeklődés, praktikus tanulás, kreativitás,
találékonyság, fantázia, a kommunikáció minősége és tartalma, önkiszolgálás, önellátás,
életrend, önelfoglaltság szervezése, önirányítás, önszabályozás mértéke, játéktevékenység,
szociális viszonyulások - aszimmetrikus és szimmetrikus kapcsolatok, kötődések,
alkalmazkodás a személyközi helyzetekben, empátia, szokatlan viselkedéselemek, énkép,
önértékelés, jövőkép, szocializációs szint;
 az ellátásba bevont személyek és intézmények beavatkozásai, a beavatkozások típusai,
 speciális ellátási szükséglet felmerülése esetén az információk értékelése, összegzése,
amelyek befolyásolhatják a munkavégzési képességet, a foglalkoztathatóságot, a szakmai
képzést (a korábbi kórházi, pszichiátriai és egyéb kezelések eredményei, drogambulanciák
javaslatai);
 különleges ellátási szükséglet felmerülése esetén az információk összegzése, amelyek
befolyásolhatják a munkavégzési képességet, a foglalkoztathatóságot, a szakmai képzést
(különböző szakértői és rehabilitációs bizottsági szakértői vélemények megállapításai);
 egyéb, a szakoktató által, a fentieken kívül fontosnak ítélt információk értékelése, összegzése.

Az emberi erőforrások minisztere által 2014. március 13-án elfogadott kiegészítő tájékoztató anyag 2016. január 29-én
elfogadott negyedik, javított változata.

50

Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez

C)

Gyermekvédelmi és javítóintézeti nevelés

Esetleírás

A véleményeknél rögzített szempontsor az esetleírás elkészítésénél is irányadó; az esetleírásban az
előzmények összefoglalását követően a hangsúly a saját beavatkozási folyamat bemutatásán és
értékelésén van.
Az esetleírás célja, hogy
 az ellátottról, az ellátott családjáról több szempontból, több intézménytől komplex
információt gyűjtsünk, az adatokat rendszerszerűen vizsgáljuk, ezek megismerésén keresztül
az ellátottról, az ellátott családjáról teljes képet alkossunk, majd az ellátottról, az ellátott
családjáról szerzett saját tapasztalatokkal kiegészített formában strukturáltan feldolgozzuk;
 a saját ismeretek megszerzéséhez az ellátott, az ellátott családja problémáinak kezelését széles
eszköztár felhasználásával kezeljük;
 az információk, vélemények beszerzése során lehetőség nyíljon gyermekjóléti alapellátásban,
gyermekvédelmi szakellátásban dolgozó szakemberekkel a gyermek problémájának
megoldásához kapcsolatot kialakítani, szakszerű interjúkat készíteni;
 az ellátottról, az ellátott családjáról esetén keresztül alaposan megismerjünk, átgondoljunk
egy gyermekvédelmi problémát, ezen keresztül megfigyeljünk általánosabb jelenségeket;
 az esetet elemző módon értékeljük, javaslatokat tegyünk.

Gyermekvédelmi szakértői bizottság – családgondozó esetleírása
 Személyi adatok (anonimizálva)
 Családgondozóval való kapcsolatba kerülés körülményei (vizsgálat célja)
 A rendelkezésre álló dokumentumok értékelő összegzése








az alapellátásban keletkezett információk értékelése, összegzése;
ideiglenes hatályú elhelyezés, ideiglenes gondozási hely kijelölése esetén
az ideiglenes elhelyezést biztosítónál keletkezett információk értékelése,
összegzése;
amennyiben az ellátott szakellátással érintett (volt), akkor ennek
értékelése, összegzése;
speciális ellátási szükséglet felmerülése esetén az információk értékelése,
összegzése;
különleges ellátási szükséglet felmerülése esetén az információk
összegzése;
egyéb, a családgondozó által, a fentieken kívül fontosnak ítélt információk
értékelése, összegzése.

 Heteroanamnézis
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Gyermekvédelmi és javítóintézeti nevelés

 Első interjú (a gyermek életkorának függvényében)


Az ellátott élethelyzetének, problémájának feltérképezése: információgyűjtés,
motivációk, erőforrások tisztázása, az ellátott véleménye a probléma keletkezéséről, a
helyzettel kapcsolatos érzései, gondolatai, elképzelései a lehetséges megoldásokról.

 A gyermek élettörténetének elemzése, összegzés a jelen állapot kialakulásáról
 Beavatkozási javaslat

Gyermekvédelmi szakértői bizottság – pszichológus esetleírása
 Személyi adatok (anonimizálva)
 Pszichológussal való kapcsolatba kerülés körülményei (vizsgálat célja)
 Anamnézis
 Előzetes vizsgálatok, diagnózis(ok), gyógykezelések helye, ideje, formája
 Első interjú
 Teszteljárások (exploratív tesztek, intelligenciatesztek), a tesztvizsgálatok összefoglaló
elemzése
 Összegzés a jelen állapot kialakulásáról – diagnosztikus javaslat
 Beavatkozási javaslat megfogalmazása

Gyermekvédelmi szakértői bizottság – gyógypedagógus esetleírása
 Személyi adatok (anonimizálva)
 Gyógypedagógussal való kapcsolatba kerülés körülményei (vizsgálat célja)
 Anamnézis
 Előzetes vizsgálatok, diagnózis(ok), gyógykezelések helye, ideje, formája
 Első interjú
 Teszteljárások, felmérések, ezek összefoglaló elemzése
 Összegzés a jelen állapot kialakulásáról – fejlesztési javaslat
 Beavatkozási javaslat megfogalmazása

Gondozási hely, javítóintézet – pszichológus esetleírása
a) Ellátottra vonatkozó esetleírás esetén
 Személyi adatok (anonimizálva)
 Pszichológussal való kapcsolatba kerülés körülményei (vizsgálat célja)
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Gyermekvédelmi és javítóintézeti nevelés

 Anamnézis
 Előzetes vizsgálatok, diagnózis(ok), gyógykezelések helye, ideje, formája
 Első interjú
 Teszteljárások (exploratív tesztek, intelligenciatesztek), a tesztvizsgálatok összefoglaló
elemzése
 Összegzés a jelen állapot kialakulásáról – diagnosztikus javaslat
 Beavatkozási terv


Terápiás szerződéskötés gyermekkel

 Beavatkozás/Terápia


A beavatkozás/terápia során választott és alkalmazott módszer



A beavatkozás/terápia folyamatának elemzése (pl. egyes szakaszok jellemzői,
sajátosságai, nehézségek, fordulatok)



A beavatkozás/terápia eredményeinek összefoglalása

 A beavatkozás/terápia tapasztalatainak visszacsatolása
(gyermekközösség, szakmai munkaközösség)

az

intézményi

közösségbe

 A konkrét eset bemutatása alapján megfogalmazható általános javaslatok
b) Családra/csoportra vonatkozó esetleírás esetén
 Családdal/csoporttal való kapcsolatba kerülés körülményei, okai
 A család/csoport összetételének általános bemutatása (anonimizált adatokkal)
 Előzmények (előzetes vizsgálatok, diagnózis(ok), gyógykezelések helye, ideje, formája –
családra, családtagra, csoportra, csoporttagra vonatkoztatva)
 Első találkozás – az alkalmazott módszerek
 Problémadefiniálás és a csoporttal való foglalkozás célja
 Beavatkozási terv


Szerződéskötés a családdal/csoporttal

 Beavatkozás/terápia/családkonzultáció/csoportmunka bemutatása


A választott és alkalmazott módszer



A folyamat elemzése (pl. egyes szakaszok jellemzői, sajátosságai, nehézségek,
fordulatok)



Az eredmények összefoglalása

 A beavatkozás/terápia/családkonzultáció/csoportmunka tapasztalatainak visszacsatolása a
családi/intézményi közösségbe (gyermekközösség, szakmai munkaközösség)
 A konkrét eset bemutatása alapján megfogalmazható általános javaslatok
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Gondozási hely, javítóintézet – gyógypedagógus/fejlesztőpedagógus esetleírása
a) Ellátottra vonatkozó esetleírás esetén
 Személyi adatok (anonimizálva)
 Gyógypedagógussal/fejlesztőpedagógussal való kapcsolatba kerülés körülményei
 Anamnézis
 Előzetes vizsgálatok, diagnózis(ok), gyógykezelések helye, ideje, formája
 Iskolai előzmények
 Első interjú
 Teszteljárások/felmérések, ezek összefoglaló elemzése
 Összegzés a jelen állapot kialakulásáról – fejlesztési javaslat
 Beavatkozási terv
 Fejlesztés


A fejlesztés során választott és alkalmazott módszer



A fejlesztés folyamatának elemzése (pl. egyes szakaszok jellemzői, sajátosságai,
nehézségek, fordulatok)



A fejlesztés eredményeinek összefoglalása

 A fejlesztés tapasztalatainak visszacsatolása az intézményi közösségbe
 A konkrét eset bemutatása alapján megfogalmazható általános javaslatok
b) Csoportra vonatkozó esetleírás esetén
 Csoporttal való kapcsolatba kerülés körülményei, okai
 A csoport összetételének általános bemutatása (anonimizált adatokkal)
 Előzmények (előzetes vizsgálatok, diagnózis(ok), gyógykezelések helye, ideje, formája –
csoportra, csoporttagra vonatkoztatva)
 Első találkozás – az alkalmazott módszerek
 Problémadefiniálás és a csoporttal való foglalkozás célja
 Beavatkozási terv


Szerződéskötés a csoporttal

 Fejlesztés, csoportmunka bemutatása


A választott és alkalmazott módszer



A folyamat elemzése (pl. egyes szakaszok jellemzői, sajátosságai, nehézségek,
fordulatok)
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Gyermekvédelmi és javítóintézeti nevelés

Az eredmények összefoglalása

 A fejlesztés, csoportmunka tapasztalatainak visszacsatolása az érintettek és az intézményi
közösség felé (gyermekközösség, szakmai munkaközösség)
 A konkrét eset bemutatása alapján megfogalmazható általános javaslatok

Gondozási hely – nevelő, nevelőszülői tanácsadó, javítóintézet – nevelő, utógondozó esetleírása
a) Ellátottra vonatkozó esetleírás esetén
 Személyi adatok (anonimizálva)
 Nevelővel/nevelőszülői tanácsadóval/utógondozóval való kapcsolatba kerülés körülményei
 A rendelkezésre álló dokumentumok értékelő összegzése


Előzményi összefoglaló



Jelenlegi helyzet összefoglalalása

 Összegzés a jelen állapot kialakulásáról: az esetleírás fókuszában álló probléma definiálása
 A kiválasztott probléma feltérképezése:


Az ellátott viszonya a problémához (információgyűjtés, motivációk, erőforrások
tisztázása, az ellátott véleménye a probléma keletkezéséről, a helyzettel
kapcsolatos érzései, gondolatai, elképzelései a lehetséges megoldásokról)



A környezet viszonya a problémához



Beavatkozási terv a fókuszban álló probléma kezelésére



A problémakezelés folyamatának részletes bemutatása


Szerződéskötés, megállapodás az ellátottal (ha releváns)



A folyamat elemzése (pl. egyes szakaszok jellemzői, sajátosságai, nehézségek,
fordulatok, a bevont személyek, intézmények, szervezetek, segítők szerepe)



Az eredmények összefoglalása

 A tapasztalatok összegzése, visszacsatolása az ellátott felé és a családi/intézményi közösségbe
 A konkrét eset bemutatása alapján megfogalmazható általános javaslatok
b) Családra/csoportra vonatkozó esetleírás esetén
 A család/csoport összetételének, szerkezetének, dinamikájának bemutatása (anonimizált
adatokkal)
 Az intézményi környezet bemutatása, a család/csoport helyzetének sajátosságai
 A családdal/csoporttal való kapcsolatba kerülés körülményei
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 A rendelkezésre álló információk értékelő összegzése


Előzmények



Jelenlegi helyzet összefoglalása

 Az esetleírás fókuszában álló probléma definiálása
 A kiválasztott probléma feltérképezése:


A család/csoport viszonya a problémához (információgyűjtés, motivációk,
erőforrások tisztázása, az érintettek véleménye a probléma keletkezéséről, a
helyzettel kapcsolatos érzéseik, gondolataik, elképzeléseik a lehetséges
megoldásokról)



A család/csoport tágabb környezetének (működtető, lakókörnyezet, intézmények)
viszonya a problémához

 Beavatkozási terv a fókuszban álló probléma kezelésére
 A problémakezelés folyamatának részletes bemutatása


Szerződéskötés, megállapodás a családdal/csoporttal (ha releváns)



A folyamat elemzése (pl. egyes szakaszok jellemzői, sajátosságai, nehézségek,
fordulatok, a bevont személyek, intézmények, szervezetek, segítők szerepe)



Az eredmények összefoglalása

 A tapasztalatok összegzése, visszacsatolása az érintettek felé és a család/csoport tágabb
intézményi környezetébe
 A konkrét eset bemutatása alapján megfogalmazható általános javaslatok

Javítóintézet – szakoktató esetleírása
a) Ellátottra vonatkozó esetleírás esetén
 Személyi adatok (anonimizálva)
 Szakoktatóval való kapcsolatba kerülés körülményei
 Előzményi összefoglaló
 Jelenlegi foglalkoztatási, képzési helyzet összefoglalása az előzményekhez képest
 Összegzés a jelen állapot kialakulásáról: az esetleírás fókuszában álló probléma definiálása
 A kiválasztott probléma feltérképezése:


Az ellátott viszonya a problémához (információgyűjtés, motivációk, erőforrások
tisztázása, az ellátott véleménye a probléma keletkezéséről, a helyzettel kapcsolatos
érzései, gondolatai, elképzelései a lehetséges megoldásokról)



A környezet viszonya a problémához
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 Beavatkozási terv a fókuszban álló probléma kezelésére
 A problémakezelés folyamatának részletes bemutatása


Szerződéskötés, megállapodás az ellátottal (ha releváns)



A folyamat elemzése (pl. egyes szakaszok jellemzői, sajátosságai, nehézségek,
fordulatok, a bevont személyek, intézmények, szervezetek, segítők szerepe)



Az eredmények összefoglalása

 A tapasztalatok összegzése, visszacsatolása az ellátott felé és az intézményi közösségbe
 A konkrét eset bemutatása alapján megfogalmazható általános javaslatok
b) Csoportra vonatkozó esetleírás esetén
 A csoport összetételének, szerkezetének, dinamikájának bemutatása (anonimizált adatokkal)
 Az intézményi környezet bemutatása, a csoport helyzetének sajátosságai
 A csoporttal való kapcsolatba kerülés körülményei
 A rendelkezésre álló információk értékelő összegzése


Előzmények



Jelenlegi helyzet összefoglalása

 Az esetleírás fókuszában álló probléma definiálása
 A kiválasztott probléma feltérképezése:


A csoport viszonya a problémához (információgyűjtés, motivációk, erőforrások
tisztázása, az érintettek véleménye a probléma keletkezéséről, a helyzettel kapcsolatos
érzéseik, gondolataik, elképzeléseik a lehetséges megoldásokról)



A csoport intézményi környezetének viszonya a problémához

 Beavatkozási terv a fókuszban álló probléma kezelésére
 A problémakezelés folyamatának részletes bemutatása


Szerződéskötés, megállapodás a csoporttal (ha releváns)



A folyamat elemzése (pl. egyes szakaszok jellemzői, sajátosságai, nehézségek,
fordulatok, a bevont személyek, intézmények, szervezetek, segítők szerepe)



Az eredmények összefoglalása

 A tapasztalatok összegzése, visszacsatolása az érintettek felé és a csoport tágabb intézményi
környezetébe
 A konkrét eset bemutatása alapján megfogalmazható általános javaslatok
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Gondozási hely – gyermekotthon-vezető, szakmai vezető, javítóintézet – otthonvezető
esetleírása
A vezető feldolgozhat saját esetet is, felhasználva a beosztotti munkakörökhöz tartozó
dokumentumtípust, illetve feldolgozhat egy munkatárs által vitt esetet úgy, hogy azt az alábbi
szempontsort követve vezetői szemszögből interpretálja.
a) Ellátottra vonatkozó esetleírás esetén
 Személyi adatok (anonimizálva)
 Vezetővel/nevelővel/nevelőszülői tanácsadóval/utógondozóval való kapcsolatba kerülés
körülményei
 A rendelkezésre álló dokumentumok értékelő összegzése


Előzményi összefoglaló



Jelenlegi helyzet összefoglalása

 Összegzés a jelen állapot kialakulásáról: az esetleírás fókuszában álló probléma definiálása
 A kiválasztott probléma feltérképezése


Az ellátott viszonya a problémához (információgyűjtés, motivációk, erőforrások
tisztázása, az ellátott véleménye a probléma keletkezéséről, a helyzettel kapcsolatos
érzései, gondolatai, elképzelései a lehetséges megoldásokról)



A környezet viszonya a problémához

 Beavatkozási terv célja


A probléma fókuszának meghatározása



A fókuszban álló probléma kezelésére alkalmazott eszközök meghatározása



Az esetfelelős munkatárs beavatkozását segítő vezetői eszközök meghatározása

 A problémakezelés folyamatának részletes bemutatása


Szerződéskötés, megállapodás az ellátottal (ha releváns)



A folyamat elemzése (pl. egyes szakaszok jellemzői, sajátosságai, nehézségek,
fordulatok, a bevont személyek, intézmények, szervezetek, segítők szerepe)



Az eredmények összefoglalása

 A tapasztalatok összegzése, visszacsatolása


Az esetfelelős munkatárs felé (továbblépési lehetőségek, segítő eszközök
meghatározása)



Az ellátott felé



A családi/intézményi közösségbe

 A konkrét eset bemutatása alapján megfogalmazható általános javaslatok
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b) Családra/csoportra vonatkozó esetleírás esetén
 A család/csoport összetételének, szerkezetének, dinamikájának bemutatása (anonimizált
adatokkal)
 Az intézményi környezet bemutatása, a család/csoport helyzetének sajátosságai
 A családdal/csoporttal való kapcsolatba kerülés körülményei
 A rendelkezésre álló információk értékelő összegzése


Előzmények



Jelenlegi helyzet összefoglalása

 Az esetleírás fókuszában álló probléma definiálása
 A kiválasztott probléma feltérképezése


A család/csoport viszonya a problémához (információgyűjtés, motivációk,
erőforrások tisztázása, az érintettek véleménye a probléma keletkezéséről, a
helyzettel kapcsolatos érzéseik, gondolataik, elképzeléseik a lehetséges
megoldásokról)



A család/csoport tágabb környezetének (működtető, lakókörnyezet, intézmények)
viszonya a problémához

 Beavatkozási terv kettős célja


A probléma fókuszának meghatározása



A fókuszban álló probléma kezelésére alkalmazott eszközök meghatározása



Az esetfelelős munkatárs beavatkozását segítő vezetői eszközök meghatározása

 A problémakezelés folyamatának részletes bemutatása


Szerződéskötés, megállapodás a családdal/csoporttal (ha releváns)



A folyamat elemzése (pl. egyes szakaszok jellemzői, sajátosságai, nehézségek,
fordulatok, a bevont személyek, intézmények, szervezetek, segítők szerepe)



Az eredmények összefoglalása

 A tapasztalatok összegzése, visszacsatolása


Az esetfelelős munkatárs felé (továbblépési lehetőségek, segítő eszközök
meghatározása)



Az ellátott felé



A családi/intézményi közösségbe

 A konkrét eset bemutatása alapján megfogalmazható általános javaslatok
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A továbbiakban a szabadon választható dokumentumok tartalmi elemei kerülnek felsorolásra.
Azon dokumentumok esetében, amelyeknek tartalmi elemei nem kerültek meghatározásra, a
tartalom szabadon alakítható.

Beszámoló
Éves, féléves beszámoló (valamennyi munkakörben)
(naptári évhez és tanévhez igazodóan is elkészíthető)
I. Bevezetés
 ki készíti, kire/mire vonatkozik
 időpont, időintervallum
 készítés célja
 elkészítésbe bevont személyek (szükség szerint)
 kapcsolódó jogszabályok, dokumentumok (szükség szerint)
II. A beszámoló időszakában a feladatellátás személyi, tárgyi feltételei, ezek változásai
III. A tevékenység részletes leírása
 az adott időszak változásainak bemutatása


kiinduló helyzet bemutatása



célcsoportra vonatkozó statisztikai adatok



jellemző tendenciák

 segítő és hátráltató tényezők (szervezeten belül és kívül)
 kiemelt események, innovációk, pályázatok (szükség szerint)
 kapcsolódó képzések, továbbképzések (szükség szerint)
IV. Összefoglalás
 a beszámoló időszakának értékelése
 megoldandó feladatok
V. Jövőre vonatkozó kiemelt feladatok, tervek

Tematikus beszámoló (valamennyi munkakörben)
(elkészíthető adott problémára, tevékenységtípusra, hosszabb időszak tendenciáinak vizsgálatára,
projektmunkára stb.)
I. Bevezetés
 ki készíti, kire/mire vonatkozik?
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 időpont, időintervallum
 készítés célja
 elkészítésbe bevont személyek (szükség szerint)
 kapcsolódó jogszabályok, dokumentumok (szükség szerint)
II. A beszámoló időszakában a feladatellátás személyi, tárgyi feltételei, ezek változásai (szükség
szerint)
III. A beszámoló fókuszában álló probléma, tevékenység, tendencia, projekt stb. részletes leírása
 kiinduló helyzet bemutatása
 vonatkozó statisztikai adatok (szükség szerint)
 jellemző tendenciák
 segítő és hátráltató tényezők (folyamaton belül és kívül)
 kiemelt események, innovációk, pályázatok (szükség szerint)
 kapcsolódó képzések, továbbképzések (szükség szerint)
IV. Összefoglalás
 a beszámoló időszakának értékelése
 megoldandó feladatok
V. Jövőre vonatkozó kiemelt feladatok, tervek

Prezentáció
Szakmai folyamatot segítő előadás segédanyaga
Célja lehet:
 oktatás, nevelés, fejlesztés (ellátottak csoportja, családjaik részére)
 bemutatás, képzés (bármely célcsoportnak)
Tartalmi minimumkövetelményei:
 szakmai tevékenységhez kötődő
 a tevékenység vagy annak részlete, részeleme

Folyamatterv
 a tervezési folyamat során alkalmazott eljárások, módszerek, eszközök vagy a rendelkezésre
álló szakvélemények, dokumentumok megállapításai
 a folyamatterv típusától függően


feladat(ok) meghatározása
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cél(ok) kijelölése



probléma meghatározása

Gyermekvédelmi és javítóintézeti nevelés

 a folyamat időtartamának meghatározása
 felhasználni kívánt módszerek, eszközök
 bevonni kívánt szakemberek, intézmények megnevezése (szükség szerint)
 előrehaladás ellenőrzésének, mérésének módszerei, eszközei

Fejlesztési terv
 állapotfelmérés során alkalmazott eljárások, módszerek, eszközök vagy a rendelkezésre álló
szakvélemények, dokumentumok megállapításai
 fejlesztendő terület(ek) meghatározása
 fejlesztési cél kijelölése
 fejlesztés időtartamának meghatározása
 felhasználni kívánt módszerek, eszközök
 bevonni kívánt szakemberek, intézmények megnevezése (szükség szerint)
 fejlődés ellenőrzésének, mérésének módszerei, eszközei

Projektek, innovációk
Projekt vagy innováció tömör, összefoglaló bemutatása, amelyet kidolgozott, vagy amelynek
kidolgozásában, előkészítésében, megvalósításában részt vett/vesz.
Ennek elemei:
 fejlesztési szükséglet bemutatása – hogyan kapcsolódik saját szakmai tevékenységéhez
 a résztvevők, közreműködők, támogatók köre
 a projekt elemei, újítások, fejlesztések részletezése
 megvalósulás bemutatása (folyamatban lévő, illetve megvalósult esetekben)
Saját szakmai tevékenység bemutatása:
 tervezésben, megvalósításban való közreműködés

Saját fejlesztésű szakmai anyag, jó gyakorlat
Szakmai anyag, jó gyakorlat tömör, összefoglaló bemutatása, amelyet kidolgozott, vagy amelynek
kidolgozásában, előkészítésében, megvalósításában részt vett/vesz.
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Ennek elemei:
 fejlesztési szükséglet bemutatása – hogyan kapcsolódik saját szakmai tevékenységéhez
 a résztvevők, közreműködők, támogatók köre
 saját közreműködése a tervezésben, megvalósításban
 szakmai anyag, jó gyakorlat elemei, újítások, fejlesztések részletezése
 gyakorlati tapasztalatok, felhasználás bemutatása (folyamatban lévő, illetve megvalósult
esetekben)

Foglalkozási egység megfigyelési feljegyzés:
 megfigyelés célja
 foglalkozási egység kiválasztásának szempontjai
 foglalkozási egység megnevezése, meghatározása (tárgya, helye, alanya stb.)
 megfigyelés szempontjai
 a megfigyelés tapasztalatainak kifejtése

Szociometria dokumentumai (szociometria bemutatása)
 szociometria készítésének célja
 felvétel helye, a vizsgált közösség jellemzői

Gyermekönkormányzat, javítóintézeti ellátotti fórum tevékenységében való részvétel
dokumentuma
 az intézményi környezet jellemzői
 gyermekönkormányzat, javítóintézeti ellátotti fórum célja, résztvevői, jellemzői
 a gyermekönkormányzat, javítóintézeti ellátotti fórumnak az ellátottak jogainak és
kötelezettségeinek gyakorlására, azok érvényre juttatására, az intézmény működésére való
hatása
 saját szerep, részvétel bemutatása

Foglalkozási egységen kívüli programok előkészítésében, megvalósításában betöltött szerep
dokumentuma
 program célja, résztvevői
 program kereteinek jellemzői (helyszín, időtartam)
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 a program milyen szakmai folyamatba illeszkedik
 saját szerep, részvétel bemutatása

Szakmai programok előkészítésében, megvalósításában betöltött szerep dokumentuma
 program célja, résztvevői
 program kereteinek jellemzői (helyszín, időtartam)
 a program milyen szakmai folyamatba illeszkedik
 saját szerep, részvétel bemutatása

Vezetői ellenőrzés dokumentuma
 ellenőrzés célja, jellemzői (tárgya, alanya, helyszín, időtartam)
 az ellenőrzés milyen szakmai tevékenységet érint, az intézmény működésével összefüggő
célja
 szakmai ellenőrzési terv
 az ellenőrzés megvalósulásának összefoglalása, megállapítások, javaslatok

D)

Reflexió

A kötelezően és nem kötelezően elkészítendő és feltöltendő dokumentumhoz  az F. fejezetben
található táblázat szerint  reflexiót kell készíteni. A reflexió kötelező tartalmi elemei nem
munkakörönként, hanem dokumentumtípusonként meghatározottak. A reflexió tartalmi elemei a
szakmai folyamatra és annak leírására egyaránt vonatkoztathatók.

Reflexió a foglalkozási egység tervéhez
 vizsgálati, nevelési, gondozási, fejlesztési, vezetési/vezetői helyzet ismertetése (ha ez már a
dokumentumban megtörtént, csak utalás a dokumentum megfelelő pontjaira)
 módszerek, eszközök választásának indokolása, értékelése
 tervezés komplexitásának értékelése
 megvalósulási folyamat értékelése, elemzése, megvalósultak-e a kijelölt célok
 változtatási lehetőségek a folyamatban
 személyes tapasztalatok, konzekvenciák (a tervezés és megvalósítás folyamata)
 a tervezés és megvalósítás folyamata során új tudás, kompetencia megszerzése
szükségességének felmérése, felismerése
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Reflexió a véleményhez
 a véleménykészítés célja, megrendelője
 a vélemény a megrendelés céljához mennyire adekvát
 az adatgyűjtés teljessége, esetleges hiányok okai
 meglévő adatok mennyisége, minősége, azok célhoz kötött feldolgozásának megvalósulása
 segítő és hátráltató tényezők
 gyakorlati, elméleti haszna a megrendelő számára
 személyes tapasztalatok, konzekvenciák (miben segíti a véleménykészítés a jövőbeni szakmai
tevékenységét)
 milyen új tudás, kompetencia megszerzésének szükségességére hívta fel a figyelmet a
véleménykészítés
 hogyan segíti a gyermekvédelem szereplőinek együttműködését a vélemény

Reflexió az esetleíráshoz
Az esetleírás reflexiójának tartalmi elemei az esetvezetés folyamatára és annak leírására egyaránt
vonatkoztathatók.
 mennyire teljes az adatgyűjtés, esetleges hiányok okai, a hiányok mennyiben befolyásolták az
esetvezetést?
 meglévő adatok mennyisége, minősége, lehetőség azok célhoz kötött feldolgozására
 az esetkezelésben betöltött szerep értékelése
 az esetkezelés folyamatának bemutatása követhető, értelmezhető-e?
 esetleírás komplexitásának értékelése, mitől lett komplex az esetleírás?
 az eset szélesebb perspektívában történő értelmezése (pl. általánosabb kérdések, ágazati
kérdések, eseten túlmutató kérdések)
 a személyes tapasztalatok, konzekvenciák miben segítik az esetleírás készítését, a jövőbeni
szakmai tevékenységét?
 segítő és hátráltató tényezők
 milyen új tudás, kompetencia megszerzésének szükségességére hívta fel a figyelmet az
esetvezetés, illetve az esetleírás készítése?
 hogyan segíti a gyermekvédelem szereplőinek együttműködését az esetleírás?
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Reflexió az időszakos, illetve tematikus beszámolóhoz
 a beszámoló készítésének célja, elrendelője/megrendelője (ha ez már a dokumentumban
megtörtént, csak utalás a dokumentum megfelelő pontjaira)
 beszámoló komplexitásának értékelése, mennyire tükrözi a készítés célját?
 személyes tapasztalatok (mennyiben segítette a beszámoló elkészítése saját szakmai
tevékenységét?)
 segítő és hátráltató tényezők
 saját szakmai tevékenységében milyen
szükségességére hívta fel a figyelmet?

új

tudás,

kompetencia

megszerzésének

 mitől válik használhatóvá, hasznosíthatóvá a beszámoló elkészítését elrendelő vagy
megrendelő számára?
 hogyan segítheti a gyermekvédelem szereplőinek együttműködését a beszámoló?

Reflexió a prezentációhoz
 a prezentáció készítésének célja, az előadás/bemutató célcsoportja
 prezentáció komplexitásának értékelése, mennyire tükrözi a készítés célját?
 személyes tapasztalatok (mennyiben segítette a prezentáció elkészítése saját szakmai
tevékenységét?)
 saját szakmai tevékenységében milyen
szükségességére hívta fel a figyelmet?

új

tudás,

kompetencia

megszerzésének

 mitől válik használhatóvá, hasznosíthatóvá az előadás/bemutató célcsoportja számára?
 hogyan segítheti a gyermekvédelem szereplőinek együttműködését a prezentáció (szükség
szerint)?

Reflexió a folyamattervhez
 a folyamatterv alanyának, célcsoportjának bemutatása (ha a folyamatterv nem tartalmazza)
 folyamatterv komplexitásának értékelése
 saját szakmai tevékenységében milyen
szükségességére hívta fel a figyelmet?

új

tudás,

kompetencia

megszerzésének

 mitől válik használhatóvá, hasznosíthatóvá?
 hogyan segítheti a gyermekvédelem szereplőinek együttműködését a folyamatterv (szükség
szerint)?
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Reflexió a fejlesztési tervhez
 a fejlesztési terv alanyának, célcsoportjának bemutatása (ha a fejlesztési terv nem tartalmazza)
 fejlesztési terv komplexitásának értékelése
 saját szakmai tevékenységében milyen
szükségességére hívta fel a figyelmet?

új

tudás,

kompetencia

megszerzésének

 mitől válik használhatóvá, hasznosíthatóvá?
 hogyan segítheti a gyermekvédelem szereplőinek együttműködését a fejlesztési terv (szükség
szerint)?

Reflexió a projektekhez, innovációkhoz
 a tervezésben, megvalósításban való részvétellel milyen tapasztalatokat nyert, milyen új
tudás, kompetencia megszerzésének szükségességére hívta fel a figyelmet?

Reflexió az egyéni gondozás, nevelés tervezési dokumentumához
 saját szerep bemutatása, értékelése a tervezési folyamatban
 mennyire tükrözi a készítés célját?
 mennyire teljes az adatgyűjtés? az esetleges hiányok okai
 meglévő adatok mennyisége, minősége, azok célhoz kötött feldolgozásának megvalósulása
 segítő és hátráltató tényezők
 személyes tapasztalatok, konzekvenciák (miben segítette a tervezés saját szakmai
tevékenységét?)
 milyen új tudás, kompetencia megszerzésének szükségességére hívta fel a figyelmet a
tervezés?
 mennyire segíti a gyermekvédelem szereplőinek együttműködését a tervezés?
 az elkészített tervvel kapcsolatos különvélemény (ha indokolt)

Reflexió az egyéni gondozás, nevelés értékelési dokumentumához
 saját szerep bemutatása az értékelési folyamatban
 mennyire tükrözi a készítés célját?
 mennyire teljes az adatgyűjtés? az esetleges hiányok okai
 meglévő adatok mennyisége, minősége, azok célhoz kötött feldolgozásának megvalósulása
 segítő és hátráltató tényezők
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 személyes tapasztalatok, konzekvenciák (miben segítette az értékelés saját szakmai
tevékenységét?)
 milyen új tudás, kompetencia megszerzésének szükségességére hívta fel a figyelmet az
értékelés?
 mennyire segíti a gyermekvédelem szereplőinek együttműködését az értékelés?
 az értékeléssel kapcsolatos különvélemény (ha indokolt)

Reflexió a saját fejlesztésű szakmai anyaghoz, jó gyakorlatokhoz
 a tervezésben, megvalósításban való részvétellel milyen tapasztalatokat nyert, milyen új
tudás, kompetencia megszerzésének szükségességére hívta fel a figyelmet?

Reflexió a foglalkozási egység látogatásához
 megfigyelői szerep bemutatása a látogatás során
 mennyiben segítette a megfigyelést az előzetesen készített szempontsor?
 segítő és hátráltató tényezők
 személyes tapasztalatok, konzekvenciák (miben segítette a megfigyelés saját szakmai
tevékenységét?)
 milyen új tudás, kompetencia megszerzésének szükségességére hívta fel a figyelmet a
megfigyelés?
 mennyire segíti a gyermekvédelem szereplőinek együttműködését a megfigyelés?

Reflexió a szociometriához
 a szociometria felvételét segítő és hátráltató tényezők
 személyes tapasztalatok, konzekvenciák (miben segítette a szociometria saját szakmai
tevékenységét?)
 milyen új tudás, kompetencia megszerzésének szükségességére hívta fel a figyelmet a
szociometria (pl. az egyéni, illetve csoportfolyamatok kezelése érdekében)?

Reflexió a gyermekönkormányzat, javítóintézeti ellátotti fórum tevékenységében való
részvételhez
 saját szerepét segítő és hátráltató tényezők (a gyermekönkormányzat, javítóintézeti ellátotti
fórum működésére való hatásában és a működés intézményre való hatásában)
 személyes tapasztalatok, konzekvenciák (miben segítette az önkormányzat, fórum
tevékenységében való részvétel saját szakmai tevékenységét?)
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 milyen új tudás, kompetencia megszerzésének szükségességére hívta fel a figyelmet a
részvétel?

Reflexió a foglalkozási egységen kívüli programokhoz
 a program tapasztalatai, megvalósulását és saját közreműködését segítő és hátráltató tényezők
 személyes tapasztalatok, konzekvenciák (miben segítette a program saját szakmai
tevékenységét?)
 milyen új tudás, kompetencia megszerzésének szükségességére hívta fel a figyelmet a
program?
 mennyire segíti a gyermekvédelem szereplőinek együttműködését a program?

Reflexió a szakmai programok előkészítésében, megvalósításában betöltött szerephez
 a program tapasztalatai, megvalósulását és saját közreműködését segítő és hátráltató tényezők
 személyes tapasztalatok, konzekvenciák (miben segítette a program saját szakmai
tevékenységét?)
 milyen új tudás, kompetencia megszerzésének szükségességére hívta fel a figyelmet a
program?
 mennyire segíti a gyermekvédelem szereplőinek együttműködését a program?

Reflexió a vezetői ellenőrzéshez
 az ellenőrzés megvalósulását és saját közreműködését segítő és hátráltató tényezők
 személyes tapasztalatok, konzekvenciák (miben segítette vagy hátráltatta az ellenőrzés saját
szakmai tevékenységét?)
 milyen új tudás, vezetői kompetencia megszerzésének szükségességére hívta fel a figyelmet
az ellenőrzés?
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VII. A foglalkozáslátogatás és az értékelési interjú
A gyermekvédelmi szakellátási intézmények és a javítóintézet pedagógus-munkaköreinek
többségében a szakmai tevékenység jellege nem teszi lehetővé a foglalkozási egység látogatását, azokon
külső személy jelenlétét. Az ellátottak és családjaik jogainak, érdekeinek védelme, a velük kapcsolatban
lévő szakemberek titoktartási kötelezettsége, a szakmai etikai szabályok betartása nem engedi meg
megfigyelő személy jelenlétét.
Ha nincs lehetőség foglalkozási egység látogatására, akkor az értékelési interjú a második eleme a
minősítésnek, azaz az értékelési interjú a foglalkozási egység látogatásának értékelését váltja ki. Az
értékelési interjú mindig egy konkrét foglalkozási egységre vonatkozik.
A gyermekvédelmi szakellátási intézmények és a javítóintézet nevelő és szakoktató munkaköreiben
foglalkoztatottak esetében a minősítésnek a második eleme tehát a foglalkozáslátogatás, míg a
pszichológus, gyógypedagógus, fejlesztőpedagógus, gyermekvédelmi szakértői bizottság
családgondozója, javítóintézeti utógondozó, nevelőszülői tanácsadó, nevelőszülői hálózat szakmai
vezetője, gyermekotthon-vezető, javítóintézeti otthonvezető munkakörökben dolgozókkal értékelési
interjú felvételére kerül sor.

A)

A foglalkozáslátogatás

Mi a látogatás célja? Kik a szereplői?
A foglalkozáslátogatás szerves része a pedagógus-előmeneteli rendszerhez kapcsolódó minősítésnek.
A minősítés során a nevelő, szakoktató minősítésének második elemeként a minősítésben részt vevő
szakértő foglalkozást látogat és értékel.
A minősítésben részt vevő szakértő a nevelő, szakoktató két (Mesterpedagógus és Kutatótanár
fokozat esetében egy) foglalkozását látogatja meg előre egyeztetett időpontban. A foglalkozáslátogatás
célja a nevelő, szakoktató kompetenciáinak és kompetenciaszintjének megfigyelésen alapuló értékelése.
A foglalkozáslátogatáson a minősítésben részt vevő szakértő és az intézmény vezetője vagy annak
megbízottja közösen vesz részt. (Az intézmény vagy a fenntartó részéről a minősítésben ugyanazon
személy vesz részt, ettől eltérni csak különösen indokolt esetben lehet, pl. munkaviszony megszűnése.)
A nevelő vagy szakoktató alapmunkakörű intézményvezető esetében a fenntartó vesz részt a
foglalkozáslátogatáson, amely esetben értelemszerűen alkalmazni kell a minősítésben az
intézményvezetőre vonatkozó szabályokat.
Mi képezi a foglalkozáslátogatás értékelésének alapját?
A minősítésben részt vevő szakértő a foglalkozást az alapján értékeli, hogy a foglalkozás
megtervezése, megtartása és elemzése a nevelő, szakoktató milyen kompetenciáiról és a kompetenciák
milyen szintjéről tanúskodnak. Az értékelés egységesen a nyolc pedagóguskompetencia szerint,
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valamint a hozzájuk kapcsolódó indikátorok alapján történik. A foglalkozáslátogatással kapcsolatos
fogalmak értelmezését a kiegészítő útmutatóban található Fogalomtár tartalmazza.
Miként lehetséges a kompetenciák megfigyelése a foglalkozáslátogatáson?
A minősítésben részt vevő szakértő feladata, hogy a foglalkozás látogatása során feljegyezze a
foglalkozással kapcsolatos összes észrevételét, megállapítását. Az indikátorok szerinti értékelés nem a
foglalkozás látogatása alatt történik, erre a foglalkozás megbeszélése után kerül sor az összes tapasztalat
mérlegelésével. Előfordulhat, hogy egy indikátor nem értelmezhető a foglalkozáson, ebben az esetben
az adott indikátort az értékelésből ki kell hagyni.
A minősítésben részt vevő szakértő a foglalkozáslátogatáson a kompetenciák megfigyelésére
törekszik. Az alábbiakban a pedagóguskompetenciák mentén – a teljesség igénye nélkül –
összefoglaltuk, hogy ez milyen megfigyelési szempontok szerint történik.

1. kompetencia: Szakmai feladatok, szaktudományos, szaktárgyi, tantervi tudás
Szakmai feladatok, szaktudományos, szakterületi tudás
A foglalkozás cél- és feladatrendszerének kidolgozása annak is bizonyítéka, hogy a nevelő,
szakoktató milyen szakmai, szakterületi és pedagógiai tudással rendelkezik. Továbbá a gondozás,
nevelés, fejlesztés tartalmának a kidolgozása során bizonyíthatja a nevelő, szakoktató, hogy rendelkezik
a munkaköréhez kapcsolódó szakmódszertani tudással, illetve ismeri ennek gyakorlati
alkalmazhatóságát. Az általa alkalmazott módszertani gyakorlat arról tájékoztatja a minősítésben részt
vevő szakértőt, hogy a nevelő, szakoktató mennyire képes a szakmai tartalmat olyan tanulási modellé
összeállítani, amely épít az ellátottak előzetes tudására és tapasztalatára, ugyanakkor a következő
fejlődési lépcső lehetőségét is körvonalazza számukra, miközben gondolkodásukat, kreativitásukat,
önállóságukat is fejleszti. A nevelő, szakoktató képes referenciaszeméllyé válni az ellátottak számára,
személyes példája segítségével hozzájárul az ellátottak tudás, fejlődés iránti igényének, érdeklődésének
a felkeltéséhez és fenntartásához. Továbbá a szakmai közéletben való szakmai kommunikáció és
együttműködés gyakorlásának a példaképévé válhat. A nevelő, szakoktató tevékenységében érdemes
megfigyelni, hogy miként támogatja az ellátottak közötti együttműködést fejlődésük érdekében.

2. kompetencia: Pedagógiai folyamatok, tevékenységek tervezése és a megvalósításukhoz
kapcsolódó önreflexiók
Szakmai folyamatok, tevékenységek tervezése és a megvalósításukhoz kapcsolódó önreflexiók
A nevelő, szakoktató foglalkozástervében meghatározott cél- és feladatrendszer szervesen illeszkedik
az intézmény szakmai programjához. Ennek megítéléséhez célszerű a foglalkozást – amennyiben az több
alkalomra tervezett foglalkozássorozat, illetve folyamat része – teljes megvalósítási keretének
egységében is megvizsgálni. A nevelő, szakoktató foglalkozástervében képes komplex módon
összehangolni a gondozási, nevelési, fejlesztési tevékenység összes elemét, és ezeket az ellátott
személyiségfejlesztésének szolgálatába állítani. Pontosan látja a cél, a tartalom és a módszer közötti
kapcsolatot, és ezt érvényesíti a tervezésben. Továbbá képes a korszerű elméleti és módszertani tudás
birtokában tervezni, a gondozás, nevelés, fejlesztés folyamatát tudatosan meghatározni, koordinálni. A
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tervezésben képes rövid és hosszú távon is gondolkodni, továbbá az aktivizálás, a motiválás és a
differenciálás, mint fő szempont jellemzi tervezési tevékenységét. A nevelő, szakoktató képes a
foglalkozás megvalósítására csoportos és egyéni fejlesztési terveket kidolgozni, és ezeket az
ellátottakkal együttműködve hatékonyan megvalósítani. A nevelő, szakoktató képes terveit a realitás
szintjén, adaptív módon alkalmazni, ha szükséges, képes a terveitől eltérni, és a hatékonyság érdekében
azonnali, új megoldásokat találni. A nevelő, szakoktató a tervezésbe a folyamatos visszajelzés és
értékelés mozzanatát tudatosan beépíti.

3. kompetencia: A tanulás támogatása
A fejlődési folyamat támogatása
A minősítésben részt vevő szakértőnek a foglalkozáson meg kell figyelnie, hogy a nevelőnek,
szakoktatónak mennyire sikerült a célokat úgy megfogalmazni, hogy azok részben az ellátottak céljaivá
válhassanak; mennyire vetít elő a cél- és feladatrendszer meghatározásában olyan teljesítményeket,
amelyek találkoznak az ellátotti motivációkkal, érdeklődésekkel, igényekkel; mennyire képes a
foglalkozáson a nevelő, szakoktató adaptálni az általa meghatározott célokat és feladatokat az ellátottak
aktuális érzelmi, fizikai állapotához.
A nevelő, szakoktató által alkalmazott módszereknek támogatnia kell, hogy az ellátottak fejlődésük
érdekében megismerhessék a számukra legmegfelelőbb tanulási modelleket (operáns tanulás, szociális
tanulás), módszereket (problémamegoldás, empíria, modellezés, projekt stb.). A foglalkozás tartalmi
struktúrájának világosnak, logikusnak és követhetőnek kell lennie, a fontosabb logikai egységeknek jól
el kell különülniük egymástól. A megfelelő eszközök felhasználásának segítségével a kiválasztott
módszerek és modellek szélesebb tárházát sikerrel alkalmazhatja a nevelő, szakoktató.
A minősítésben részt vevő szakértő számára fontos megfigyelési szempont a nevelési, tanulási
környezet megteremtése és ennek dinamikája; a nevelőnek, szakoktatónak a tanulással, tudásszerzéssel,
fejlődéssel kapcsolatos attitűdje; annak a megállapítása, hogy mennyire alkalmas a nevelő, szakoktató
az egyéni fejlődésben való hitet, a motivációt felkelteni az ellátottakban.

4. kompetencia: A tanuló személyiségének fejlesztése, az egyéni bánásmód érvényesülése, a
hátrányos helyzetű, sajátos nevelési igényű vagy beilleszkedési, tanulási, magatartási
nehézséggel küzdő gyermek, tanuló többi gyermekkel, tanulóval együtt történő sikeres
neveléséhez, oktatásához szükséges megfelelő módszertani felkészültség
Az ellátott személyiségének fejlesztése, az egyéni bánásmód érvényesülése, a hátrányos helyzetű,
sajátos nevelési igényű vagy beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő gyermek többi
gyermekkel együtt történő sikeres neveléséhez, fejlesztéséhez szükséges megfelelő módszertani
felkészültség
A minősítésben részt vevő szakértőnek a foglalkozás során azt kell vizsgálnia, hogy a foglalkozás
cél- és feladatrendszere mennyire volt képes az ellátott személyiségének egységét, dinamikáját
megragadni (pl. az előzetes ismeretek, képességek, készségek, jártasságok). Továbbá az is fontos
szempont, hogy a célok meghatározásakor mennyire sikerül a személyiséget a maga egységében
szemlélni, a gondozási, nevelési, fejlesztési célokat, feladatokat nem különállóan, hanem egymást
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kiegészítve, komplex módon megfogalmazni. Az ellátottak, ellátotti csoportok egyéni igényeihez és
sajátosságaihoz való alkalmazkodásnak már a célok megfogalmazásában is érvényesülnie kell. Fontos,
hogy a foglalkozás végén mind a nevelő, szakoktató, mind a minősítésben részt vevő szakértő a célokban
és feladatokban az egyéniesített fejlesztés és fejlődés megvalósulását állapítsa meg, és ha lehetséges,
mutassa azt be.
A foglalkozás tartalmának megválasztásánál meg kell figyelni, hogy mennyire korszerű tartalommal
dolgozott a nevelő, szakoktató, azt milyen elméleti modellben helyezte el, mennyire tudta a célokhoz és
feladatokhoz, az egyén és a csoport sajátosságaihoz igazítani, és a személyiségfejlesztés feladatának
alárendelni. Fontos, hogy a foglalkozáson a nevelő, szakoktató folyamatosan adjon megerősítő és
korrekciós visszajelzéseket, és ezek során tartsa tiszteletben az egyéni sajátosságokat, az ellátottak
személyiségét. Meg kell figyelni a nevelő, szakoktató és az ellátottak együttműködését, hogy az
mennyire szolgálja az eredményes munkavégzést, tanulást, fejlődést. Elvárás a személyiségfejlődésnek
leginkább kedvező, kölcsönösségen alapuló bizalmi légkör megteremtése is.

5. kompetencia: A tanulói csoportok, közösségek alakulásának segítése, fejlesztése,
esélyteremtés, nyitottság a különböző társadalmi-kulturális sokféleségre, integrációs
tevékenység, osztályfőnöki tevékenység
Az ellátottak közösségei alakulásának segítése, fejlesztése, az ellátottak, családjaik számára
esélyteremtés, nyitottság a különböző társadalmi-kulturális sokféleségre, integrációs tevékenység
A foglalkozás során meg kell figyelni, hogy a nevelő, szakoktató a cél- és a feladatrendszer
meghatározása során figyelembe vette-e az együttműködés, a kölcsönösség, a segítő attitűd, a nyitottság
és a tolerancia elvét, a problémakezelés, feszültségoldás lehetséges módszereit. Fontos továbbá annak a
megállapítása, hogy a foglalkozás tartalmának megválasztásakor kihasználta-e a tartalomban rejlő
nevelő és közösségfejlesztő lehetőségeket. Az alkalmazott módszerek kapcsán fontos megvizsgálni,
hogy ez mennyire szolgálta a csoporton belüli együttműködést, kölcsönös segítést, a vélemények
kölcsönös meghallgatását, esetleg ütköztetését. Végül meg kell figyelni a foglalkozás légkörét, hogy
mennyire sikerült biztonságos környezetet teremteni az ellátottak számára, mennyire sikerült egymás
véleményének a tiszteletben tartása, milyen volt a kommunikáció minősége, hogyan sikerült az
esetlegesen felmerült konfliktusokat kezelni, milyen volt a nevelő, szakoktató értékközvetítő
tevékenysége.

6. kompetencia: Pedagógiai folyamatok és a tanulók személyiségfejlődésének folyamatos
értékelése, elemzése
Gondozási, nevelési, fejlesztési folyamatok és az ellátottak, családjaik fejlődésének folyamatos
értékelése, elemzése
A minősítésben részt vevő szakértő a foglalkozáson megfigyeli, hogy a nevelő, szakoktató milyen
gyakran és milyen módszereket alkalmaz az ellátottak fejlődésének az értékelésére, mennyire vannak
összhangban a nevelő, szakoktató visszajelzései az általa kitűzött célokkal, miként alkalmazza a
formatív értékelést (pontos, egyértelmű visszajelzés az ellátott egyéni fejlődéséről, fejlesztendő
területeiről), és miként segíti az ellátottak önértékelésének a fejlődését. Fontos továbbá annak a
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megfigyelése, hogy miként képes kihasználni a nevelő, szakoktató az ellátotti értékelések
megfogalmazásakor a foglalkozás tartalmában rejlő lehetőségeket, valamint azt, hogy a gondozás,
nevelés, fejlesztés folyamatában miként tudja beépíteni a folyamatos és differenciált visszajelzés
mozzanatait. A nevelő/szakoktató és az ellátott kapcsolata minőségének megítélése, valamint a
közösségalkotás szempontjából jelzésértékű a nevelő, szakoktató által alkalmazott pozitív és negatív
visszajelzések mennyisége és minősége.

7. kompetencia: Kommunikáció és szakmai együttműködés, problémamegoldás
Kommunikáció és szakmai együttműködés, problémamegoldás
A minősítésben részt vevő szakértőnek meg kell figyelnie a foglalkozás légkörét befolyásoló
tényezőket: a nevelő, szakoktató és az ellátottak szerepviselkedését, kommunikációs stratégiáit
(együttműködés, versengés, játszmák), attitűdjét, sajátosságait. Meg kell figyelni, hogy a nevelő,
szakoktató felismeri-e az ellátottak kommunikációs sajátosságait, és ehhez igazodva alakítja
kommunikációját, nyitott-e a konfliktushelyzetek és a problémák feltárására és megoldására, képes-e
nyílt és hiteles kommunikációra. A foglalkozás tartalmának problémafelvető, a foglalkozás
stratégiájának problémamegoldó természete kommunikációs szempontból jelentőséggel bír, hiszen a
nevelő, szakoktató és az ellátott közötti kapcsolat sajátossága, hogy középpontjában többnyire
valamilyen cél elérése vagy probléma megoldása áll, amelyet a felek közös erőfeszítéssel megpróbálnak
felismerni, elérni és megoldani. A foglalkozáson fontos megfigyelni a cél elérésének, a probléma
felvetésének és a probléma megoldásának egyéni és csoportos módozatait.

8. kompetencia: Elkötelezettség és szakmai felelősségvállalás a szakmai fejlődésért
Elkötelezettség és szakmai felelősségvállalás a szakmai fejlődésért
A minősítésben részt vevő szakértő a foglalkozáson megfigyeli, hogy a nevelő, szakoktató mennyire
tájékozott az új módszerek, eszközök és eredmények területén, és a foglalkozáson miként tudja
szakterületének legújabb eredményeit felhasználni. Fontos továbbá a nevelő, szakoktató által használt
szakterminológia megfigyelése. A foglalkozás megbeszélése során a minősítésben részt vevő
szakértőnek vizsgálnia kell, hogy a nevelő, szakoktató mennyire van tisztában saját szakmai
(szakterületi, módszertani, kommunikációs) felkészültségével, mennyire jellemzi az önreflexió
képessége, miként ismeri fel hiányosságait, és milyen javaslatokat fogalmaz meg a hiányosságok
pótlására.

Mi a foglalkozáslátogatás menete?
A foglalkozás látogatása több szakaszból áll: a látogatás egyeztetéséből, a megfigyelés előtti
személyes találkozóból, a foglalkozás megfigyeléséből, elemzéséből és értékeléséből. A látogatás
eredményét, a nevelő, szakoktató munkájának minősítését a minősítésben részt vevő szakértő a
foglalkozás elemzése után rögzíti az értékelőlapon.
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Hogyan történik a foglalkozáslátogatás egyeztetése?
A foglalkozáslátogatás előtt a minősítésben részt vevő szakértő egyeztet a minősítésben részt vevő
nevelővel, szakoktatóval, valamint az intézményvezetővel arról, hogy milyen időpontban, helyszínen,
melyik ellátotti csoportot látogatja meg. A nevelő, szakoktató munkakörűek esetében a minősítés során
a két foglalkozáslátogatást és az azt követő értékelést ugyanazon napra kell megszervezni. (A két
foglalkozás ebben az esetben is külön-külön elemzendő és értékelendő.) A foglalkozáslátogatás
helyszíne a nevelőt, szakoktatót foglalkoztató intézmény.
A foglalkozáslátogatás időpontjának meghatározását követően a nevelő, szakoktató a foglalkozás
tervét a foglalkozáslátogatás kijelölt napja előtt legalább 20 nappal előzetesen elektronikusan megküldi
a minősítésben részt vevő szakértő részére, és eljuttatja az intézményvezetőnek. A foglalkozásterv
kézhezvételét a minősítésben részt vevő szakértő elektronikusan visszaigazolja, és tájékoztatást nyújt a
foglalkozáslátogatás menetéről.
Mi a célja a foglalkozáslátogatás előtti személyes találkozónak?
A foglalkozás látogatását megelőzően egy rövid személyes találkozásra kerül sor a minősítésben részt
vevő szakértő és a nevelő, szakoktató, valamint az intézményvezető vagy megbízottja között.
A foglalkozáslátogatást megelőző személyes megbeszélés témái:
 kapcsolatteremtés, a minősítésben részt vevő szakértő bemutatkozása;
 a foglalkozáslátogatás pozitív légkörének megalapozása;
 a foglalkozáslátogatás céljának tömör megfogalmazása;
 a minősítésben részt vevő szakértő rövid tájékoztatója a foglalkozáslátogatás menetéről;
 a nevelő, szakoktató rövid tájékoztatója az ellátotti csoport aktuális állapotáról az előzetes
írásbeli tájékoztatásban foglaltak tükrében;
 a nevelő, szakoktató rövid tájékoztatója a foglalkozás előzményeiről, a szakmai folyamat
eddigi megvalósulásáról az előzetes írásbeli tájékoztatásban foglaltak tükrében;
 a foglalkozásterv átadása a minősítésben részt vevő szakértőnek és az intézményvezetőnek
vagy megbízottjának;
 egyeztetés a foglalkozáslátogatás egyéb körülményeiről (az ülésrend, a foglalkozás időkerete,
helyszíne, munkavédelmi előírások stb.).
Hogyan történik a foglalkozás látogatása?
A foglalkozás látogatása a nevelő, szakoktató által meghatározott – az intézményvezetővel előzetesen
egyezetett – helyszínen (csoportszoba, tanterem, tanműhely, udvar, sportpálya stb.) történik. Fontos,
hogy a látogatást végzők úgy helyezkedjenek el a látogatás helyszínén, hogy a legkevésbé zavarják az
ellátottak tevékenységét. Érdemes a foglalkozás elején a nevelőnek, szakoktatónak röviden bemutatnia
a látogatáson résztvevőket az ellátottak számára. A foglalkozás során a minősítésben részt vevő szakértő
a foglalkozáslátogatási naplóban (lásd: 1. sz. melléklet) rögzíti a nevelő, szakoktató kompetenciáiról és
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ezek szintjéről a tapasztalatait, tényszerű megfigyeléseit, valamint az ezekkel kapcsolatos észrevételeit,
reflexióit.
A csoportfoglalkozáson résztvevő gyermekek létszáma minimum 3 fő. A foglalkozás időtartama
2x45 perc, mely az adott foglalkozások jellegétől és a csoport összetételétől függően – amennyiben a
gyermek jogait és érdekeit nem sérti – szünet nélkül is megtartható.
A két foglalkozás, az ellátottak ugyanazon csoportja esetében, lehet egymásra épülő (pl.: utógondozói
ellátottak esetében: munkaerő-piaci ismeretek I-II. 45 perc; felkészülés az állás interjúra, önéletrajzírás
45 perc; kiskorú, vegyes életkorú csoportban, pl.: lakásotthonban 45 perc tematikus kézműves
tevékenység és 45 perc közös sport, játék foglalkozás vagy 45 perc tanulás és 45 perc önálló életre
felkészítő közös csoporttevékenység).
Az életkori és csoportsajátosságoknak megfelelően a foglalkozási tervben meg lehet jelölni előre
tervezetten az átvezető tevékenységeket (pl.: uzsonna).
A foglalkozás látogatására az intézmény működési rendjéhez igazodóan kerülhet sor, a napirend
szerint a foglalkozás a délutáni órákban is megszervezésre kerülhet.
A foglalkozáson résztvevő pedagógiai asszisztens, gyógypedagógiai asszisztens, gyermekfelügyelő
jelenlétét – amennyiben felmerül – szükséges a foglalkozási egység tervében megjeleníteni, részvételét
konkrét feladattervezéssel indokolni.
A foglalkozáslátogatás értékelését a következőkben megadott szempontsor támogatja. Az értékelés a
nyolc pedagóguskompetenciára, valamint az ezekhez kapcsolódó indikátorokra épül.
A foglalkozáslátogatás értékelésének általános szempontsora:
 milyen szempontok szerint építette fel a foglalkozástervét, módszerek, eszközök választása és
ennek indoklása,
 mennyiben sikerült a foglalkozástervnek megfelelni, a terv mennyiben segítette a
megvalósítást,
 el kellett-e térni a foglalkozástervtől és mennyiben, volt-e váratlan helyzet és hogyan sikerült
kezelni, hogyan befolyásolta az eredeti célt,
 hogyan hatott a foglalkozás résztvevőinek mentális állapota és a foglalkozás fizikai
környezete a megvalósításra, illetve hogyan tudta alakítani a nevelő, szakoktató a
körülményeket a foglalkozás céljának megfelelően,
 az ellátottak közötti, valamint a nevelő, szakoktató és ellátottak közötti együttműködés, a
kommunikáció jellemzői,
 egyéb, a minősítésben részt vevő szakértő által relevánsnak ítélt kérdések.
Hogyan történik a foglalkozás elemzése és értékelése?
Minden foglalkozáslátogatást elemzés és értékelés követ. (Amennyiben a két foglalkozás látogatására
egy napon kerül sor, az elemző és értékelő megbeszélést akkor is külön-külön kell elvégezni.) A
foglalkozáslátogatás elemző, értékelő megbeszéléséhez az intézményvezető nyugodt körülményeket
biztosító, különálló helyiséget biztosít.
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Az elemző és értékelő megbeszélés minimális időtartama 90 perc, maximális időtartama 120 perc.
Az önreflexió szakasza
Az elemzést a nevelő, szakoktató reflexiója, önértékelése nyitja meg, ennek elemei:
 összefoglalja, értelmezi a foglalkozás történéseit,
 kifejti, hogy mennyire tartja eredményesnek a foglalkozást, ezt tömören indokolja,
 értékeli, hogy milyen mértékben sikerült megvalósítania a kitűzött célokat, mi indokolta az
esetleges eltérést,
 röviden értelmezi, elemezi kompetenciáit
pedagóguskompetencia tükrében.

a

foglalkozás

alapján

a

nyolc

A minősítésben részt vevő szakértő előzetes értékelésének szakasza
A nevelő, szakoktató önreflexióját követően a minősítésben részt vevő szakértő azonnal rögzíti
értékelését a nyolc pedagóguskompetencia alapú indikátorok szerinti összesítő értékelőlapon (lásd: 5.
sz. melléklet). Ehhez a minősítésben részt vevő szakértő számára az intézményvezető megfelelő,
különálló helyiséget biztosít.
A nevelő, szakoktató és az intézményvezető a minősítésben részt vevő szakértő kérésére, betekintésre
rendelkezésre bocsátja a konkrét foglalkozáshoz kapcsolódó és egyéb, a minősítésben részt vevő
szakértő által relevánsnak ítélt dokumentumokat.
Az értékelő szakasz
Az értékelő szakaszban a minősítésben részt vevő pedagógus-munkakörű, a minősítésben részt vevő
szakértő, az intézményvezető vagy megbízottja van jelen.
A foglalkozás értékelése a minősítésben részt vevő szakértő részéről a foglalkozás menetének rövid
áttekintése, valamint a nyolc pedagóguskompetencia és az ezekhez kapcsolódó indikátorok alapján
történik. Az értékelésben egyaránt szerepet játszanak általános pedagógiai-pszichológiai és szakterületi
szempontok. Fontos, hogy az értékelésben megfogalmazott állításokat a minősítésben részt vevő
szakértő minden esetben a foglalkozás tervezésével és megtartásával kapcsolatos konkrét adatokkal,
megfigyelésekkel és tapasztalatokkal támassza alá. Ebben segíti a minősítésben részt vevő szakértőt a
foglalkozáslátogatás során általa készített foglalkozáslátogatási napló (lásd foglalkozáslátogatás
dokumentumainál a későbbiekben), valamint segítheti az általa készített további jegyzet. A
foglalkozáslátogatási naplóban rögzítettek tartalmát az értékelés során a minősítésben részt vevő
pedagógus-munkakörűvel ismertetni kell.
A minősítésben részt vevő szakértő értékelésének tartalmi elemei:
 a nevelő, szakoktató munkájának, a foglalkozás eredményességének rövid, átfogó értékelése
a tervezés és a megvalósítása alapján;
 a nevelő, szakoktató munkájának részletes elemzése a nyolc pedagóguskompetencia és az
indikátorok általános és szakterületi értelmezése alapján;
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 a foglalkozáslátogatás alapján a nevelő, szakoktató pedagóguskompetenciáinak összegző
értékelése;
 következtetések és javaslatok megfogalmazása a foglalkozáslátogatás alapján.
A minősítésben részt vevő szakértő értékelése után a nevelő, szakoktató lehetőséget kap arra, hogy
válaszoljon az értékelése során megfogalmazott véleményre, a felmerült kérdésekre.
Melyek a foglalkozáslátogatás dokumentumai?
A foglalkozáslátogatáshoz kapcsolódóan mind a nevelő, szakoktató munkáját, mind a minősítésben
részt vevő szakértő munkáját különféle dokumentumok támogatják.
A nevelő, szakoktató tervezési munkájának alapvető jelentőségű dokumentuma a foglalkozási terv.
A tervezés támogatására a kiegészítő útmutató meghatározza a foglalkozási terv kötelező tartalmi
elemeit (F. fejezet). A nevelő, szakoktató foglalkozási tervére vonatkozóan nincs kötelező sablon, nem
kötelező alkalmazni az Útmutatóban található óraterv/foglalkozásterv sablont.
A látogatásra kijelölt foglalkozási tervet a foglalkozást megelőzően a nevelő, szakoktató elektronikus
úton kötelezően megküldi a minősítésben részt vevő szakértőnek, az intézményvezetőjének, továbbá a
foglalkozáslátogatás előtt átadja a minősítésben részt vevő szakértőnek, az intézményvezetőnek vagy
megbízottjának.
A minősítésben részt vevő szakértő a foglalkozáslátogatásról foglalkozáslátogatási naplót (lásd: 1.
sz. melléklet) készít, amelyben rögzíti a látogatott foglalkozás adatait, a foglalkozásra vonatkozó, a
pedagóguskompetenciák mentén történő megfigyeléseit, megállapításait, felmerülő kérdéseit.
A minősítésben részt vevő szakértő értékelését a nyolc pedagóguskompetencia alapú indikátorok
szerinti összesítő értékelőlapon (lásd: 5. sz. melléklet) rögzíti.
A minősítésben részt vevő szakértő foglalkozáselemzése és -értékelése után foglalkozáslátogatási
jegyzőkönyvet tölt ki (lásd: 2. sz. melléklet). A foglalkozáslátogatási jegyzőkönyvben a minősítésben
részt vevő szakértő rögzíti a látogatás adatait, majd a jegyzőkönyvet a szakértő, a nevelő/szakoktató és
az intézményvezető vagy megbízottja aláírásukkal hitelesítik.
A foglalkozáslátogatási jegyzőkönyv mellékletét képezi a foglalkozási terv, a minősítésben részt vevő
szakértő által készített foglalkozáslátogatási napló, valamint az általa előzetesen megküldött általános
szempontsor a foglalkozáslátogatáshoz. E dokumentumok jegyzőkönyvhöz történő csatolása a
minősítésben részt vevő szakértő feladata.
Milyen etikai megfontolások merülhetnek fel a foglalkozáslátogatással kapcsolatban?
A foglalkozáslátogatáson a minősítésben részt vevő szakértő, az intézményvezető vagy megbízottja
vesz részt.
A foglalkozáslátogatásról a pedagógus-munkakörű, az intézményvezető vagy megbízottja és az
ellátott(ak) törvényes képviselőjének/képviselőinek engedélyével készülhet fénykép, hang- és
videofelvétel.
A minősítésben részt vevő szakértő a foglalkozáshoz kapcsolódó és az egyéb a nevelő, szakoktató,
illetve az intézményvezető vagy megbízottja által rendelkezésére bocsátott dokumentumokat, szükség
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szerint a foglalkozáshoz kapcsolódóan az ellátottak által készített dokumentumokat (füzetek,
feladatlapok, ellátottak rajzai) a helyszínen megtekintheti, ezekről azonban másolatot nem készíthet.

B)

Az értékelési interjú

A minősítés során a pszichológus, gyógypedagógus, fejlesztőpedagógus, gyermekvédelmi szakértői
bizottság családgondozója, javítóintézeti utógondozó, nevelőszülői tanácsadó, nevelőszülői hálózat
szakmai vezetője, gyermekotthon-vezető, javítóintézeti otthonvezető (a továbbiakban: pedagógusmunkakörű) minősítésének második elemeként a minősítésben részt vevő szakértő értékelési interjút
vesz fel.
Mi az értékelési interjú célja? Kik a szereplői?
Az értékelési interjú szerves része a pedagógus-előmeneteli rendszerhez kapcsolódó minősítésnek.
A minősítésben részt vevő szakértő a pedagógus-munkakörű két (Mesterpedagógus és Kutatótanár
esetében egy) foglalkozási egységéről külön-külön készít értékelési interjút előre egyeztetett időpontban.
Az értékelési interjú célja a pedagógus-munkakörű kompetenciáinak és kompetenciaszintjének
értékelése.
A minősítés során a foglalkozási egységekhez kapcsolódó értékelési interjúkat ugyanazon napra kell
megszervezni. (A két foglalkozási egységről ebben az esetben is külön-külön interjút kell készíteni.)
Az értékelési interjút a minősítésben részt vevő szakértő készíti az intézmény vezetője vagy annak
megbízottja jelenlétében. (Az intézmény vagy a fenntartó részéről a minősítésben ugyanazon személy
vesz részt, ettől eltérni csak különösen indokolt esetben lehet, pl. munkaviszony megszűnése.)
A pedagógus alapmunkakörű intézményvezető esetében a fenntartó vesz részt az értékelési interjún,
amely esetben értelemszerűen alkalmazni kell a minősítésben az intézményvezetőre vonatkozó
szabályokat.
Az értékelési interjú időtartama foglalkozási egységenként 45 perc, az elemzés és értékelés szakasza
foglalkozási egységenként legfeljebb további 30 perc.
Mi képezi a foglalkozási egység értékelésének alapját?
A minősítésben részt vevő szakértő a foglalkozási egységet értékelési interjú felvételével értékeli. A
foglalkozási egységet az alapján értékeli, hogy a foglalkozási egység megtervezése, megtartása és
elemzése a pedagógus-munkakörű milyen kompetenciáiról és a kompetenciák milyen szintjéről
tanúskodnak. Az értékelés egységesen a nyolc pedagóguskompetencia szerint, valamint a hozzájuk
kapcsolódó indikátorok alapján történik. Az értékelési interjú fogalmát a kiegészítő útmutatóban
található Fogalomtár tartalmazza.
Hogyan történik az értékelési interjú felvételének egyeztetése?
A minősítésben részt vevő szakértő az értékelési interjú felvételének időpontját előzetesen egyezteti
a minősítésben részt vevő pedagógus-munkakörűvel, valamint az intézményvezetővel. Az értékelési
interjú helyszínét, napját és kezdő időpontját a megfelelő felkészülési idő biztosításával kell
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meghatározni. Az értékelési interjú helyszíne a pedagógus-munkakörűt foglalkoztató intézmény
székhelye vagy telephelye.
Az értékelési interjú mindig egy konkrét foglalkozási egységre vonatkozik.
Az értékelési interjú időpontjának meghatározását követően a pedagógus-munkakörű a minősítésben
részt vevő szakértő részére a konkrét foglalkozási egységek terveit az értékelési interjú felvételére
kijelölt napot megelőzően legalább 20 nappal elektronikusan megküldi. E foglalkozási egység terveket
az intézményvezetőnek, illetve az általa megbízottnak is eljuttatja.

A foglalkozási egység tervek kézhezvételét a minősítésben részt vevő szakértő elektronikusan
visszaigazolja, és tájékoztatást nyújt az értékelési interjú menetéről.
A foglalkozási egység megvalósítását követően rövid határidőn – lehetőleg egy héten – belül az
értékelési interjút fel kell venni.
Mi a célja a szakértő és a pedagógus-munkakörű értékelési interjú előtti személyes
találkozójának?
Az értékelési interjút megelőzi egy rövid személyes találkozó a pedagógus-munkakörű, a
minősítésben részt vevő szakértő és az értékelési interjún jelen lévő intézményvezető, illetve az
intézményvezető megbízottja között.
Az értékelési interjút megelőző személyes megbeszélés témái:
 kapcsolatteremtés, a minősítésben részt vevő szakértő bemutatkozása;
 az értékelési interjú pozitív légkörének megalapozása;
 az értékelési interjú céljának tömör megfogalmazása;
 a minősítésben részt vevő szakértő rövid tájékoztatója az értékelési interjú menetéről;
 a foglalkozási egység tervének átadása a minősítésben részt vevő szakértőnek, az
intézményvezetőnek vagy megbízottjának.
Hogyan történik az értékelési interjú felvétele?
Az értékelési interjú felvételéhez az intézményvezetőnek nyugodt körülményeket biztosító, az
értékelési interjú elkészítésére alkalmas, különálló helyiséget kell biztosítania. Az értékelési interjú
minimális időtartama 120 perc, maximális időtartama 180 perc, amelybe beleszámít az elemzés és
értékelés szakasza is.
Az értékelési interjún a pedagógus-munkakörű, a minősítésben részt vevő szakértő, az
intézményvezető vagy megbízottja vesz részt. Az értékelési interjút kizárólag a minősítésben részt vevő
szakértő készíti, az intézményvezető vagy megbízottja megfigyelőként van jelen. A szakértő az
értékelési interjú felvétele során feljegyzést készít, amely alapját képezi a nyolc pedagóguskompetencia
alapú összesítő értékelőlapon történő értékelésének.
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Miként lehetséges a kompetenciák beazonosítása, mérése az értékelési interjú során?
Az értékelési interjú a nyolc pedagóguskompetenciára, valamint az ezekhez kapcsolódó indikátorokra
épül.
Az értékelési interjú készítését a következőkben meghatározott javasolt tartalmi elemek, kérdéstár és
pedagóguskompetenciánként csoportosított szempontok támogatják. A minősítésben részt vevő
szakértőnek az értékelési interjú felvétele során lehetőséget kell adnia a pedagógus-munkakörű számára,
hogy a konkrét foglalkozási egység megvalósítására vonatkozó önértékelését bemutathassa. Ennek során
a pedagógus-munkakörű kitérhet saját pedagóguskompetenciáinak értékelésére is.

Az értékelési interjú tartalmi elemei

Mérhető kompetencia

 a foglalkozási egység kiindulási helyzete

1, 2, 4

 előzmények
 helye a szakmai folyamatban
 szakmai közreműködők tevékenységének
foglalkozási egység tervezésére

hatása

a

 az alkalmazott elméleti, módszertani tudás relevanciája
 a foglalkozási egység terve felépítésének szempontjai
 a foglalkozási egység célja, időbeni keretei, módszerei,
eszközei és ezek koherenciája
 a foglalkozási egység tervének megvalósulása

1, 2, 3, 5, 7

 segítő és hátráltató tényezők
 váratlan helyzetek, ezek okai, ennek kezelése, az eredeti
célok megvalósulására gyakorolt hatása
 az eredeti tervtől való eltérés esetén további lehetséges
módszertani megoldások
 a résztvevők mentális állapota és a fizikai környezet hatása 1, 2, 3, 5, 6, 7
a foglalkozási egység megvalósulására
 a körülmények alakításának lehetősége, módszerei a
foglalkozási egység eredeti/szükség szerint módosított
céljának megfelelően
 az ellátott, az ellátott családja együttműködésének hatása 1, 3, 5, 6, 7, 8
a foglalkozási egység megvalósulására
 szakmai közreműködők tevékenységének
foglalkozási egység megvalósulására

hatása

a
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 a foglalkozási egység kommunikációs jellemzői,
alkalmazott kommunikációs stratégia és hatásai
 a foglalkozási egység során adott
visszajelzések, értékelések és azok célja

legfontosabb

 új kérdések, feladatok, tennivalók megfogalmazása, azok 1, 2, 3, 4, 6, 7
megvalósításának lehetősége, módja
 szakemberek,
társintézmények
bevonásának
szükségessége az új feladatok megvalósításához
 a minősítésben részt vevő szakértő által előre megküldött,
a konkrét foglalkozási egységre vonatkozó tartalmak
 a minősítésben részt vevő szakértőben az interjú során
megfogalmazódott egyéb releváns tartalmak

Kérdéstár az értékelési interjúhoz
•
Milyen szempontok szerint építette fel a foglalkozási egység tervét? Módszerek,
eszközök választása és ennek indoklása.
•
Mennyiben sikerült a foglalkozási egység tervének megfelelni, a terv mennyiben
segítette a megvalósítást?
•
El kellett-e térni a foglalkozási egység tervétől, és mennyiben? Volt-e váratlan helyzet?
Hogyan sikerült kezelni, hogyan befolyásolta az eredeti célt?
•
Hogyan hatott a foglalkozási egység résztvevőinek mentális állapota és a foglalkozási
egység fizikai környezete a megvalósításra, illetve hogyan tudta alakítani a pedagógusmunkakörű a körülményeket a foglalkozási egység céljának megfelelően?
•
Az ellátott, ellátott családja, szakmai közreműködők együttműködése. Mi jellemezte a
kommunikációt?
•
Milyen új kérdések, feladatok, tennivalók merültek fel? Hogyan tervezi azok
megvalósítását? Milyen szakemberek, társintézmények bevonását tartja szükségesnek?
•

Egyéb, a minősítésben részt vevő szakértő által relevánsnak ítélt kérdések.

A szakmai elkötelezettség, az ellátottak, családjaik fejlődési lehetőségébe vetett hit, a
szerepelvárás(ok)nak való megfelelés, az együttműködési és kommunikációs kompetencia, a szakmai
tudás, jártasság, a szakmai nyelv használata, az elemző-, értékelő-, önreflektív képesség az értékelési
interjú egészén át is értékelésre kerül.
A minősítésben részt vevő szakértő az értékelési interjúban – a különböző munkakörök szerinti
foglalkozási egységek sajátosságainak megfelelően (pl. kétszemélyes helyzetben a közösségépítés
szempontja nem releváns) – az alábbi, pedagóguskompetenciánként csoportosított szempontokra
figyelemmel értékeli a kompetenciákat.
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1. kompetencia: Szakmai feladatok, szaktudományos, szaktárgyi, tantervi tudás
Szakmai feladatok, szaktudományos, szakterületi tudás
A foglalkozási egység tervének kidolgozása annak is bizonyítéka, hogy a pedagógus-munkakörű
milyen szakmai, szakterületi és pedagógiai tudással rendelkezik. Továbbá a terv kidolgozása során
bizonyítható, hogy rendelkezik a munkaköréhez kapcsolódó szakmódszertani tudással. Az interjú során
bemutatott módszertani tudás arról tájékoztatja a minősítésben részt vevő szakértőt, hogy a pedagógusmunkakörű mennyire képes az elmélet és gyakorlat összhangjának megteremtésére.

2. kompetencia: Pedagógiai folyamatok, tevékenységek tervezése és a megvalósításukhoz
kapcsolódó önreflexiók
Szakmai folyamatok, tevékenységek tervezése és a megvalósításukhoz kapcsolódó önreflexiók
A pedagógus-munkakörű foglalkozási egység tervében meghatározott cél- és feladatrendszer
szervesen illeszkedik az intézmény szakmai programjához. Ennek megítéléséhez célszerű a foglalkozási
egységet teljes megvalósítási keretének egységében is megvizsgálni. Pontosan látja a cél, a tartalom és
a módszer közötti kapcsolatot, és ezt érvényesíti a tervezésben. Továbbá képes az elméleti és
módszertani tudás birtokában tervezni, a gondozás, nevelés, fejlesztés folyamatát tudatosan
meghatározni, koordinálni, lebonyolítani. A tervezésben képes rövid és hosszú távon is gondolkodni. A
pedagógus-munkakörű képes a foglalkozás megvalósítására csoportos és egyéni fejlesztési terveket
kidolgozni, és ezeket az ellátottakkal együttműködve megvalósítani. A pedagógus-munkakörű képes
terveit a realitás szintjén, adaptív módon alkalmazni, ha szükséges, képes a terveitől eltérni, és a
hatékonyság érdekében azonnali, új megoldásokat találni. A pedagógus-munkakörű a tervezésbe a
visszajelzés és értékelés mozzanatát tudatosan beépíti.

3. kompetencia: A tanulás támogatása
A fejlődési folyamat támogatása
A minősítésben részt vevő szakértő az interjú során megállapítja, hogy a pedagógus-munkakörűnek
sikerült-e a célokat, feladatokat úgy meghatároznia, hogy az az ellátottak, családjaik számára érthetőek
voltak; mennyire vetíti elő a cél- és feladatrendszer meghatározásában az ellátottak, családjaik
szükségleteit, igényeit; mennyire képes adaptálni az általa meghatározott célokat és feladatokat az
ellátottak, családjaik aktuális érzelmi, fizikai állapotához.
A minősítésben részt vevő szakértő az interjú során feltárja, hogy a pedagógus-munkakörű által
bemutatott módszerek mennyire alkalmasak arra, hogy az ellátottak, családjaik megismerhessék a
számukra legmegfelelőbb tanulási, fejlődési módszereket. A minősítésben részt vevő szakértő vizsgálja,
hogy az értékelésbe bevont foglalkozási egység tartalmi struktúrája mennyire világos, logikus és
követhető, a fontosabb logikai egységek jól elkülönülnek-e egymástól.
A minősítésben részt vevő szakértő számára fontos értékelési szempont, hogy a pedagógusmunkakörű hogyan befolyásolja a fizikai környezetet, a körülményeket, továbbá az, hogy hogyan és
milyen céllal adott visszajelzéseket az ellátottak, családjaik, fejlődése, fejlesztése érdekében.
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4. kompetencia: A tanuló személyiségének fejlesztése, az egyéni bánásmód érvényesülése, a
hátrányos helyzetű, sajátos nevelési igényű vagy beilleszkedési, tanulási, magatartási
nehézséggel küzdő gyermek, tanuló többi gyermekkel, tanulóval együtt történő sikeres
neveléséhez, oktatásához szükséges megfelelő módszertani felkészültség
Az ellátott személyiségének fejlesztése, az egyéni bánásmód érvényesülése, a hátrányos helyzetű,
sajátos nevelési igényű vagy beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő gyermek többi
gyermekkel együtt történő sikeres neveléséhez, fejlesztéséhez szükséges megfelelő módszertani
felkészültség
A minősítésben részt vevő szakértő az értékelési interjú során vizsgálja, hogy a foglalkozási egység
cél- és feladatrendszere mennyire illeszkedik az ellátott előzetes ismereteihez, képességeihez,
készségeihez, jártasságaihoz, mennyire volt képes megragadni az ellátott személyiségének egységét,
dinamikáját. Lényeges szempont, hogy a célok meghatározásakor, a foglalkozási egység során mennyire
sikerül a személyiséget a maga egységében szemlélni, a gondozási, nevelési, fejlesztési célokat,
feladatokat nem különállóan, hanem egymást kiegészítve, komplex módon megfogalmazni, kezelni. Az
ellátottak, ellátotti csoportok egyéni igényeihez és sajátosságaihoz való alkalmazkodásnak, a
személyiség kibontakoztatásának már a célok megfogalmazásában is érvényesülnie kell. Fontos, hogy
az interjú során a pedagógus-munkakörű fogalmazza meg az egyéniesített fejlesztés és fejlődés
megvalósulását. Az interjú során értékelendő, hogy a pedagógus-munkakörű a foglalkozási egység
céljainak, feladatainak meghatározása, megvalósítása során milyen elméleti, gyakorlati módszereket
alkalmaz, ezeket mennyire képes az egyén és a csoport sajátosságaihoz igazítani, a személyiségfejlesztés
feladatának alárendelni.

5. kompetencia: A tanulói csoportok, közösségek alakulásának segítése, fejlesztése,
esélyteremtés, nyitottság a különböző társadalmi-kulturális sokféleségre, integrációs
tevékenység, osztályfőnöki tevékenység
Az ellátottak közösségei alakulásának segítése, fejlesztése, az ellátottak, családjaik számára
esélyteremtés, nyitottság a különböző társadalmi-kulturális sokféleségre, integrációs tevékenység
Az interjú során tájékozódni kell arról, hogy a pedagógus-munkakörű a cél- és feladatrendszer
meghatározása során figyelembe vette-e az együttműködés, a kölcsönösség, a segítő attitűd, a nyitottság
és a tolerancia elvét, a problémakezelés, feszültségoldás lehetséges módszereit. Fontos informálódni
arról is, hogy az alkalmazott módszerek mennyire szolgálták az együttműködést, kölcsönös segítést, a
vélemények kölcsönös meghallgatását, esetleg ütköztetését; hogyan sikerült kezelni az esetlegesen
felmerült konfliktusokat. Tájékozódni kell arról, hogy a pedagógus-munkakörű milyen módon teremtett
a foglalkozási egység megvalósítása során a foglalkozási egység céljainak megfelelő fizikai környezetet
és a megvalósulást segítő körülményeket, bizalmi légkört.
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6. kompetencia: Pedagógiai folyamatok és a tanulók személyiségfejlődésének folyamatos
értékelése, elemzése
Gondozási, nevelési, fejlesztési folyamatok és az ellátottak, családjaik fejlődésének folyamatos
értékelése, elemzése
A minősítésben részt vevő szakértő lehetőséget ad arra, hogy a pedagógus-munkakörű az interjú során
önreflektív módon foglalja össze és elemezze, hogy milyen módon adott visszajelzést, ezek mennyire
segítették az általa kitűzött célok elérését, az ellátottak, családjaik önértékelésének fejlődését; adott-e
visszajelzést a fejlesztendő területekről, milyen módszereket alkalmazott az ellátottak, családjaik
fejlődésének mérésére, értékelésére; a visszajelzések hogyan hatottak az ellátottakkal, családjaikkal való
kapcsolat, együttműködés alakulására, a közösségépítés folyamatára.

7. kompetencia: Kommunikáció és szakmai együttműködés, problémamegoldás
Kommunikáció és szakmai együttműködés, problémamegoldás
A minősítésben részt vevő szakértő lehetőséget ad arra, hogy a pedagógus-munkakörű az interjú során
önreflektív módon foglalja össze és elemezze, hogy a foglalkozási egység légkörét milyen tényezők (pl.
szerepviselkedés, krízis, betegség, mentális állapot, konfliktushelyzet stb.) befolyásolták. Szükség volte tervezéskor a foglalkozási egység céljának megfelelő kommunikációs stratégia tudatos
megválasztására, amennyiben igen, ismertesse azt, és mutassa be annak eredményességét figyelemmel
az ellátottak, családjaik kommunikációs sajátosságaira, attitűdjére is.
A foglalkozási egység középpontjában valamilyen cél elérése vagy probléma megoldása áll. A
pedagógus-munkakörű az interjú során önreflektív módon ismertesse a cél elérésének, a probléma
megoldásának folyamatát: a cél meghatározása, a probléma felvetése, definiálása, az érintettek
bevonása, a stratégia kidolgozása. A cél elérésének, a probléma megoldásának folyamatát
kommunikációs szempontból is értékelje, mutassa be annak egyéni és/vagy csoportos módozatait.

8. kompetencia: Elkötelezettség és szakmai felelősségvállalás a szakmai fejlődésért
Elkötelezettség és szakmai felelősségvállalás a szakmai fejlődésért
Az interjú során a minősítésben részt vevő szakértőnek vizsgálnia kell, hogy a pedagógus-munkakörű
mennyire van tisztában saját szakmai (szakterületi, módszertani, kommunikációs) felkészültségével,
mennyire jellemzi az önreflexió képessége, miként ismeri fel hiányosságait, és milyen javaslatokat
fogalmaz meg a hiányosságok pótlására.

Hogyan történik az értékelési interjú elemzése és értékelése?
Az értékelési interjú elemzésének és értékelésének folyamata két szakaszból áll. E szakaszok:
előzetes értékelő szakasz, értékelő szakasz. Az elemzés és értékelés időtartama beleszámít az értékelési
interjú minimum 120, maximum 180 perces időtartamába.
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a) Előzetes értékelő szakasz
Az értékelési interjú felvételét követően a minősítésben részt vevő szakértő azonnal rögzíti előzetes
értékelését a nyolc pedagóguskompetencia alapú összesítő értékelőlapon (lásd 5. sz. melléklet). Ehhez
számára az intézményvezető megfelelő, különálló helyiséget biztosít.
A pedagógus-munkakörű és az intézményvezető a minősítésben részt vevő szakértő kérésére
betekintésre rendelkezésére bocsátja a konkrét foglalkozási egységhez kapcsolódó és egyéb, a
minősítésben részt vevő szakértő által relevánsnak ítélt dokumentumokat.
b) Értékelő szakasz
Az értékelő szakaszban a minősítésben részt vevő szakértő, az intézményvezető vagy megbízottja is
jelen van. Az intézményvezető vagy megbízottja értékelést nem végez.
Az értékelést a pedagógus-munkakörű értékelési interjúra vonatkozó reflexiója nyitja meg, amely
során röviden értelmezi, elemzi az interjú történéseit, saját pedagóguskompetenciáit az értékelési interjú
alapján. Fontos, hogy az értékelésben megfogalmazott állításokat a minősítésben részt vevő szakértő
minden esetben a foglalkozási egység tervezésével és megvalósításának az interjú során történő
bemutatásával kapcsolatos konkrét adatokkal, megfigyelésekkel és tapasztalatokkal támassza alá. Ebben
segíti a minősítésben részt vevő szakértőt az értékelési interjú során általa készített interjúnapló (lásd
értékelési interjú dokumentumainál a későbbiekben), valamint segítheti az általa készített további
jegyzet. Az interjúnaplóban rögzítettek tartalmát az értékelés során a minősítésben részt vevő
pedagógus-munkakörűvel ismertetni kell.
A pedagógus-munkakörű reflexióját a minősítésben részt vevő szakértő értékelése követi.
A minősítésben részt vevő szakértő értékelésének lehetséges tartalmi elemei:
 a pedagógus-munkakörű munkájának rövid, átfogó értékelése a tervezés és a megvalósítás
alapján;
 az előzetes értékelő szakaszban áttekintett dokumentációval kapcsolatos észrevételek,
kérdések;
 a pedagógus-munkakörű munkájának elemzése a nyolc pedagóguskompetencia és az
indikátorok általános és szakterületi értelmezése alapján;
 az értékelési interjúnak és a pedagógus-munkakörű kompetenciáinak összegző értékelése;
 következtetések és javaslatok megfogalmazása az értékelési interjú alapján.
A minősítésben részt vevő szakértő értékelését követően a pedagógus-munkakörű reflektálhat az
elemzés során megfogalmazott véleményre, a felmerült kérdésekre.
Melyek az értékelési interjú dokumentumai?
Az értékelési interjúhoz kapcsolódóan mind a pedagógus-munkakörű, mind a szakértő munkáját
különféle dokumentumok támogatják.
A pedagógus-munkakörű tervezési munkájának fontos dokumentuma a foglalkozási egység terve. A
tervezés támogatására a kiegészítő útmutató munkakörönként meghatározza a foglalkozási egység terve
kötelező tartalmi elemeit (F. fejezet). A pedagógus-munkakörű által készített foglalkozási egység tervére
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vonatkozóan nincs kötelező sablon, nem kell kötelezően alkalmazni az Útmutatóban található
óraterv/foglalkozásterv sablont.
Az értékelési interjúra kijelölt foglalkozási egység tervét az interjút megelőzően a pedagógusmunkakörű elektronikus úton kötelezően megküldi a minősítésben részt vevő szakértőnek, eljuttatja az
intézményvezetőnek, továbbá az interjú előtt átadja a minősítésben részt vevő szakértőnek, az
intézményvezetőnek vagy megbízottjának.
Ezzel egyidejűleg a pedagógus-munkakörű a minősítésben részt vevő szakértőt az értékelési interjú
által érintett foglalkozási egység szakmai hátterét bemutató dokumentum megküldésével
tájékoztatja, hogy az értékelési interjúval érintett foglalkozási egység milyen szakmai folyamat része,
abban hol helyezkedik el, és információt ad a foglalkozási egység alanyáról (ellátottról, családjáról,
ellátotti csoportról, munkatársi csoportról), az egyéb releváns előzményekről. E dokumentum
elkészítésével kapcsolatban további tartalmi és formai elvárások nincsenek.
A minősítésben részt vevő szakértő a minősítésben résztvevő számára előzetesen megküldött
tájékoztatása az értékelési interjú menetéről, és az értékelési interjú tartalmi elemein és kérdéstárán
alapuló, a konkrét foglalkozási egységre vonatkozó kérdéseiről.
A minősítésben részt vevő szakértő az értékelési interjúról interjúnaplót (lásd: 3. sz. melléklet)
készít, amelyben rögzíti az értékelési interjúval érintett foglalkozási egység adatait, az értékelési
interjúra vonatkozó, a pedagóguskompetenciák mentén történő megfigyeléseit, megállapításait.
Az értékelési interjú felvételét követően a minősítésben részt vevő szakértő azonnal rögzíti előzetes
értékelését a nyolc pedagóguskompetencia alapú indikátorok szerinti összesítő értékelőlapon (lásd
5. sz. melléklet).
A minősítésben részt vevő szakértő az értékelési interjú elemzését és értékelését követően
értékelésiinterjú-jegyzőkönyvet készít (lásd: 4. sz. melléklet). Az értékelésiinterjú-jegyzőkönyvben a
szakértő rögzíti az interjú adatait, majd a jegyzőkönyvet a minősítésben részt vevő szakértő, a
pedagógus-munkakörű és az intézményvezető vagy megbízottja aláírásukkal hitelesítik.
Az értékelésiinterjú-jegyzőkönyv mellékletét képezi a foglalkozási egység terve, a minősítésben részt
vevő szakértő által előzetesen készített pedagóguskompetencia alapú összesítő értékelőlap. E
dokumentumok jegyzőkönyvhöz történő csatolása a minősítésben részt vevő szakértő feladata.
Milyen etikai megfontolások merülhetnek fel az értékelési interjúval kapcsolatban?
Az értékelési interjún a minősítésben részt vevő szakértő, az intézményvezető vagy megbízottja vesz
részt.
Az értékelési interjún a pedagógus-munkakörű és az intézményvezető vagy megbízottja engedélyével
készülhet fénykép, hang- és videofelvétel.
A minősítésben részt vevő szakértő a konkrét foglalkozási egységhez kapcsolódó és az egyéb a
pedagógus-munkakörű, illetve az intézményvezető vagy megbízottja által rendelkezésére bocsátott
dokumentumokat, szükség szerint a konkrét foglalkozási egységhez kapcsolódóan az ellátottak által
készített dokumentumokat (füzeteik, feladatlapok, ellátottak rajzai) a helyszínen megtekintheti, ezekről
azonban másolatot nem készíthet.
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Fogalomtár

A
gyermekvédelmi
szakellátási
intézményekben,
javítóintézetekben
munkakörökben foglalkoztatottak minősítővizsgájához és minősítési eljárásához

pedagógus-

E fogalomtár azoknak a fontosabb fogalmaknak a magyarázatát kínálja, amelyeket az Útmutató a
pedagógusok minősítési rendszeréhez című kiadvány második, javított változatának fogalomtára nem
vagy csak részben tartalmaz. A fogalmakat a gyermekvédelmi szakellátási intézményekben,
javítóintézetekben folyó gondozási-nevelési-fejlesztési tevékenység kontextusában szükséges
értelmezni a köznevelési intézményektől eltérő feladatellátás, valamint a köznevelési intézményekben
dolgozó pedagógusok minősítéséhez kapcsolódó e-portfólió tartalmi különbségei miatt. A két
fogalomtár egymást kiegészíti, azok együttes használata javasolt. A fogalomtár a későbbiekben tovább
bővülhet újabb fogalmakkal.
A fogalomtár összeállításakor a Módszertani Gyermekjóléti Szolgálatok Egyesülete (MOGYESZ)
által összeállított „MOGYESZ fogalomtár 2012” általános forrásként szolgált. Ez a fogalomtár elérhető
a http://www.mogyesz.hu/index.php?option=com_content&view=article&id=41 címen.

agressziókezelés
Az agresszív, indulatos, erőszakos viselkedés csökkentése érdekében tudatosan alkalmazott
erőszakmentes kommunikációs technika. Az impulzuskontroll elégtelenségéből fakadó, alacsony
frusztrációs toleranciával rendelkező személyek agressziókezelése következetes pedagógiai,
pszichológiai eszközökkel, határozott fellépéssel érhető el. Az agresszív cselekmények azonnali
megfékezése minden jelenlévő szakember feladata.

beilleszkedés
Az egyén környezethez való alkalmazkodása, amely során az egyén eleget tesz a társadalomban tőle
elvárt szerepének, és saját, illetve környezete elvárásainak. Létezik családi, iskolai, hivatásbeli vagy
társadalmi beilleszkedés, attól függően, hogy milyen körben mutatkozik meg.

bűnmegelőzés
A bűnmegelőzés olyan intézkedések, beavatkozások sorozata, amelyek a bűnözés különböző szintjein
lévő okokat megszüntetik, vagy érvényesülésüket korlátozzák. Célja vagy eredménye a bűnözés
mennyiségi csökkentése, az állampolgárok biztonságérzetének minőségi javítása, történjék az a
bűnalkalmak csökkentésével, a bűnözést előidéző okok hatásának mérséklésével, vagy a sértetté válás
megelőzésével. Elsődleges megelőzés alatt az egész társadalomra kiterjedő beavatkozási formákat
értjük. A másodlagos megelőzés a még nem bűnelkövető, de már deviáns vagy kriminális szempontból
veszélyeztetett csoportokra és egyénekre, illetve bizonyos kockázatú helyzetekre, körülményekre
irányul. A harmadlagos megelőzés a már bűnelkövetővé váltak bűnismétlésének megelőzését jelenti.
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célspecifikus terv
A folyamatterv egyik típusa, amely a pedagógus-munkakörű ellátottakkal, családjaikkal végzett
szakmai tevékenység előre meghatározott céljainak elérése érdekében rögzíti a szakmai folyamat
feladatokra bontott célját, felépítését, menetét, és szükség szerint az alkalmazott módszereket, valamint
eszközöket. (Elérendő cél lehet pl. ellátott hazagondozása, kapcsolattartás megerősítése.)

családgondozás
A családokkal végzett szociális munka az ellátott családja és a szakember tervezett együttműködése
szóban vagy írásban megfogalmazott megállapodás alapján. A megállapodás célokat, azok eléréséhez
szükséges feladatokat tartalmaz, határidők megjelölésével. A családgondozás célja a gyermekvédelmi
szakellátás, javítóintézeti nevelés területén a családi kötődés fenntartása, erősítése, amely a
hazagondozás érdekében történik. A családgondozás sajátos esete a nevelőszülői ellátás területén a
nevelőszülői családok szakmai segítése, jellemzően nevelőszülői tanácsadás formájában valósul meg.

családlátogatás
A gyermekvédelem, javítóintézeti nevelés területén dolgozó szakember részfeladata, amelynek során
az ellátottat, családját saját lakókörnyezetében keresi fel, pl. a családi kötődés felmérése, fenntartása,
erősítése, valamint a hazagondozás érdekében történik. Sajátos esete a nevelőszülői ellátás területén a
nevelőszülői család látogatása.

csoport
A csoport valamilyen szempont szerint együvé tartozó személyek összessége. A szociálpszichológiai
(csoportlélektani) értelmezés szerint a csoport személyek meghatározott együttese, amely olyan célok
(szükségletek) kielégítését biztosítja, amelyek csak a csoport tagjaival együttműködve érhetők el.
A csoport mindig több mint az egyének összessége, s a csoporthoz tartozás akkor is megszabja
(kisebb-nagyobb mértékben) a viselkedésünket, ha nem vagyunk együtt.
A csoportnak határozott szerkezete van, általában vezetővel működik. A tagok a mindenki által
elfogadott csoportnormákat szem előtt tartva egy közös cél érdekében tevékenykednek, amely nem
minden esetben fogalmazódik meg.
Csoportnak tekintjük a családot, a nevelőszülői családot, a munkahelyi kollektívákat, az iskolai
osztályt, a gyermekotthoni/javítóintézeti csoportot, általában azokat, akik egymást közelebbről ismerik,
és akikkel való kapcsolatot vagy viszonyt számon tartják, figyelembe veszik és ápolják.

csoportmunka
A gyermekvédelem és a javítóintézeti ellátás területén is alkalmazott munkaforma, amelyben a
résztvevők egymással együttműködve azonos vagy különböző feladatokat oldanak meg. A
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csoportmunkának rögzített keretei, szabályai vannak. A csoportmunkáról beszámoló, értékelés
készíthető.

differenciálás
A gondozás, nevelés, fejlesztés során az ellátott és családja egyéni sajátosságaihoz igazodó egyéni
bánásmód biztosítása. A differenciálást adaptív módszerek, munkaformák, eszközök stb. alkalmazása
révén valósítja meg a pedagógus-munkakörben foglalkoztatott, szolgálhatja a felzárkóztatást és a
tehetséggondozást is.

diszkrimináció
Olyan megkülönböztető bánásmód, amely az egyén vagy csoport esélyegyenlőségére hat. A
diszkrimináció lehet negatív, hátrányos, és pozitív, hátránycsökkentő megkülönböztetés.

disszociális magatartás
Visszatérő, tartósan agresszív vagy dacos magatartás. Ez a viselkedés a szociális elvárások durva
áthágásához vezet, sokkal súlyosabb mértékben, mint egy hagyományos gyerekcsíny vagy serdülőkori
lázadás.

e-portfólió
A pedagógus-munkakörben foglalkoztatott munkáját, gondozási, nevelési, fejlesztési tevékenységét
szemléltető dokumentumok és az ezekkel kapcsolatos reflexiók gyűjteménye. Az e-portfólió típusai:
munkaportfólió és értékelési e-portfólió. A munkaportfólió a pedagógus-munkakörben foglalkoztatott
teljes munkáját tükröző, folyamatosan bővülő dokumentum- és reflexiógyűjtemény. Az értékelési eportfólió az adott minősítővizsgához, minősítési eljáráshoz és szempontrendszerhez igazodó, a
pedagógus-munkakörben foglalkoztatott szakmai munkáját bemutató, válogatott dokumentum- és
reflexiógyűjtemény. Mindkét e-portfólió tartalmazhat különböző típusú és forrású dokumentumokat.

egyéni esetmunka
A gondozásnak, nevelésnek, fejlesztésnek az a szervezési módja, munkaformája, amikor az ellátottal,
ellátott családtagjával a pedagógus-munkakörben dolgozó egyénileg, személyre szabottan foglakozik.

elhanyagolás
Elhanyagolást jelent, ha a szülő vagy a gondviselő rendszeresen elmulasztja a gyermek alapvető
szükségleteinek kielégítését, védelmét, felügyeletét, amely súlyos ártalmat okoz, vagy ennek
veszélyével fenyeget bármelyik területen: egészség, oktatás, érzelmi fejlődés, táplálkozás, lakhatás és
biztonságos körülmények, amely veszélyt jelent, vagy nagy valószínűséggel jelenthet a gyermek
egészségi állapotára, mentális, lelki, erkölcsi és szociális fejlődésére. Figyelembe kell venni ennek
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megítélésekor, hogy milyen mértékben adottak a feltételek a család rendelkezésére álló erőforrásai
tekintetében.

ellátott
Az ideiglenes hatállyal elhelyezett, nevelésbe vett gyermek, az utógondozásban, utógondozói
ellátásban részesülő fiatal felnőtt, a javítóintézetben lévő fiatalkorú és utógondozott.

ellátottak családjai
Az ellátott vér szerinti, családbafogadó, örökbefogadó, nevelőszülői családja.

ellátotti csoport
A gyermekvédelem és a javítóintézeti nevelés területén az ellátottak, illetve növendékek azon társas
közege, amelyet az intézményes nevelés és a személyes gondoskodás nyújtása érdekében mesterségesen
hoztak létre (pl. gyermekotthoni csoport, javítóintézeti csoport). Az alcsoportok kialakítása is ugyanezen
cél köré szerveződik, úgy, mint az oktatáshoz/foglalkoztatáshoz kapcsolódóan a közös
műhelycsoportok, illetve a személyiség és készségfejlesztést célzó terápiás csoportok megszervezése. A
szociálpszichológiából ismert csoportjelenségek ismerete és tudatos alkalmazása része a gondozási,
nevelési, fejlesztési folyamatnak.

ellenőrzés
A gondozási, nevelési, fejlesztési folyamathoz, egy foglalkozási egységhez kapcsolódó feladat, amely
lehet didaktikai is. Célja az ellátottak, családjaik fejlettségi szintjének felmérése, a tervezett feladatok
megvalósításának nyomon követése, értékelése. Az ellenőrzéshez szervesen hozzátartozik a fejlődés
értékelése. A gondozás területén az ellátottak, családjaik gondozottsági állapotának figyelemmel
kísérését, felmérését jelenti. Vezetői tevékenység a munkatársak feladatai elvégzésének ellenőrzése. Az
ellenőrzéshez dokumentáció és értékelés tartozik. Ellenőrzés dokumentuma pl. helyzetértékelés.

előítélet
Személyről, csoportról vagy jelenségről alkotott vélemény, amely bizonyíték vagy szisztematikus
bizonyítás nélkül alakult ki. Az előítéletek lehetnek kedvezőek, de gyakoribb, hogy kedvezőtlenek, és
intézményesülhetnek a társadalom törvényei vagy szokásai által (lásd még: diszkrimináció).

esetkonferencia
Egy ellátott és/vagy családja ügyében tartott megbeszélés, amelybe a családot és a családdal
foglalkozó különböző szakterületek szakembereit is be kell vonni. Aktuális probléma megbeszélő
csoport, amelyet egy adott esettel kapcsolatosan – a gondozási, nevelési, fejlesztési folyamat során akár
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több alkalommal is – az összes érintett (szakemberek, szülő, ítélőképessége birtokában lévő ellátott is)
és a lehetséges támaszt jelentő személy, intézmény képviselőjének bevonásával tartanak.

esetmegbeszélés
A segítő munka során használatos a csoportmunka módszerét alkalmazó szakmai, szakmaközi
megbeszélés. Célja az esetmegbeszélésben résztvevők szakmai fejlődése, saját motivációjuk,
elakadásaik magasabb szintű megértése. Ezért az ebben az értelemben zajló esetmegbeszélés
szupervíziós hatású.

értékelés
A gondozási, nevelési, fejlesztési folyamatban, egy adott foglalkozási egységben olyan tevékenység,
amelynek célja a visszacsatolás az ellátottak, családjaik, a munkatársak teljesítményére, fejlettségi
szintjére. Az ellenőrzés didaktikai feladatához is kapcsolódik. Az értékelés az egyéni szint mellett
különböző szinteken is történhet: egy intézmény és intézményen belüli csoportok szintjén. Funkciója
szerint megkülönböztetünk diagnosztikus (helyzetfeltáró), formatív (fejlesztő) és szummatív (minősítő)
értékelést. Az értékelést különféle értékelési eszközök támogatják.

értékelési interjú
Az értékelési interjú szerves része a pedagógus-előmenetli rendszerhez kapcsolódó minősítésnek. A
minősítés során a pedagógus-munkakörű – kivéve a nevelő és a szakoktató munkakörű esetét –
minősítésének második elemeként a minősítésben részt vevő szakértő értékelési interjút vesz fel. Az
értékelési interjú, a minősítésben részt vevő szakértő által a pszichológus, gyógypedagógus,
fejlesztőpedagógus, gyermekvédelmi szakértői bizottság családgondozója, javítóintézeti utógondozó,
nevelőszülői tanácsadó, nevelőszülői hálózat szakmai vezetője, gyermekotthon-vezető, otthonvezető
javítóintézetben pedagógus-munkakörű egy foglalkozási egységéről felvett félig strukturált interjú,
amely a nyolc pedagóguskompetencia értékelésének egyik eszköze.

fejlesztés
Strukturált folyamat, amely egyrészt egyes elmaradt fejlődési területek (pl. mozgás, beszéd)
életkornak megfelelő szinthez történő felzárkóztatása, tanulási képességzavarok (pl. diszkalkulia,
diszgráfia, diszlexia) korrekciója, másrészt az átlagos vagy kiemelkedő készségek, képességek
kibontakoztatása, valamint a személyiség formálása a pedagógia-pszichológia eszközeivel.

fejlesztési terv
Állapotfelmérést követően a fejlesztendő területekre, illetve az átlagos vagy kiemelkedő készségek,
képességek kibontakoztatására irányuló fejlesztési tevékenység tervezésének dokumentuma (ld.
fejlesztés). Típusai: egyéni fejlesztési terv, családra vonatkozó fejlesztési terv, csoportos fejlesztési terv.
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feladatspecifikus terv
A folyamatterv egyik típusa, amely a pedagógus-munkakörű ellátottakkal, családjaikkal végzett
szakmai tevékenységét a konkrétan elvégzendő feladatokon keresztül határozza meg. (Elvégzendő
feladat lehet pl. az ellátott napi-, hetirendjének összeállítása, szakértői bizottság esetében az ellátottra
vonatkozó vizsgálati beosztás összeállítása.)

foglalkozási egység
A gyermekvédelemben, javítóintézeti nevelés területén meghatározott pedagógus-munkakörökhöz
tartozó feladatok módszertanilag összetartozó egységeit foglalkozási egységnek nevezzük. A
foglalkozási egység mindig egy alkalom. A teljes szakmai tevékenység több foglalkozási egység
tudatosan tervezett folyamatában valósul meg. Valamennyi munkakörhöz legalább egy foglalkozási
egység kötődik, de lehet több is. Pl. nevelő: csoportfoglalkozás, dokumentuma: foglalkozási terv;
nevelőszülői tanácsadó esetében: családlátogatás, dokumentuma: családlátogatási terv; gyermekotthonvezető esetében: vezetői team, dokumentuma: vezetői team csoportos foglalkozási terve; pszichológus:
vizsgálat, dokumentuma: vizsgálati terv.

foglalkozási egység látogatása
A pedagógus-munkakörben foglalkoztatottak gondozási, nevelési, fejlesztési, oktatási munkája
értékelésének egyik eszköze. Célja a pedagógus-munkakörben foglalkoztatott munkájának a
megfigyelése, elemzése és értékelése, ezekre épülve javaslatok megfogalmazása. A foglalkozási egység
látogatása az intézmény minőségbiztosításának és a pedagógus-előmeneteli rendszerhez kapcsolódó
minősítésnek is fontos eleme. A foglalkozási egységet látogathatják a munkatársak, az intézmény
vezetői, a minősítésben részt vevő szakértők.
A minősítés során a foglalkozási egység látogatásának szakaszai: a látogatást előkészítő rövid
megbeszélés, a megfigyelés, az elemzés és az értékelés. A minősítés során a szakértők és az
intézményvezető látogatását a foglalkozási egység látogatási naplója, jegyzőkönyve és értékelőlapja
dokumentálja.

foglalkozási egység látogatási napló
A foglalkozási egység látogatásának hivatalos dokumentuma. A foglalkozási egységet látogató ebben
rögzíti a megfigyelés és az elemzés alapján a foglalkozás menetére vonatkozó megállapításait,
megjegyzéseit, felmerülő kérdéseit.

foglalkozásiegység-megfigyelés
A foglalkozási egység látogatásához kapcsolódó tevékenység. Célja a pedagógus-munkakörben
foglalkoztatott szakember tevékenységének és az ellátottakkal és családjaikkal való együttműködésének
megfigyelése. A foglalkozási egység megfigyelésnek céljától függően különböző szempontjai,
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szempontsorai lehetnek. A megfigyelés tapasztalatait és az ezekkel kapcsolatos megjegyzéseket
dokumentálni kell.

foglalkozási egység megfigyelési feljegyzés
A foglalkozási egység látogatása során
 az elsősorban azonos pedagógus-munkakörben foglalkoztatott munkájának, tevékenységének
megfigyeléséről készített, meghatározott szempontok szerint strukturált feljegyzés, amely saját
szakmai munkájának fejlesztése érdekében tartalmazza a megfigyelőnek az egyes foglalkozási
egységgel kapcsolatos szakmai észrevételeit, tapasztalatait;
 a nevelőszülői hálózat szakmai vezető, gyermekotthon-vezető, javítóintézeti otthonvezető
feljegyzései, amelyek a szakmai munka fejlesztése érdekében tartalmazzák a megfigyelőnek az
egyes foglalkozási egységgel kapcsolatos szakmai észrevételeit, tapasztalatait, javaslatait és
értékelését.

foglalkozási egység terve
A foglalkozási egység tervezési dokumentuma – pedagógus-munkakörönként differenciáltan –,
amely rögzíti a foglalkozási egység célját, felépítését, menetét, az alkalmazott módszereket, valamint
eszközöket. Pl. nevelő foglalkozási terve, nevelőszülői tanácsadó/nevelő/utógondozó családlátogatási
terve, pszichológus, gyógypedagógus vizsgálati terve. Lásd még: foglalkozási egység fogalma.

folyamatterv
A szakmai folyamat tervezési dokumentuma – pedagógus-munkakörönként differenciáltan –, amely
rögzíti a szakmai folyamat feladatokra bontott célját, felépítését, menetét, és szükség szerint az
alkalmazott módszereket, valamint eszközöket. A folyamatterv irányulhat egyénre, családra, csoportra.
Típusai: feladatspecifikus, célspecifikus és problémaspecifikus terv.

gondozás
A gondozás az ellátott, családja biológiai, pszichés, szociális szükségleteinek kielégítése és ezekhez
a megfelelő feltételek biztosítása. A gondozás irányulhat az ellátottra és/vagy családjára is.

gondozás, nevelés, fejlesztés
A gyermekvédelmi szakellátás, javítóintézeti nevelés a gondozás, nevelés, fejlesztés tudatosan
tervezett és megvalósított, egymást átható, egymásra ható, összefüggő és komplex szakmai
tevékenységeinek folyamata. Megvalósításában különböző munkakörű szakemberek vesznek részt.
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gondozási, nevelési, fejlesztési cél
Meghatározza, hogy a gondozási, nevelési, fejlesztési tevékenységek, azok egy szakasza
eredményeképpen milyen változás történjen az adott területen az ellátott állapotában, személyiségében,
az ellátott és családja tudásában, készségeiben, képességeiben, attitűdjében, viselkedésében. A célok és
az elérésüket szolgáló feladatok komplex rendszert alkotnak. Leírásuk tartalmazza az elérendő
gondozási szintet, tudás- és fejlődési szintet, az elvárt viselkedési módok megnevezését is. A gondozási,
nevelési, fejlesztési célok elérése érdekében komplex gondozási, nevelési, fejlesztési stratégiát
alkalmaznak a szakemberek.

gyermek személyiségvizsgálata
A teljes személyiségvizsgálat a gyermek mentális képességeinek, gondolkodásának, feladathoz való
viszonyulásának, problémamegoldásának, nyitottságának, érdeklődési körének, érzelmi életének,
szociabilitásának, tanulási képességeinek, kitartásának, motivációs bázisának, önmagához és másokhoz
való viszonyának mélységében való feltárása. A teljes személyiségvizsgálat multidiszciplináris feladat,
amely a gyermekvédelmi szakellátás, javítóintézeti nevelés területén mindig több szakember
összehangolt tevékenységével valósul meg.
A gyermek személyiségvizsgálata esetén az elemzés kiterjed a személyiség minden területére.
Segíthet a pozitív és negatív tulajdonságok, problémák, lehetőségek megismerésével a személyiség
fejlesztésében.

gyermekbántalmazás
A gyermek bántalmazása alatt azt értjük, ha valaki(k) sérülést okoz(nak) a gyermeknek, vagy a
gyermek sérelmére elkövetett cselekményt, történést szándékosan nem akadályozza(ák) meg. Ez a
gyermek további életére kiható sérülés lehet testi, érzelmi, erkölcsi, szellemi, egészségügyi jellegű,
illetve a gyermek méltóságát sértő, személyiségfejlődését károsan befolyásoló. A gyermekeket érheti
bántalmazás családon belül, intézményi keretek között vagy – ritkább esetben – lehetnek idegen személy
által okozott bántalmazás szenvedő alanyai is.
Megkülönböztetett ellátást és kezelést igényel, ha gyermek bántalmaz gyermeket. Ezekben az
esetekben egy gyermeket egy másik gyermek vagy gyermekek csoportja a konfliktusok szokásos
kezelésén túl – ismételten – fizikailag, lelkileg bántalmaz, vagy szexuálisan molesztál. A probléma
kezelésénél igen fontos, hogy az áldozat és az elkövető egyaránt kapjon megfelelő segítséget.

gyermekvédelmi szakértő
Az Országos Gyermekvédelmi Szakértői Névjegyzék tartalmazza azok nevét, szakterületét, lakcímét
és munkahelyét, akik részt vehetnek a gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltató tevékenységet
végzők szakmai ellenőrzésében, a szakmai programok értékelésében, továbbá a gyermekvédelmi és
gyámügyi eljárásban  különleges szakértelmet igénylő  jelentős tény vagy körülmény megítélésében.
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hátrányos, halmozottan hátrányos helyzet
A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (Gyvt.) 2013.
szeptember 1-jétől hatályos szabályozása alapján értelmezendő valamennyi ágazat számára.

házirend
A házirend az adott intézmény belső életének rendjét szabályozó dokumentum, amely összefoglalja,
hogy az intézmény munkatársai és ellátottjai miként teljesíthetik egymással szembeni kötelezettségeiket,
és hogyan érvényesíthetik jogaikat. A házirend részét képezi különösen a napi- és hetirend, a
kapcsolattartás módjára vonatkozó szabályok. Kötelező tartalmi elemeit jogszabály határozza meg.

hospitalizáció
Tartós bentlakásos intézményi elhelyezéssel, kezeléssel összefüggésben jelentkező tünetegyüttes,
amelyet a pszichés aktivitás csökkenése, a másoktól való elidegenedés és a külvilág iránti érdeklődés
beszűkülése jellemez. Gyermekkorban a fejlődés-érés folyamatát lassítja, esetleg meg is akadályozza,
ha tartósan kimaradnak azok az ingerek, amelyek a fejlődés magasabb fokára lépést alapozzák meg. A
személyes kapcsolat különösen az élet korai szakaszában nélkülözhetetlen, a személyiség egészséges
fejlődését alapjaiban befolyásolja.

igazságügyi szakértő
A jogszabályban meghatározott igazságügyi szakértői névjegyzékben szereplő igazságügyi szakértő
a bíróság, az ügyészség, a rendőrség, illetve a jogszabályban meghatározott más hatóság kirendelése,
továbbá megbízás alapján, szakvéleménnyel segíti a tényállás megállapítását, a szakkérdés eldöntését.

integráció
Az integráció kifejezés általános értelemben a részek egységesülését, beilleszkedést vagy
beolvasztást, hozzácsatolást jelent. Az integrációnak több formája, célja, módja létezik. A társadalmi
integráció egyenlő jogokat és lehetőségeket jelent minden ember számára, harmonikus interakciót és
szolidaritást elősegítő tényező a társadalom minden szintjén (család, közösségek). Szociálpszichológiai
értelemben a társadalmi csoportokkal kapcsolatban használják, pedagógiai értelemben a különböző
hátrányos helyzetű vagy speciális szükségletű csoportok gyermekeinek a többséggel való
együttnevelését, illetve ennek eredményét értjük alatta. Kapcsolódó fogalom az inklúzió (befogadottság,
benne foglalás), amely az integráció magasabb szintje.

ismeretbővítés
A gondozási, nevelési, oktatási, fejlesztési folyamathoz, egy foglalkozási egységhez kapcsolódó
didaktikai feladat. Célja a meglevő ismeretekre, képességekre, készségekre építve az ellátottak,
családjaik ismereteinek, képességeinek, készségeinek bővítése. Az új ismeretek elsajátításának
különböző kognitív útjai lehetnek: a) aktív feladatmegoldásra, problémaalapú, tapasztalatokon,
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belátáson alapuló feladatmegoldásra tanulásra, munkáltatásra; b) szemléltetésre; c) a pedagógusmunkakörben foglalkoztatott közlésére; d) az ellátottak, családjaik kooperációjára stb. épülhet. Fontos,
hogy a pedagógus-munkakörben foglalkoztatott minél nagyobb arányban válassza az ellátottak,
családjaik aktív és interaktív tevékenységére épülő ismeretbővítési módszereket. A foglalkozási egység
tervében a gondozási, nevelési, oktatási, fejlesztési célok között célszerű megfogalmazni azt is, hogy az
adott foglalkozáson milyen tudás, képesség elsajátítása a cél. Az ismeretbővítés folyamatának
elmaradhatatlan része az ismeretek alkalmazása.

játék
Nevelési, oktatási, fejlesztési módszer, amely a gyermekek egyéni, páros vagy csoportos
játéktevékenységére épül. Célja a játék által a nevelési-didaktikai célok és feladatok megvalósítása, a
gyermekek motiválása a fejlesztési folyamatban. A játék speciális fajtája a kommunikációs nevelést
szolgáló szerepjáték.

jutalmazás-büntetés
Nevelési eszközrendszer a kívánt viselkedés elérése érdekében. A jutalmazás és büntetés módszere
elősegíti az ellátottak nevelési folyamatban való együttműködési készségének fejlődését, fejleszti az
ellátottak értékelés iránti érzékenységét. Eszköz a társadalom által elfogadott, az ellátottak
szükségleteihez igazodóan meghatározott, intézmény esetén a házirendben megfogalmazott,
nevelőszülői család esetén a családi szokás- és szabályrendszerben meglévő normák megértéséhez,
elfogadásához, belsővé tételéhez.

készség- és képességfejlesztés
A kompetenciafejlesztés része a nevelési, oktatási, fejlesztési folyamatban. Célja az adott
kompetencia használatához szükséges készségek és képességek fejlesztése. Ez szorosan kapcsolódik az
adott kompetencia részét képező attitűd(ök) formálásához és az új ismeretek, képességek, készségek
bővítéséhez is.

kommunikációs készségek
A kommunikáció alapvető pedagógiai, nevelési, fejlesztési eszköz. A kommunikáció verbális,
nonverbális (arcjáték, testmozgás, térközszabályozás), vokális (hangsúly, hanglejtés, hangerő,
hangfekvés, hangszín, beszédtempó, szünettartás) elemekből álló rendszert alkot, hatékonysága az
elemek összhangján alapul. A pedagógus-munkakörűnek tudatosan és felelősen kell alkalmaznia a
kommunikáció elemeit, ehhez ismernie kell a saját és az ellátottak, családjaik kommunikációs szokásait,
egyéni sajátosságait. A kommunikációs készségek fejlesztése elősegíti a hatékony részvételt a gondozás,
nevelés, fejlesztés folyamatában.
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kompetencia
A pszichikus képződmények olyan rendszere, amely magában foglalja az adott területtel kapcsolatos
attitűdöt, készségeket, képességeket és ismereteket. A gondozás, nevelés, fejlesztés tartalmának, az
intézményes nevelés célrendszerének meghatározó elemei a fejlesztendő kompetenciák. A nemzetközi
és nemzeti tartalmi szabályozó dokumentumokban megadott kulcskompetenciák az intézményes nevelés
minden szintjére és színterére vonatkoznak. A műveltségi területekhez sajátos, az adott szakterülettel
összefüggő kompetenciák is kapcsolódnak. A pedagógusok előmeneteli rendszeréhez kapcsolódó
minősítés során nyolc pedagóguskompetencia alapján történik a pedagógusok, pedagógus-munkakörűek
minősítése, munkájuk értékelése. A nyolc pedagóguskompetencia azon tudásnak, attitűdöknek és
képességeknek az összességét nevezi meg, amelyek alkalmassá teszik a pedagógusokat, pedagógusmunkakörűeket arra, hogy tevékenységüket, pedagógiai feladataikat eredményesen elláthassák.

konfliktuskezelés
A személy- és csoportközi konfliktusok kibontakozásának megelőzésére, a kialakult konfliktusok
bármely szakaszában annak megszüntetésére tudatosan alkalmazott pedagógiai, pszichológiai technika,
eljárás.

kooperatív tanulás
Egyrészt tanulási-tanítási, fejlesztési módszer, másrészt a csoportmunka egyik szervezési módja. Az
ellátottak együttműködésén alapuló tanulást jelenti, amely történhet párban vagy csoportban. Lényege,
hogy az ellátottak a közös cél eléréséhez egyéni teljesítményükkel is hozzájárulnak, minden csoporttag
részt vesz a feladatmegoldásban. Megnő a csoporttagok egyéni felelőssége, és pozitív függés, építő
egymásrautaltság alakul ki a csoporton belül.

korai fejlesztés
A 0-6 éves korú, az átlagostól eltérően fejlődő gyermekek számára ajánlott gyógypedagógiai,
mozgásfejlesztő és egyéb terápiás szolgáltatások köre. A korai fejlesztés habilitáció, amely  eltérő
fejlődésmenet esetén – az egyéni fejlődést speciálisan támogatja. A korai fejlesztés biztosítása
köznevelési feladat, amelyet a pedagógiai szakszolgálatok nyújtanak. Gyermekjóléti alapellátási és
gyermekvédelmi szakellátási intézmény korai fejlesztést nem végezhet, de ahhoz helyszínt biztosíthat.

környezettanulmány
Az ellátottak, családjaik életkörülményeit, életvitelét leíró dokumentum, amelyet a tervezés,
gondozás, nevelés, fejlesztés során a szakemberek eszközként használnak ahhoz, hogy szakmai
döntéseikben segítségükre legyen. Tartalma mindig igazodik ahhoz a célhoz, amelynek érdekében a
dokumentum készült, pl. nevelési-fejlesztési terv készítése, kapcsolattartás, hazagondozás,
örökbefogadás. Sajátos típusa az alkalmassági vizsgálat során készített környezettanulmány (pl.
örökbefogadásra való alkalmasság, nevelőszülői alkalmasság), és a pártfogó felügyelő által készített
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környezettanulmány, amely a fiatalkorúakkal szembeni büntetőeljárás egy kötelezően beszerzendő
bizonyítási eszköze.

kötődés
A kötődés alapvetően egy ösztönalapú viselkedéses mintázat, amelynek biológiai funkciója a
biztonság és a védelem biztosítása (Bowlby). Ellátottjaink többsége traumatizált családi háttérből,
gyakran töredezett kötődési mintázattal kerül a gyermekvédelmi és javítóintézeti rendszerbe. A
gondozás, nevelés, fejlesztés során a szakemberek célja a kötődési sérülés enyhítése, a kötődési képesség
erősítése.

mediáció
Közvetítői eljárás személyek, szervezetek közötti konfliktusok rendezésének segítése céljából. Olyan
alapvetően kommunikáción alapuló eljárás, amelyben egy külső semleges fél (mediátor) közvetít
előrehaladott konfliktusfázisban lévő felek között, ha a konfliktusnak jellemzője, hogy a felek között
vagy egyáltalán nincs kommunikáció vagy nincs érdemi kommunikáció. Alkalmazása a legkülönfélébb
hétköznapi helyzetekben, illetve jogszabályok által meghatározott területeken, így a gyermekvédelem
és a családjog területén is lehetséges.

minősítésben részt vevő szakértő
A pedagógusok előmeneteli rendszerének keretében a minősítővizsgán, minősítési eljárásban a
minősítőbizottság tagjaként részt vevő, a kormányhivatal által delegált, az Országos szakértői
névjegyzékben pedagógiai-szakmai ellenőrzés (tanfelügyelet) és pedagógusminősítés szakterületen
szereplő, gyermekvédelem-javítóintézeti nevelés területen dolgozó szakember.

nevelés
A gyermek testi, szellemi és erkölcsi fejlődésének tudatos, tervszerű irányítása, olyan
személyiségfejlődésre, szocializálódásra irányuló folyamat, amelynek célja a pozitív önértékelés, a
normakövető magatartás, a társadalmi beilleszkedés elérése, a viselkedés formálásával, különböző
pedagógiai, nevelési eszközök, módszerek alkalmazásával. Lásd még: szociális tanulás, jutalmazásbüntetés.

nevelési alapelv
A gyermekvédelmi szakellátás és a javítóintézeti nevelés területén a gondozási, nevelési, fejlesztési
tevékenységet meghatározó, az egész folyamatra ható pedagógiai, pszichológiai szemléletmód. A
nevelési alapelveket az intézmény szakmai programja tartalmazza.
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pozitív diszkrimináció
Hátránycsökkentő megkülönböztetés, személyre, csoportra vonatkozó jogi, adminisztratív vagy
egyéb intézkedés, amely a gyermekvédelemben pénzbeli, természetbeni ellátásokban, személyes
gondoskodást nyújtó szolgáltatásokban nyilvánul meg.

problémaspecifikus terv
A folyamatterv egyik típusa, amely a pedagógus-munkakörű ellátottakkal, családjaikkal végzett
szakmai tevékenységében adott probléma kezelésének érdekében rögzíti a szakmai folyamat feladatokra
bontott felépítését, menetét, és szükség szerint az alkalmazott módszereket, valamint eszközöket.
(Kezelendő probléma lehet pl. engedély nélküli eltávozás, igazolatlan iskolai mulasztás, agresszív
viselkedés.)

reintegráció
Általános értelemben: helyreállítás, visszaállítás, visszahelyezés. Olyan beavatkozás, amelynek az a
célja, hogy a volt vagy jelenlegi problémás viselkedésű személy (pl. kábítószer-fogyasztó) integrálódjon
a társadalomba. A beavatkozásnak főként „szociális” célúnak kell lennie szemben a főként „kezelés”
célúval, hogy társadalmi reintegrációs folyamatnak lehessen tekinteni.

reszocializáció
Általános értelemben: társadalomba visszavezetés. Társadalmi beilleszkedési zavarok miatt negatív
magatartást tanúsító, a társadalom életéből kiszakadt személy beilleszkedésének irányítása,
visszavezetése. A fiatalkorúak reszocializációja olyan komplex és speciális nevelési, fejlesztési
folyamat, amelynek célja az antiszociális fejlődésirányú és/vagy bűnelkövető fiatalok speciális
szükségleteinek (szociális, nevelési-oktatási, mentálhigiénés, egészségügyi) teljes körű és/vagy célszerű
kielégítése által szocializáltsági szintjük javítása, s ezen keresztül társadalmi integrációjuk,
reintegrációjuk esélyeinek a növelése.
A problémák, amelyek kezelését a reszocializációnak fel kell vállalnia, a kapcsolatrendszerben, a
viselkedésben, a teljesítményben, az iskolázottságbeli és művelődésbeli elmaradásokban mutatkoznak
meg.

szakemberek csoportja
Azonos szakmai feladatra, konkrét célra szerveződött szakemberek közössége (pl. szakmai team,
esetmegbeszélő csoport, szupervíziós csoport, képzési csoport, munkaközösség, projektcsoport).
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szakértői vélemény
A Ket.14 szerint szakértői véleményt kell kérni, ha az eljáró hatóság nem rendelkezik megfelelő
szakértelemmel, és az ügyben jelentős tény vagy egyéb körülmény megállapításához különleges
szakértelem szükséges, vagy jogszabály írja elő a szakértő igénybevételét. A kirendelt szakértő a hatóság
kirendelése alapján köteles eljárni. A szakértő személyére az ügyfél is tehet javaslatot. Az ügyfél által
felkért szakértő véleménye bizonyítékként használható fel akkor is, ha a szakértőt a hatóság nem rendeli
ki.
Ha a jogszabály gyermekvédelmi vagy szociálpolitikai szakterületen gyermekvédelmi vagy
szociálpolitikai szakértő igénybevételét írja elő, vagy ilyen szakértő igénybevételéhez
jogkövetkezményt állapít meg, szakértőként kizárólag a Kormány által erre kijelölt szerv engedélyével
rendelkező személy vehető igénybe, valamint a jogszabályban meghatározott jogkövetkezmények csak
az ilyen személy igénybevételéhez fűződnek.
A Kormány által erre kijelölt szerv a szakértői tevékenység folytatására engedéllyel rendelkező
személyekről szakterületenkénti tagolásban névjegyzéket vezet, ez az Országos szakértői névjegyzék.
A szakértői vélemény tartalmazza a vizsgálat tárgyát, a vizsgálati eljárásokra, eszközökre, valamint
annak tárgyában bekövetkezett változásokra vonatkozó részletes adatokat, a módszer rövid ismertetését,
a szakmai megállapítások összefoglalását, valamint az azokból levont következtetéseket, jelezve e
következtetések bizonyosságát vagy valószínűségi fokát. A szakértőnek a vélemény megalkotása során
figyelemmel kell lennie és értékelnie kell az ügyben már korábban lefolytatott vizsgálat adatait,
megállapításait. A szakértő az általa készített szakértői vélemény tartalmával összefüggésben nem
utasítható, azaz szakmai tapasztalatán alapuló, független álláspontját kell képviselnie. A szakértőhöz az
általa készített szakértői véleménnyel kapcsolatban, annak előterjesztése után, a felek kérdéseket
intézhetnek.

szakmai folyamat
Szakmai előírások alapján, az ellátottakra, családjaikra irányuló, tervezett, a gondozási, nevelési,
fejlesztési célhoz kötött, a különböző szakterületek módszertanát tudatosan és összehangoltan
alkalmazó, értékelést magában foglaló, meghatározott ideig tartó tevékenységek együttese. A szakmai
folyamat legalább egy foglalkozási egységet tartalmaz. (Pl. szakértői bizottságban vizsgálatot végző
pszichológus szempontjából értelmezve: vizsgálati terv készítése – pszichológiai vizsgálat elvégzése –
pszichológiai vélemény elkészítése – a bizottság szakvéleményének kialakításában való részvétel.
Nevelő esetében: foglalkozási terv készítése – felkészülés a foglalkozásra – foglalkozás megvalósítása
– foglalkozás dokumentálása és értékelése – tapasztalatok visszacsatolása, visszajelzése. Nevelőszülői
tanácsadó esetén: családlátogatási terv készítése és felkészülés a családlátogatásra – családlátogatás
megvalósítása – családlátogatás dokumentálása és értékelése – tapasztalatok visszacsatolása,
visszajelzése.) Lásd még: foglalkozási egység fogalmánál.

14
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szakmai program
A szakmai program, mint alapdokumentum az adott intézmény saját, egyedi szakmai szabálykódexe,
amely tartalmazza a gondozás, nevelés, fejlesztés alapelveit, célját és módszereit. A szakmai
programnak egyaránt tükröznie kell az intézmény jogszabályi kereteknek megfelelő működését, a helyi
körülményekhez és feltételekhez igazodó sajátosságokat, valamint az intézményben ellátottak
problémaprofiljához igazodó módszertani sajátosságokat. Kötelező tartalmi elemeit jogszabály
határozza meg.
A szakmai program a gyermekvédelem területén működő intézmények által kötelezően elkészítendő
alapdokumentum, amelynek jogszabályok által előírt módon tartalmaznia kell különösen az intézmény
alapadatait, az ellátandó célcsoport és az ellátandó terület jellemzőit, az ellátandó feladatokat, annak
alapelveit, a megvalósítani kívánt program konkrét bemutatását, az ahhoz rendelt kapacitásokat,
eszközöket, a konkrét tevékenységek leírását, az intézményen belüli és más intézményekkel történő
együttműködés módját, a feladatellátás szakmai tartalmát, módját, a gondozási, nevelési, fejlesztési
feladatok jellegét, tartalmát, módszereit, a feladatokat ellátó munkatársak folyamatos szakmai
felkészültsége biztosításának módját, formáit. A javítóintézet szakmai programjának sajátos kötelező
eleme a munkatársak antidiszkriminációs oktatására vonatkozó terv.
A szakmai program összeállítása kollektív feladat, a pedagógiai munkakörben dolgozó, illetve a
nevelő-gondozó munkát közvetlenül segítő felsőfokú végzettségű munkatársak együtt fogadják el.

szakmai vélemény
2014. július 1-jétől a Gyvt. módosítása alapján a gyermekvédelmi szakértői bizottság által készített
szakvélemény elnevezés szakmai véleményre módosul.

szakvélemény
Jogszabály meghatározott ügyekben kötelezővé teheti valamely bizonyítási eszköz alkalmazását,
illetve előírhatja valamely szerv véleményének a kikérését. A gyermekvédelmi szakértői bizottság
szakvéleményének kikérését kötelezően írja elő a Gyvt., így a gyermekvédelmi szakértői bizottság
szakvéleménye nem minősül a közigazgatási hatósági eljárás általános szabályairól szóló 2004. évi
CXL. tv. szerinti szakértői véleménynek. A gyermekvédelmi szakértői bizottság és a területi
gyermekvédelmi szakszolgálat nem szakhatóság, hanem szolgáltató, és nem klasszikus értelemben vett
szakértő. Nem kirendelt szakértőként, külön díjazás ellenében működik közre az eljárásban, így az általa
készített vélemény nem szakértői vélemény, hanem szakmai vélemény.

szegregáció
Általános értelemben: különválás, elkülönülés a sokaságtól, különtelepülés. Szociológiai értelemben
a társadalmi távolságtartás intézményesített, fizikai elkülönülésben is kifejeződő formája, pl. a tanulók,
a nevelők vagy az iskolák, személyek vagy csoportok vallási, faji, világnézeti, nemi vagy bármilyen más
különbözőség alapján képzett elkülönítése más csoportoktól. Hátrányos megkülönböztetéssel,
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diszkriminációval járhat. A gyermekvédelem területén azonban a szegregáció felzárkózást célzó, előnyt
jelentő többletszolgáltatást, többlettámogatást biztosít a későbbi integráció érdekében.

személyiségfejlődés
A személyiség azon pszichofizikai rendszerek dinamikus organizációja az egyénben, melyek
meghatározzák a tevékenységét és a környezethez való viszonyulását (Allport). A személyiség
meghatározói a belső tényezők, amelyek öröklött és veleszületett sajátosságok (genetikai adottságok),
illetve a külső tényezők, a környezeti, társadalmi hatások, nevelés (család, iskola, kortárscsoport). A
személyiség nem születik, hanem az adottságok talaján a környezettel való kölcsönhatásában – fejlődés
eredményeként – bontakozik ki. Napjainkban egyre erőteljesebb hatást gyakorol a személyiségfejlődésre
a média, a világháló.

szeparáció
Elkülönítés a másik embertől egyéni szinten. (Csoportok esetén inkább a szegregáció fogalmát
használjuk.) Egymagában az ember gyengébbnek, sérülékenyebbnek, tehetetlenebbnek érzi magát, mint
mások társaságában. Kisgyermekkorban különösen nagy félelmet, ún. szeparációs szorongást kelt az
egyedüllét, a szeparációt ezért éli meg büntetésként a gyermek.

szocializáció
Az adott kultúrában a személy környezetében használatos normák, értékek, hagyományok, nézetek,
attitűdök elsajátításának a folyamata. A szocializáció mindig a környezet és az egyén folyamatos és
visszaható kölcsönhatása. Színterei a család, a tágabb környezet, a kortársak, az intézmények, valamint
tágabb értelemben az egész társadalom. Napjainkban egyre erőteljesebb szocializációs hatása van a
médiának, a világhálónak.
A szocializálás célzott folyamat, amely a társadalomba való beilleszkedést segítő személyiségjegyek,
viselkedésmódok, gondolkodás erősítése, illetve normák közvetítése a pedagógia-pszichológia
eszközeivel annak érdekében, hogy az egyén elsajátítsa az együttélés szabályait, a „lehetséges és elvárt
viselkedésmódokat” (Bagdy).

szociális kompetencia
Olyan kompetencia, amely minden egyén számára szükséges a társadalmi életben, a munkában, a
közéletben és a magánélet különféle színterein való boldoguláshoz, helytálláshoz, fejlődéshez. A
pedagógus-munkakörben foglalkoztatottnak a szociális kompetencia kialakítására, fenntartására és
fejlesztésére kell törekednie az ellátottakkal, ellátottak családjaival folytatott tevékenysége során.

szociális tanulás
Pszichológiai értelemben tanulásnak nevezzük a tapasztalatok hatására bekövetkező
viselkedésváltozást. Az emberi viselkedés jórészt tanulás útján alakul ki, amelyben fontos szerepe van a
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szociális hatásoknak. A kóros viselkedés hibás tanulás eredménye, így a változás szintén tanulással
(újratanulással, áttanulással) érhető el. A tanulásnak három fő mechanizmusát különböztetjük meg:
(1). klasszikus (Pavlov-féle) kondicionálás;
(2). instrumentális, pozitív megerősítésen vagy jutalmon alapuló tanulás, negatív viselkedés
felfüggesztése, büntetés;
(3). utánzásos (imitációs) tanulás, szociális tanulás (Bandura), modell utánzása révén történik a
tanulás, pl. beszédelsajátítás, szereptanulások, társas viselkedés tanulása.

szupervízió
A szupervízió szakmai személyiségfejlesztés, hivatásgondozás, a ma elérhető egyik legjobb szakmai
személyiséggondozó és kiégésmegelőző módszer, amelynek alkalmazása nélkülözhetetlen a segítő
foglalkozásúak  köztük a szociális, gyermekjóléti, gyermekvédelmi területen személyes gondoskodást
végző szakemberek  hivatásgondozásában, saját mentálhigiénéjében, szakmai továbbképzésében és
munkájának minőségbiztosításában. Lényegi gondolata az egészség mértéke, célja, hogy megtartson az
egészségben, segítse megőrizni és fejleszteni a munkabírást és a lelki stabilitást, növelje a szakmai
hatékonyságot. A szupervízió elősegíti a szakmai elfáradás, kiégés megelőzését, a kapcsolatok
fejlődését, a hatékonyabb együttműködést. Támogató funkciója révén komoly segítséget jelent a munka
okozta stressz és problémák feldolgozásában. Célja elősegíteni a szakmai kompetencia megerősödését,
a szakmai szerepek tisztázását, a munkahelyi hatékonyságot. Elősegíti a konfliktus- és agressziókezelés
eredményesebbé tételét, a változásokhoz való alkalmazkodás, a rugalmas helyzetértékelés módszerének
megismerését és használatát.

tanácsadás
A személyes gondoskodás elemeként az ellátottak, családjaik számára nyújtott segítési forma,
amelynek célja, hogy növelje a válaszadási kapacitást és az új magatartásformák, gondolatok kibontására
irányuló képességet. A tanácsadás minden ellátottakkal, családjaikkal dolgozó szakember közös
feladata. Megjelenési típusai a személyes tanácsadás, a konzultáció, az iránymutatás, valamint az egyéb
praktikus ismeretek átadása.

terápia
A terápia a gondozás, nevelés, fejlesztés során alkalmazott speciális kezelési eljárások összessége,
amely lehet gyógyító és fejlesztő célú egyaránt.

veszélyeztetettség
Olyan  magatartás, mulasztás vagy körülmény következtében kialakult  állapot, amely a gyermek
testi, értelmi, érzelmi és erkölcsi fejlődését gátolja vagy akadályozza. Súlyos veszélyeztetettségnek
minősül ezen túlmenően a gyermek által tanúsított olyan magatartás is, amely életét közvetlen
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veszélynek teszi ki, vagy testi, szellemi, értelmi, érzelmi fejlődésében jelentős és helyrehozhatatlan
károsodást okozhat.
Veszélyeztetett gyermek az a gyermek, aki családjában vagy környezetében, ismétlődő vagy tartós
fizikai, lelki bántalmazásnak, szexuális zaklatásnak, erőszaknak, elhanyagolásnak van kitéve, és/vagy
fejlődésében családja, közvetlen környezete károsan befolyásolja. Testi vagy pszichés fejlődését
ártalmas környezeti hatások, rossz interperszonális kapcsolatok akadályozzák, károsítják. A
veszélyeztetettség nem akut helyzet, hanem folyamat.

vezetői ellenőrzés dokumentuma
A nevelőszülői hálózat szakmai vezető, gyermekotthon-vezető, javítóintézeti otthonvezető által a
foglalkozási egység ellenőrzéséről készített dokumentum, amely tartalmazza a vezetőnek az egyes
foglalkozási egységgel vagy a pedagógus-munkakörben foglalkoztatott munkatárs egyéb szakmai
tevékenységével kapcsolatos észrevételeit, tapasztalatait, javaslatait és értékelését.

vizsgálat
A vizsgálat az egészségügyi, pszichológiai, pedagógiai, szociális diagnózis felállításának egyik
eszköze. A legfőbb szempont az információszerzés. Annak érdekében történik, hogy leginkább
meghatározható legyen az ellátott, családja egészségi és pszichés állapota, illetve szükséglete, szociális
körülményei. A gyermekvédelmi szakellátás, javítóintézeti nevelés területén a vizsgálat lehet orvosi,
pszichológiai, gyógypedagógiai, családgondozói.
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IX. Tárgyszógyűjtemény a gyermekvédelem és
javítóintézeti ellátás területére
Gyermekvédelem, gyermekjóléti alapellátás, gyermekjóléti szolgálat, gyermekjóléti szolgáltatás,
gyermekjóléti központ, bölcsőde, házi gyermekfelügyelet, családi napközi, alternatív napközbeni ellátás,
átmeneti gondozás, helyettes szülői ellátás, gyermekek átmeneti otthona, családok átmeneti otthona,
gyermekvédelmi szakellátás, otthont nyújtó ellátás, nevelőszülői ellátás, gyermekotthon, lakásotthon,
különleges gyermekotthon, különleges lakásotthon, speciális gyermekotthon, speciális lakásotthon,
anyaotthon, csecsemőotthon, utógondozás, utógondozói ellátás, utógondozó otthon, külső férőhelyen
nyújtott utógondozói ellátás, gyermekeink védelmében nyilvántartás, adatlapok, „macis” adatlapok
Javítóintézet, javítóintézeti nevelés, javítóintézetben végrehajtott előzetes letartóztatás, ideiglenes
elbocsátás
Házirend, napirend, szakmai program, módszertani útmutató, zsebpénzkezelési szabályzat,
jutalmazás-büntetés
Területi gyermekvédelmi szakszolgáltatás, területi gyermekvédelmi szakszolgálat, TEGYESZ,
örökbefogadás-előkészítés,
örökbefogadás-utánkövetés,
örökbefogadásra
való
felkészítés,
örökbefogadási tanácsadás, gyermek személyiségvizsgálata, ellátási szükséglet vizsgálata, elhelyezési
javaslat, elhelyezési terv, elhelyezési terv és javaslat, elhelyezési értekezlet, helyezési értekezlet,
helyezési tárgyalás, tanácskozás, esetmegbeszélés, esetkonferencia, gyermekvédelmi szakértői
bizottság, országos gyermekvédelmi szakértői bizottság, szakvélemény, szakmai vélemény támogatott
mediáció, önálló életkezdés
Ideiglenes hatállyal elhelyezett gyermek, gondozott gyermek, nevelt gyermek, gyermekvédelmi
gondoskodás, veszélyeztetett gyermek, hátrányos helyzetű gyermek, állami gondozott, kísérő nélküli
kiskorú, menekült, menedékes, oltalmazott, szakellátott, utógondozott, utógondozói ellátott,
bántalmazott gyermek, szökés, engedély nélküli eltávozás, körözés, próbára bocsátás, pártfogolt,
vádemelés elhalasztása, fiatalkorúak BV. intézete, felfüggesztett szabadságvesztés, kiskorú anya,
utógondozott anya, bűnelkövető, bűnöző
Gyermeki jogok, gyermeki kötelességek, gyermeki jogok és kötelességek, szülői jogok, szülői
kötelességek, szülői jogok és kötelességek, gyermekjogi képviselő, panaszjog, érdekképviselet,
érdekképviseleti fórum, gyermekparlament, gyermekönkormányzat
Gyámhatóság, gyámhivatal, áldozatsegítő szolgálat, pártfogó felügyelői szolgálat, gyámhatósági
intézkedés, gyermekvédelmi hatósági intézkedés, családbafogadás, védelembe vétel, ideiglenes hatályú
elhelyezés, nevelésbe vétel, átmeneti nevelésbe vétel, tartós nevelésbe vétel, átmeneti nevelés, tartós
nevelés, utógondozás elrendelés, utógondozói ellátás elrendelés, otthonteremtési támogatás, nevelési
felügyelet, személyes szabadság korlátozása, biztonsági elkülönítő, biztonsági elkülönítés,
örökbefogadás-engedélyezés, örökbefogadásra való alkalmasság megállapítás
Gyermekjólét, veszélyeztetettség, hátrányos helyzet, prevenció, különleges ellátási szükséglet,
speciális ellátási szükséglet, kettős ellátási szükséglet, szociokulturális jellemzők, kábítószer,
dohányzás, alkohol, szenvedélybetegség, deviancia, szocializáció, reszocializáció, reintegráció, előzetes
letartóztatás, állami gondoskodás, örökbefogadás, nevelőszülői elhelyezés, prostitúció, prostituált,
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gyermekprostitúció, pedofil, pedofília, kényszerítés, bűnmegelőzés, megelőző pártfogás, elhanyagolás,
kiskorú veszélyeztetése, szupervízió, felülvizsgálat, nevelőszülő gyámi feladatai, családi pótlék,
gyámhatósági folyószámla, utánkövetés
Gyám, gyermekvédelmi gyám, hivatásos gyám, eseti gondnok, örökbefogadási tanácsadó, befogadó
szülő nevelőszülő, nevelőszülői tanácsadó, helyettes szülő, helyettes szülői tanácsadó,
Fejlesztés, korai fejlesztés, hospitalizáció, integráció, szegregáció, szeparáció, szorongás,
gyászfolyamat, veszteség-feldolgozás, sajátos nevelési igény, SNI, különleges bánásmód,
élménypedagógia, drámapedagógia, terápia, korlátozott kód, előítélet, beilleszkedés, énkép, jövőkép,
jövőtervezés, abúzus, családon belüli erőszak, addikció, diszkrimináció, kötődés, depresszió,
disszociális, személyiségfejlődés, dühkitörés, enuresis, encopresis, elhárító mechanizmus, megküzdési
stratégia, konfliktuskezelés, agressziókezelés, egyéni fejlesztés, csoportos fejlesztés, csoport,
családlátogatás, környezettanulmány, vélemény, szakvélemény, szakértői vélemény, pedagógiai
vélemény, nevelői vélemény, családgondozói vélemény, tanácsadás, konfliktuskezelés, közvetítés,
mediáció.
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X. Mellékletek
1. sz. melléklet
Foglalkozáslátogatási napló
A minősítésben részt vevő pedagógusmunkakörű neve
A minősítésben részt vevő munkaköre
(nevelő/szakoktató15)
Intézmény neve
Intézmény címe
Intézmény OM azonosítója
Foglalkozás helyszíne
Foglalkozás dátuma
A foglalkozás témája
A csoport megnevezése
A minősítésben részt vevő látogató
szakértő neve
Idő

A foglalkozás menete

Megállapítások/Megjegyzések/
Felmerülő kérdések

A minősítésben részt vevő, látogató szakértő aláírása

15

A megfelelőt kérjük beírni.
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2. sz. melléklet
Foglalkozáslátogatási jegyzőkönyv
A foglalkozáslátogatás adatai
Az intézmény neve
Az intézmény címe
A csoport neve, száma
A foglalkozás konkrét helyszíne
A foglalkozáslátogatás időpontja
A foglalkozás témája
A foglalkozáslátogatás résztvevői
Résztvevők

Név

Aláírás

Nevelő/Szakoktató16
Intézményvezető
Minősítésben részt vevő,
látogató szakértő

A foglalkozáslátogatási jegyzőkönyv mellékletei:
1. a látogatással érintett foglalkozási terv
2. a minősítésben részt vevő szakértő által készített foglalkozáslátogatási napló
3. a minősítésben részt vevő szakértő által előzetesen készített pedagóguskompetencia alapú
összesítő értékelőlap

16

A megfelelőt kérjük aláhúzni.
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Gyermekvédelmi és javítóintézeti nevelés

3. sz. melléklet
Értékelési interjú napló
A minősítésben részt vevő pedagógusmunkakörű neve
A minősítésben résztvevő munkaköre
Intézmény neve
Intézmény címe
Intézmény OM azonosítója
Foglalkozási egység helyszíne
Foglalkozási egység dátuma
A foglalkozási egység témája
A csoport megnevezése
A minősítésben részt vevő, értékelési
interjút készítő szakértő neve
Feljegyzés az értékelési interjúról

A minősítésben részt vevő, értékelési interjút készítő szakértő
aláírása
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Gyermekvédelmi és javítóintézeti nevelés

4. sz. melléklet
Értékelési interjú jegyzőkönyv
Az értékelési interjú adatai
Az intézmény neve
Az intézmény címe
A foglalkozási egység megnevezése
A
pedagógus-munkakör
megnevezése
Az értékelési interjú helyszíne
Az értékelési interjú időpontja
Az értékelési interjú résztvevői
Résztvevők

Név

Aláírás

Pedagógus-munkakörű
Intézményvezető
Minősítésben részt vevő
szakértő

Az értékelési interjú jegyzőkönyv mellékletei:

1. az értékelési interjúval érintett foglalkozási egység terve
2. a minősítésben részt vevő szakértő által készített értékelési interjú napló
3. a minősítésben részt vevő szakértő által előzetesen készített pedagóguskompetencia
alapú összesítő értékelőlap

Az emberi erőforrások minisztere által 2014. március 13-án elfogadott kiegészítő tájékoztató anyag 2016. január 29-én
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Gyermekvédelmi és javítóintézeti nevelés

5. sz. melléklet
Kompetenciaalapú összesítő értékelőlap az indikátorok szerint az e-portfólió és a védés,
valamint a foglalkozás(ok) látogatása, illetve az értékelési interjú alapján (a szakértő számára)

A minősítésben részt vevő pedagógusmunkakörű neve
A minősítésben résztvevő munkaköre
(nevelő/szakoktató17)
Intézmény neve
Intézmény címe
Intézmény OM azonosítója
Foglalkozás helyszíne/értékelési interjú
helyszíne
Foglalkozás
dátuma

dátuma/értékelési

interjú

A foglalkozás/foglalkozási egység témája
A csoport megnevezése18
A minősítésben részt vevő látogató
szakértő neve

Dátum: ...................................... , .............. . év ............... hó ......... . nap

.......................................................
a szakértő aláírása

17

A megfelelőt kérjük beírni.

18

Ha releváns.
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Gyermekvédelmi és javítóintézeti nevelés

N. é. = nem értelmezhető, 0 = nem jellemző,
1 = kevéssé jellemző, 2 = többnyire jellemző,
3 = jellemző
1. kompetencia: Szakmai feladatok, szaktudományos, szaktárgyi, tantervi tudás
Szakmai feladatok, szaktudományos, szakterületi tudás

Pontszám az e-portfólió
dokumentumai és a védés
alapján

Pontszám az
foglalkozási egység(ek)
látogatása vagy értékelési
interjúk alapján

1.1.
1.2.
1.3.

Alapos, átfogó és korszerű szaktudományos és szakterületi tudással rendelkezik.
Rendelkezik a munkaköréhez szükséges szakmódszertani tudással.
Fogalomhasználata pontos, következetes.

N. é. 0 1 2 3
N. é. 0 1 2 3
N. é. 0 1 2 3

N. é. 0 1 2 3
N. é. 0 1 2 3
N. é. 0 1 2 3

1.4.

Használja a szakterületen belüli és más szakterülettel való kapcsolódási lehetőségeket.

N. é. 0 1 2 3

N. é. 0 1 2 3

Képes felmérni az ellátottak, családjaik meglévő állapotát, szükségletét, az eddigi
gondozási, nevelési, fejlesztési folyamat eredményeit, és erre építi szakmai tevékenységét.
A rendelkezésére álló szakmai, módszertani anyagokat, eszközöket ismeri, kritikusan
értékeli és megfelelően használja.
Az adott feladathelyzetnek megfelelő, változatos fejlesztési módszereket, eszközöket
alkalmaz.

N. é. 0 1 2 3

N. é. 0 1 2 3

N. é. 0 1 2 3

N. é. 0 1 2 3

N. é. 0 1 2 3

N. é. 0 1 2 3

N. é. 0 1 2 3

N. é. 0 1 2 3

N. é. 0 1 2 3

N. é. 0 1 2 3

1.5.
1.6.
1.7.
1.8.
1.9.

Törekszik az elméleti ismeretek gyakorlati alkalmazási lehetőségeinek felismertetésére.
Ellátottakat, családjaikat segíti az online tartalmak befogadásának, feldolgozásának,
felhasználásának, továbbadásának kritikus, etikus módjának kialakításában.

1. kompetencia

Átlagpontszám
(0-3 pont)

Az e-portfólió dokumentumai és a védés alapján
Pontszám az interjú(k) vagy foglalkozás(ok)látogatása alapján
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2. kompetencia: Pedagógiai folyamatok, tevékenységek tervezése és a megvalósításukhoz kapcsolódó
önreflexiók
Szakmai folyamatok, tevékenységek tervezése és a megvalósításukhoz kapcsolódó önreflexiók

A célok tudatosításából indul ki. A célok meghatározásához figyelembe veszi a szakmai
2.1. előírásokat, az intézmény szakmai programját.
2.2. Munkáját tematikus egységekre és időszakokra bontva is megtervezi.
Komplex módon veszi figyelembe a gondozási, nevelési, fejlesztési folyamat minden lényeges
elemét: a tartalmat, az ellátottak, családjaik meglévő tudását, motiváltságát, életkori
2.3. sajátosságait, az ellátási környezet lehetőségeit, korlátait stb.
2.4. Célszerűen használja a digitális, online eszközöket.
2.5. A foglalkozási egységet a cél(ok)nak megfelelően, logikusan építi fel.
2.6. Az ellátottak tevékenységét, a gondozási, nevelési, fejlesztési folyamatot tartja szem előtt.
2.7. Használja a szociális tanulásban rejlő lehetőségeket.
2.8. Alkalmazza a differenciálás elvét.
Tudatosan törekszik az ellátottak, családjaik motiválására, aktivizálására együttműködésük
2.9. érdekében.
Tudatosan tervezi a foglalkozási egység céljainak megfelelő stratégiákat, módszereket,
2.10. eszközöket.
2.11 Többféle módszertani megoldásban gondolkodik.
2.12 Terveit a foglalkozási egység eredményessége függvényében felülvizsgálja.
2. kompetencia

Gyermekvédelmi és javítóintézeti nevelés

N. é. = nem értelmezhető, 0 = nem jellemző,
1 = kevéssé jellemző, 2 = többnyire jellemző,
3 = jellemző
Pontszám az e-portfólió
dokumentumai és a védés
alapján

Pontszám az
foglalkozási egység(ek)
látogatása vagy értékelési
interjúk alapján

N. é. 0 1 2 3

N. é. 0 1 2 3

N. é. 0 1 2 3

N. é. 0 1 2 3

N. é. 0 1 2 3

N. é. 0 1 2 3

N. é. 0 1 2 3
N. é. 0 1 2 3
N. é. 0 1 2 3
N. é. 0 1 2 3
N. é. 0 1 2 3

N. é. 0 1 2 3
N. é. 0 1 2 3
N. é. 0 1 2 3
N. é. 0 1 2 3
N. é. 0 1 2 3

N. é. 0 1 2 3

N. é. 0 1 2 3

N. é. 0 1 2 3

N. é. 0 1 2 3

N. é. 0 1 2 3
N. é. 0 1 2 3
Átlagpontszám
(0-3 pont)

N. é. 0 1 2 3
N. é. 0 1 2 3

Az e-portfólió dokumentumai és a védés alapján
Pontszám az interjú(k) vagy foglalkozás(ok)látogatása alapján
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3. kompetencia: A tanulási folyamat támogatása
A fejlődési folyamat támogatása

Épít az ellátottak, családjaik szükségleteire, céljaira, igyekszik felkelteni és fenntartani
3.1. motivációjukat.
Figyelembe veszi az ellátottak, családjaik aktuális fizikai, érzelmi állapotát, és szükség esetén
3.2. igyekszik változtatni előzetes gondozási, nevelési, fejlesztési tervein.
Pozitív visszajelzésekre épülő, bizalomteljes légkört alakít ki, ahol mindenkinek lehetősége van a
3.3. fejlődésre.
Együttműködést támogató környezetet teremt például a környezet elrendezésével, az eszközök
3.4. használatával, az ellátottak, családjaik döntéshozatalba való bevonásával.
Felismeri és azonosítja az ellátottak, családjaik problémáit, és megfelelő szakmai segítséget biztosít
3.5. számukra.
3.6. Ellátottakban, családjaikban igyekszik kialakítani a fejlődés és együttműködés igényét.
3. kompetencia

Gyermekvédelmi és javítóintézeti nevelés

N. é. = nem értelmezhető, 0 = nem jellemző,
1 = kevéssé jellemző, 2 = többnyire jellemző,
3 = jellemző
Pontszám az e-portfólió
dokumentumai és a védés
alapján

Pontszám az
foglalkozási egység(ek)
látogatása vagy értékelési
interjúk alapján

N. é. 0 1 2 3

N. é. 0 1 2 3

N. é. 0 1 2 3

N. é. 0 1 2 3

N. é. 0 1 2 3

N. é. 0 1 2 3

N. é. 0 1 2 3

N. é. 0 1 2 3

N. é. 0 1 2 3

N. é. 0 1 2 3

N. é. 0 1 2 3

N. é. 0 1 2 3

Átlagpontszám
(0-3 pont)

Az e-portfólió dokumentumai és a védés alapján
Pontszám az interjú(k) vagy foglalkozás(ok)látogatása alapján
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4. kompetencia: A tanuló személyiségének fejlesztése, az egyéni bánásmód érvényesülése, a hátrányos
helyzetű, sajátos nevelési igényű vagy beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő gyermek,
tanuló többi gyermekkel, tanulóval együtt történő sikeres neveléséhez, oktatásához szükséges megfelelő
módszertani felkészültség
Az ellátott személyiségének fejlesztése, az egyéni bánásmód érvényesülése, a hátrányos helyzetű,
sajátos nevelési igényű vagy beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő gyermek többi
gyermekkel együtt történő sikeres neveléséhez, fejlesztéséhez szükséges megfelelő módszertani
felkészültség
Munkájában a gondozást, nevelést és fejlesztést egységben szemléli és kezeli.
Az ellátott(ak)személyiségének sajátosságait megfelelő módszerekkel, sokoldalúan tárja fel.
Az ellátott(ak) személyiségét nem statikusan, hanem fejlődésében szemléli.
Az ellátott(ak) teljes személyiségének fejlesztésére, autonómiájának kibontakoztatására törekszik.
Felismeri az ellátott(ak) tanulási vagy személyiségfejlődési nehézségeit, és képes számukra
4.5. tervezetten segítséget nyújtani vagy más szakembertől segítséget kérni.
Szakmai tevékenységének keretei között különleges, speciális ellátási szükségletű ellátott(ak), vagy
csoportok számára hosszabb távú fejlesztési terveket dolgoz ki, ezeket megvalósítja, illetve e
4.6. folyamatokban közreműködik.
Csoportos fejlesztés esetén is figyel az egyéni szükségletekre és az ellátottak egyéni igényeinek
4.7. megfelelő stratégiák alkalmazására.
Az ellátott(ak) személyiségállapotából adódó tüneteit, nehézségeit, mint a fejlesztési folyamat
4.8. részét kezeli, az egyéni megértést elősegítő módon reagál rájuk.
Az általános pedagógiai célrendszert és az egyéni szükségletekhez igazodó fejlesztési célokat
4.9. egységben kezeli.
4.10. Reálisan és szakszerűen elemzi és értékeli saját gyakorlatában az egyéni bánásmód megvalósítását.
4.1.
4.2.
4.3.
4.4.

4. kompetencia

Gyermekvédelmi és javítóintézeti nevelés

N. é. = nem értelmezhető, 0 = nem jellemző,
1 = kevéssé jellemző, 2 = többnyire jellemző,
3 = jellemző
Pontszám az e-portfólió
dokumentumai és a védés
alapján

Pontszám a
foglalkozási egység(ek)
látogatása vagy értékelési
interjúk alapján

N. é. 0 1 2 3
N. é. 0 1 2 3
N. é. 0 1 2 3
N. é. 0 1 2 3

N. é. 0 1 2 3
N. é. 0 1 2 3
N. é. 0 1 2 3
N. é. 0 1 2 3

N. é. 0 1 2 3

N. é. 0 1 2 3

N. é. 0 1 2 3

N. é. 0 1 2 3

N. é. 0 1 2 3

N. é. 0 1 2 3

N. é. 0 1 2 3

N. é. 0 1 2 3

N. é. 0 1 2 3

N. é. 0 1 2 3

N. é. 0 1 2 3
Átlagpontszám
(0-3 pont)

N. é. 0 1 2 3

Az e-portfólió dokumentumai és a védés alapján
Pontszám az interjú(k) vagy foglalkozás(ok)látogatása alapján

Az emberi erőforrások minisztere által 2014. március 13-án elfogadott kiegészítő tájékoztató anyag 2016. január 29-én elfogadott negyedik, javított változata.

117

Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez

5. kompetencia: A tanulói csoportok, közösségek alakulásának segítése, fejlesztése, esély-teremtés,
nyitottság a különböző társadalmi-kulturális sokféleségre, integrációs tevékenység, osztályfőnöki
tevékenység
Az ellátottak közösségei alakulásának segítése, fejlesztése, az ellátottak, családjaik számára
esélyteremtés, nyitottság a különböző társadalmi-kulturális sokféleségre, integrációs tevékenység.

5.1.
5.2.
5.3.
5.4.
5.5.
5.6.
5.7.
5.8.
5.9.
5.10.

Gyermekvédelmi és javítóintézeti nevelés

N. é. = nem értelmezhető, 0 = nem jellemző,
1 = kevéssé jellemző, 2 = többnyire jellemző,
3 = jellemző
Pontszám az e-portfólió
dokumentumai és a védés
alapján

Pontszám az
foglalkozási egység(ek)
látogatása vagy értékelési
interjúk alapján

Foglalkozásai, szakmai tevékenysége során biztonság, elfogadó légkör megteremtésére törekszik.
Szakmai tevékenysége során egymás elfogadására, tiszteletére nevel.
Munkájában figyelembe veszi az ellátottak közösségei, az ellátottak, családjaik eltérő kulturális,
illetve társadalmi háttéréből adódó sajátosságait.
Az együttműködést támogató, motiváló módszereket alkalmaz mind a foglalkozási egység
keretében, mind a szabadidős tevékenységek során.
Az ellátottak közösségeiben a konfliktusok megelőzésére törekszik, például megbeszélések
szervezésével, közös szabályok megfogalmazásával, következetes és kiszámítható értékeléssel.

N. é. 0 1 2 3
N. é. 0 1 2 3

N. é. 0 1 2 3
N. é. 0 1 2 3

N. é. 0 1 2 3

N. é. 0 1 2 3

N. é. 0 1 2 3

N. é. 0 1 2 3

N. é. 0 1 2 3

N. é. 0 1 2 3

A felmerülő konfliktusokat felismeri, helyesen értelmezi, és hatékonyan kezeli.
Az ellátottak közötti kommunikációt, véleménycserét ösztönzi, fejleszti vitakultúrájukat.
Értékközvetítő tevékenysége tudatos. Együttműködés, altruizmus, nyitottság, társadalmi
érzékenység, más kultúrák elfogadása jellemzi.
A digitális eszközök funkcionális használatának terén értékteremtő, követendő mintát mutat.
Tudatosan alkalmazza a közösségfejlesztés változatos módszereit.

N. é. 0 1 2 3
N. é. 0 1 2 3

N. é. 0 1 2 3
N. é. 0 1 2 3

N. é. 0 1 2 3

N. é. 0 1 2 3

N. é. 0 1 2 3
N. é. 0 1 2 3
Átlagpontszám
(0-3 pont)

N. é. 0 1 2 3
N. é. 0 1 2 3

5. kompetencia
Az e-portfólió dokumentumai és a védés alapján
Pontszám az interjú(k) vagy foglalkozás(ok)látogatása alapján
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6. kompetencia: Pedagógiai folyamatok és a tanulók személyiségfejlődésének folyamatos értékelése,
elemzése
Gondozási, nevelési, fejlesztési folyamatok és az ellátottak, családjaik fejlődésének folyamatos
értékelése, elemzése

6.1.
6.2.
6.3.
6.4.
6.5.
6.6.

6.7.

6.8.

Jól ismeri a gondozási, nevelési, fejlesztési folyamatok alapelveit, és képes saját munkamódszereit
ezek figyelembevételével ellátottjai, azok családjai ismeretében pontosan körülhatárolni,
következetesen alkalmazni.
Céljainak megfelelően, változatosan és nagy biztonsággal választja meg a különböző értékelési
módszereket, eszközöket.
Gondozási, nevelési, fejlesztési folyamatok hatékonyságát mérő eszközöket készít.
Gondozási, nevelési, fejlesztési folyamatok során folyamatos visszajelzést ad.
Visszajelzései, értékelései világosak, egyértelműek, tárgyszerűek.
Értékeléseivel, visszajelzéseivel az ellátottak, családjaik fejlődését segíti.
Gondozási, nevelési, fejlesztési folyamatok során olyan munkaformák és módszerek alkalmazására
törekszik, amelyek elősegítik az ellátottak, családjaik önértékelési képességének kialakulását,
fejlesztését.
Önállóan képes a gondozási, nevelési, fejlesztési folyamatok értékeléséből kapott adatokat elemezni,
az egyéni, illetve a csoportos fejlesztés, gondozás alapjaként használni, szükség esetén gyakorlatát
módosítani.

6. kompetencia

Gyermekvédelmi és javítóintézeti nevelés

N. é. = nem értelmezhető, 0 = nem jellemző,
1 = kevéssé jellemző, 2 = többnyire jellemző,
3 = jellemző
Pontszám az e-portfólió
dokumentumai és a védés
alapján

Pontszám az
foglalkozási egység(ek)
látogatása vagy értékelési
interjúk alapján

N. é. 0 1 2 3

N. é. 0 1 2 3

N. é. 0 1 2 3

N. é. 0 1 2 3

N. é. 0 1 2 3
N. é. 0 1 2 3
N. é. 0 1 2 3
N. é. 0 1 2 3

N. é. 0 1 2 3
N. é. 0 1 2 3
N. é. 0 1 2 3
N. é. 0 1 2 3

N. é. 0 1 2 3

N. é. 0 1 2 3

N. é. 0 1 2 3

N. é. 0 1 2 3

Átlagpontszám
(0-3 pont)

Az e-portfólió dokumentumai és a védés alapján
Pontszám az interjú(k) vagy foglalkozás(ok)látogatása alapján
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Gyermekvédelmi és javítóintézeti nevelés

N. é. = nem értelmezhető, 0 = nem jellemző,
1 = kevéssé jellemző, 2 = többnyire jellemző,
3 = jellemző
7. kompetencia: Kommunikáció és szakmai együttműködés, problémamegoldás
Kommunikáció és szakmai együttműködés, problémamegoldás

Kommunikációját minden partnerrel a kölcsönösség és a konstruktivitás jellemzi.
Az együttműködés során használja az infokommunikációs eszközöket és a különböző online
7.2. csatornákat.
Nyitott az ellátottak, családjaik, az intézményvezető, a munkatársak visszajelzéseire, felhasználja
7.3. őket szakmai fejlődése érdekében.
Az ellátottak érdekében önállóan, tudatosan és kezdeményezően együttműködik a munkatársakkal, a
7.4. szülőkkel, a szakmai partnerekkel, szervezetekkel.
A megbeszéléseken, a vitákban, az értekezleteken rendszeresen kifejti szakmai álláspontját, a
7.5. vitákban képes másokat meggyőzni, és ő maga is meggyőzhető.
Szakmai tevékenységei során felmerülő/kapott feladatait, problémáit önállóan, a szervezet működési
7.6. rendszerének megfelelő módon kezeli, intézi.
7.7. A szakmai közösség munkájában kezdeményezően és aktívan, együttműködően részt vállal.
Gondozási, nevelési, fejlesztési folyamatok során megfelelő hatékony és nyugodt kommunikációs
7.8. teret, feltételeket alakít ki.
7.9. Munkája során érthetően és a pedagógiai, nevelési, szakmai céljainak megfelelően kommunikál.
Tudatosan támogatja az ellátottak, családjaik egyéni és egymás közötti kommunikációjának
7.10. fejlődését.
7.1.

7. kompetencia

Pontszám az e-portfólió
dokumentumai és a védés
alapján

Pontszám az
foglalkozási egység(ek)
látogatása vagy értékelési
interjúk alapján

N. é. 0 1 2 3

N. é. 0 1 2 3

N. é. 0 1 2 3

N. é. 0 1 2 3

N. é. 0 1 2 3

N. é. 0 1 2 3

N. é. 0 1 2 3

N. é. 0 1 2 3

N. é. 0 1 2 3

N. é. 0 1 2 3

N. é. 0 1 2 3

N. é. 0 1 2 3

N. é. 0 1 2 3

N. é. 0 1 2 3

N. é. 0 1 2 3

N. é. 0 1 2 3

N. é. 0 1 2 3

N. é. 0 1 2 3

N. é. 0 1 2 3

N. é. 0 1 2 3

Átlagpontszám
(0-3 pont)

Az e-portfólió dokumentumai és a védés alapján
Pontszám az interjú(k) vagy foglalkozás(ok)látogatása alapján
Az emberi erőforrások minisztere által 2014. március 13-án elfogadott kiegészítő tájékoztató anyag 2016. január 29-én elfogadott negyedik, javított változata.
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Gyermekvédelmi és javítóintézeti nevelés

N. é. = nem értelmezhető, 0 = nem jellemző,
1 = kevéssé jellemző, 2 = többnyire jellemző,
3 = jellemző
8. kompetencia: Elkötelezettség és szakmai felelősségvállalás a szakmai fejlődésért
Elkötelezettség és szakmai felelősségvállalás a szakmai fejlődésért

8.1.
8.2.
8.3.
8.4.
8.5.
8.6.
8.7.
8.8.
8.9.

Tisztában van szakmai felkészültségével, személyiségének sajátosságaival, és képes alkalmazkodni
a szerepelvárásokhoz.
Saját szakmai, pedagógiai gyakorlatát folyamatosan elemzi és fejleszti.
Kommunikációját tudatosan fejleszti.
Rendszeresen tájékozódik a szakterületét érintő tudományokra vonatkozó legújabb eredményekről,
használja a továbbképzési lehetőségeket.
Munkájában alkalmaz új módszereket, tudományos eredményeket.
Rendszeresen tájékozódik a digitális szakmai fejlesztések legújabb eredményeiről, konstruktívan
szemléli felhasználhatóságukat.
Élő szakmai kapcsolatrendszert alakít ki az intézményen kívül is.
Részt vesz intézményi innovációban, pályázatokban, kutatásban.
Aktív résztvevője az online megvalósuló szakmai együttműködéseknek.

8. kompetencia

Pontszám az e-portfólió
dokumentumai és a védés
alapján

Pontszám az
foglalkozási egység(ek)
látogatása vagy értékelési
interjúk alapján

N. é. 0 1 2 3

N. é. 0 1 2 3

N. é. 0 1 2 3
N. é. 0 1 2 3

N. é. 0 1 2 3
N. é. 0 1 2 3

N. é. 0 1 2 3

N. é. 0 1 2 3

N. é. 0 1 2 3

N. é. 0 1 2 3

N. é. 0 1 2 3

N. é. 0 1 2 3

N. é. 0 1 2 3
N. é. 0 1 2 3
N. é. 0 1 2 3
Átlagpontszám
(0-3 pont)

N. é. 0 1 2 3
N. é. 0 1 2 3
N. é. 0 1 2 3

Az e-portfólió dokumentumai és a védés alapján
Pontszám az interjú(k) vagy foglalkozás(ok)látogatása alapján
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Gyermekvédelmi és javítóintézeti nevelés

6. sz. melléklet
Kompetenciaalapú összesítő értékelőlap az indikátorok szerint az e-portfólió és a védés alapján
(a szakértő számára)

A pedagógus-munkakörű neve:
..............................................................................................................................................

A szakértő neve:
..................................................................................................................................................

Dátum: ...................................... , .............. . év ............... hó ......... . nap

.......................................................
a szakértő aláírása

Az emberi erőforrások minisztere által 2014. március 13-án elfogadott kiegészítő tájékoztató anyag 2016. január 29-én
elfogadott negyedik, javított változata.
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1. kompetencia: Szakmai feladatok, szaktudományos, szaktárgyi, tantervi tudás
Szakmai feladatok, szaktudományos, szakterületi tudás

1.1.
1.2.
1.3.

Alapos, átfogó és korszerű szaktudományos és szakterületi tudással rendelkezik.
Rendelkezik a munkaköréhez szükséges szakmódszertani tudással.
Fogalomhasználata pontos, következetes.

1.4.

Használja a szakterületen belüli és más szakterülettel való kapcsolódási lehetőségeket.
Képes felmérni az ellátottak, családjaik meglévő állapotát, szükségletét, az eddigi
gondozási, nevelési, fejlesztési folyamat eredményeit, és erre építi szakmai
tevékenységét.
A rendelkezésére álló szakmai, módszertani anyagokat, eszközöket ismeri, kritikusan
értékeli és megfelelően használja.
Az adott feladathelyzetnek megfelelő, változatos fejlesztési módszereket, eszközöket
alkalmaz.
Törekszik az elméleti ismeretek gyakorlati alkalmazási lehetőségeinek felismertetésére.
Ellátottakat, családjaikat segíti az online tartalmak befogadásának, feldolgozásának,
felhasználásának, továbbadásának kritikus, etikus módjának kialakításában.

1.5.
1.6.
1.7.
1.8.
1.9.

1. kompetencia

Gyermekvédelmi és javítóintézeti nevelés

N. é. = nem értelmezhető, 0 = nem jellemző,
1 = kevéssé jellemző, 2 = többnyire jellemző,
3 = jellemző
Pontszám az e-portfólió dokumentumai és a védés
alapján
N. é. 0 1 2 3
N. é. 0 1 2 3
N. é. 0 1 2 3
N. é. 0 1 2 3
N. é. 0 1 2 3
N. é. 0 1 2 3
N. é. 0 1 2 3
N. é. 0 1 2 3
N. é. 0 1 2 3
Átlagpontszám
(0-3 pont)
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2. kompetencia: Pedagógiai folyamatok, tevékenységek tervezése és a megvalósításukhoz
kapcsolódó önreflexiók
Szakmai folyamatok, tevékenységek tervezése és a megvalósításukhoz kapcsolódó önreflexiók

Gyermekvédelmi és javítóintézeti nevelés

N. é. = nem értelmezhető, 0 = nem jellemző,
1 = kevéssé jellemző, 2 = többnyire jellemző,
3 = jellemző
Pontszám az e-portfólió dokumentumai és a védés
alapján

2.1.
2.2.

A célok tudatosításából indul ki. A célok meghatározásához figyelembe veszi a szakmai
előírásokat, az intézmény szakmai programját.
Munkáját tematikus egységekre és időszakokra bontva is megtervezi.

N. é. 0 1 2 3
N. é. 0 1 2 3

2.3.
2.4.
2.5.

Komplex módon veszi figyelembe a gondozási, nevelési, fejlesztési folyamat minden
lényeges elemét: a tartalmat, az ellátottak, családjaik meglévő tudását, motiváltságát, életkori
sajátosságait, az ellátási környezet lehetőségeit, korlátait stb.
Célszerűen használja a digitális, online eszközöket.
A foglalkozási egységet a cél(ok)nak megfelelően, logikusan építi fel.

N. é. 0 1 2 3
N. é. 0 1 2 3
N. é. 0 1 2 3

Az ellátottak tevékenységét, a gondozási, nevelési, fejlesztési folyamatot tartja szem előtt.
Használja a szociális tanulásban rejlő lehetőségeket.
Alkalmazza a differenciálás elvét.
Tudatosan törekszik az ellátottak, családjaik motiválására, aktivizálására együttműködésük
2.9. érdekében.
Tudatosan tervezi a foglalkozási egység céljainak megfelelő stratégiákat, módszereket,
2.10. eszközöket.
2.11 Többféle módszertani megoldásban gondolkodik.
2.12 Terveit a foglalkozási egység eredményessége függvényében felülvizsgálja.

N. é. 0 1 2 3
N. é. 0 1 2 3
N. é. 0 1 2 3

2.6.
2.7.
2.8.

2. kompetencia

N. é. 0 1 2 3
N. é. 0 1 2 3
N. é. 0 1 2 3
N. é. 0 1 2 3
Átlagpontszám
(0-3 pont)
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3. kompetencia: A tanulási folyamat támogatása
A fejlődési folyamat támogatása

Gyermekvédelmi és javítóintézeti nevelés

N. é. = nem értelmezhető, 0 = nem jellemző,
1 = kevéssé jellemző, 2 = többnyire jellemző,
3 = jellemző
Pontszám az e-portfólió dokumentumai és a védés
alapján

3.1.
3.2.
3.3.
3.4.
3.5.

Épít az ellátottak, családjaik szükségleteire, céljaira, igyekszik felkelteni és fenntartani
motivációjukat.
Figyelembe veszi az ellátottak, családjaik aktuális fizikai, érzelmi állapotát, és szükség esetén
igyekszik változtatni előzetes gondozási, nevelési, fejlesztési tervein.
Pozitív visszajelzésekre épülő, bizalomteljes légkört alakít ki, ahol mindenkinek lehetősége
van a fejlődésre.
Együttműködést támogató környezetet teremt például a környezet elrendezésével, az
eszközök használatával, az ellátottak, családjaik döntéshozatalba való bevonásával.
Felismeri és azonosítja az ellátottak, családjaik problémáit, és megfelelő szakmai segítséget
biztosít számukra.

N. é. 0 1 2 3
N. é. 0 1 2 3
N. é. 0 1 2 3
N. é. 0 1 2 3
N. é. 0 1 2 3
N. é. 0 1 2 3

3.6. Ellátottakban, családjaikban igyekszik kialakítani a fejlődés és együttműködés igényét.

3. kompetencia

Átlagpontszám
(0-3 pont)
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4. kompetencia: A tanuló személyiségének fejlesztése, az egyéni bánásmód érvényesülése, a hátrányos
helyzetű, sajátos nevelési igényű vagy beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő gyermek,
tanuló többi gyermekkel, tanulóval együtt történő sikeres neveléséhez, oktatásához szükséges megfelelő
módszertani felkészültség
Az ellátott személyiségének fejlesztése, az egyéni bánásmód érvényesülése, a hátrányos helyzetű, sajátos
nevelési igényű vagy beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő gyermek többi gyermekkel
együtt történő sikeres neveléséhez, fejlesztéséhez szükséges megfelelő módszertani felkészültség

Gyermekvédelmi és javítóintézeti nevelés

N. é. = nem értelmezhető, 0 = nem jellemző,
1 = kevéssé jellemző, 2 = többnyire jellemző,
3 = jellemző
Pontszám az e-portfólió dokumentumai és a védés
alapján

Munkájában a gondozást, nevelést és fejlesztést egységben szemléli és kezeli.
Az ellátott(ak)személyiségének sajátosságait megfelelő módszerekkel, sokoldalúan tárja fel.
Az ellátott(ak) személyiségét nem statikusan, hanem fejlődésében szemléli.
Az ellátott(ak) teljes személyiségének fejlesztésére, autonómiájának kibontakoztatására
4.4. törekszik.
Felismeri az ellátott(ak) tanulási vagy személyiségfejlődési nehézségeit, és képes számukra
4.5. tervezetten segítséget nyújtani vagy más szakembertől segítséget kérni.
Szakmai tevékenységének keretei között különleges, speciális ellátási szükségletű
ellátott(ak), vagy csoportok számára hosszabb távú fejlesztési terveket dolgoz ki, ezeket
4.6. megvalósítja, illetve e folyamatokban közreműködik.
Csoportos fejlesztés esetén is figyel az egyéni szükségletekre és az ellátottak egyéni
4.7. igényeinek megfelelő stratégiák alkalmazására.
Az ellátott(ak) személyiségállapotából adódó tüneteit, nehézségeit, mint a fejlesztési
4.8. folyamat részét kezeli, az egyéni megértést elősegítő módon reagál rájuk.
Az általános pedagógiai célrendszert és az egyéni szükségletekhez igazodó fejlesztési
4.9. célokat egységben kezeli.
Reálisan és szakszerűen elemzi és értékeli saját gyakorlatában az egyéni bánásmód
4.10. megvalósítását.

N. é. 0 1 2 3
N. é. 0 1 2 3
N. é. 0 1 2 3

4.1.
4.2.
4.3.

4. kompetencia

N. é. 0 1 2 3
N. é. 0 1 2 3
N. é. 0 1 2 3
N. é. 0 1 2 3
N. é. 0 1 2 3
N. é. 0 1 2 3
N. é. 0 1 2 3
Átlagpontszám
(0-3 pont)
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5. kompetencia: A tanulói csoportok, közösségek alakulásának segítése, fejlesztése, esély-teremtés,
nyitottság a különböző társadalmi-kulturális sokféleségre, integrációs tevékenység, osztályfőnöki
tevékenység
Az ellátottak közösségei alakulásának segítése, fejlesztése, az ellátottak, családjaik számára
esélyteremtés, nyitottság a különböző társadalmi-kulturális sokféleségre, integrációs tevékenység

Gyermekvédelmi és javítóintézeti nevelés

N. é. = nem értelmezhető, 0 = nem jellemző,
1 = kevéssé jellemző, 2 = többnyire jellemző,
3 = jellemző
Pontszám az e-portfólió dokumentumai és a védés
alapján

Foglalkozásai, szakmai tevékenysége során biztonság, elfogadó légkör megteremtésére
5.1. törekszik.
5.2. Szakmai tevékenysége során egymás elfogadására, tiszteletére nevel.
Munkájában figyelembe veszi az ellátottak közösségei, az ellátottak, családjaik eltérő
5.3. kulturális, illetve társadalmi háttéréből adódó sajátosságait.
Az együttműködést támogató, motiváló módszereket alkalmaz mind a foglalkozási egység
5.4. keretében, mind a szabadidős tevékenységek során.
Az ellátottak közösségeiben a konfliktusok megelőzésére törekszik, például megbeszélések
szervezésével, közös szabályok megfogalmazásával, következetes és kiszámítható
5.5. értékeléssel.
5.6. A felmerülő konfliktusokat felismeri, helyesen értelmezi, és hatékonyan kezeli.
5.7. Az ellátottak közötti kommunikációt, véleménycserét ösztönzi, fejleszti vitakultúrájukat.
Értékközvetítő tevékenysége tudatos. Együttműködés, altruizmus, nyitottság, társadalmi
5.8. érzékenység, más kultúrák elfogadása jellemzi.
A digitális eszközök funkcionális használatának terén értékteremtő, követendő mintát
5.9. mutat.
5.10. Tudatosan alkalmazza a közösségfejlesztés változatos módszereit.

5. kompetencia

N. é. 0 1 2 3
N. é. 0 1 2 3
N. é. 0 1 2 3
N. é. 0 1 2 3
N. é. 0 1 2 3
N. é. 0 1 2 3
N. é. 0 1 2 3
N. é. 0 1 2 3
N. é. 0 1 2 3
N. é. 0 1 2 3
Átlagpontszám
(0-3 pont)
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6. kompetencia: Pedagógiai folyamatok és a tanulók személyiségfejlődésének folyamatos
értékelése, elemzése
Gondozási, nevelési, fejlesztési folyamatok és az ellátottak, családjaik fejlődésének folyamatos
értékelése, elemzése
Jól ismeri a gondozási, nevelési, fejlesztési folyamatok alapelveit, és képes saját
munkamódszereit ezek figyelembevételével ellátottjai, azok családjai ismeretében pontosan
6.1. körülhatárolni, következetesen alkalmazni.
Céljainak megfelelően, változatosan és nagy biztonsággal választja meg a különböző
6.2. értékelési módszereket, eszközöket.
6.3. Gondozási, nevelési, fejlesztési folyamatok hatékonyságát mérő eszközöket készít.
6.4. Gondozási, nevelési, fejlesztési folyamatok során folyamatos visszajelzést ad.
6.5. Visszajelzései, értékelései világosak, egyértelműek, tárgyszerűek.
6.6. Értékeléseivel, visszajelzéseivel az ellátottak, családjaik fejlődését segíti.
Gondozási, nevelési, fejlesztési folyamatok során olyan munkaformák és módszerek
alkalmazására törekszik, amelyek elősegítik az ellátottak, családjaik önértékelési
6.7. képességének kialakulását, fejlesztését.
Önállóan képes a gondozási, nevelési, fejlesztési folyamatok értékeléséből kapott adatokat
elemezni, az egyéni, illetve a csoportos fejlesztés, gondozás alapjaként használni, szükség
6.8. esetén gyakorlatát módosítani.

6. kompetencia

Gyermekvédelmi és javítóintézeti nevelés

N. é. = nem értelmezhető, 0 = nem jellemző,
1 = kevéssé jellemző, 2 = többnyire jellemző,
3 = jellemző
Pontszám az e-portfólió dokumentumai és a védés
alapján
N. é. 0 1 2 3
N. é. 0 1 2 3
N. é. 0 1 2 3
N. é. 0 1 2 3
N. é. 0 1 2 3
N. é. 0 1 2 3
N. é. 0 1 2 3

N. é. 0 1 2 3

Átlagpontszám
(0-3 pont)
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7. kompetencia: Kommunikáció és szakmai együttműködés, problémamegoldás
Kommunikáció és szakmai együttműködés, problémamegoldás
Kommunikációját minden partnerrel a kölcsönösség és a konstruktivitás jellemzi.
Az együttműködés során használja az infokommunikációs eszközöket és a különböző online
7.2. csatornákat.
Nyitott az ellátottak, családjaik, az intézményvezető, a munkatársak visszajelzéseire,
7.3. felhasználja őket szakmai fejlődése érdekében.
Az ellátottak érdekében önállóan, tudatosan és kezdeményezően együttműködik a
7.4. munkatársakkal, a szülőkkel, a szakmai partnerekkel, szervezetekkel.
A megbeszéléseken, a vitákban, az értekezleteken rendszeresen kifejti szakmai álláspontját, a
7.5. vitákban képes másokat meggyőzni, és ő maga is meggyőzhető.
Szakmai tevékenységei során felmerülő/kapott feladatait, problémáit önállóan, a szervezet
7.6. működési rendszerének megfelelő módon kezeli, intézi.
7.7. A szakmai közösség munkájában kezdeményezően és aktívan, együttműködően részt vállal.
Gondozási, nevelési, fejlesztési folyamatok során megfelelő hatékony és nyugodt
7.8. kommunikációs teret, feltételeket alakít ki.
Munkája során érthetően és a pedagógiai, nevelési, szakmai céljainak megfelelően
7.9. kommunikál.
Tudatosan támogatja az ellátottak, családjaik egyéni és egymás közötti kommunikációjának
7.10. fejlődését.
7.1.

7. kompetencia

Gyermekvédelmi és javítóintézeti nevelés

N. é. = nem értelmezhető, 0 = nem jellemző,
1 = kevéssé jellemző, 2 = többnyire jellemző,
3 = jellemző
Pontszám az e-portfólió dokumentumai és a védés
alapján
N. é. 0 1 2 3
N. é. 0 1 2 3
N. é. 0 1 2 3
N. é. 0 1 2 3
N. é. 0 1 2 3
N. é. 0 1 2 3
N. é. 0 1 2 3
N. é. 0 1 2 3
N. é. 0 1 2 3
N. é. 0 1 2 3
Átlagpontszám
(0-3 pont)
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8. kompetencia: Elkötelezettség és szakmai felelősségvállalás a szakmai fejlődésért
Elkötelezettség és szakmai felelősségvállalás a szakmai fejlődésért

Gyermekvédelmi és javítóintézeti nevelés

N. é. = nem értelmezhető, 0 = nem jellemző,
1 = kevéssé jellemző, 2 = többnyire jellemző,
3 = jellemző
Pontszám az e-portfólió dokumentumai és a védés
alapján

Tisztában van szakmai felkészültségével, személyiségének sajátosságaival, és képes
8.1. alkalmazkodni a szerepelvárásokhoz.
8.2. Saját szakmai, pedagógiai gyakorlatát folyamatosan elemzi és fejleszti.
8.3. Kommunikációját tudatosan fejleszti.
Rendszeresen tájékozódik a szakterületét érintő tudományokra vonatkozó legújabb
8.4. eredményekről, használja a továbbképzési lehetőségeket.
8.5. Munkájában alkalmaz új módszereket, tudományos eredményeket.
Rendszeresen tájékozódik a digitális szakmai fejlesztések legújabb eredményeiről, konstruktívan
8.6. szemléli felhasználhatóságukat.

N. é. 0 1 2 3
N. é. 0 1 2 3
N. é. 0 1 2 3
N. é. 0 1 2 3
N. é. 0 1 2 3
N. é. 0 1 2 3
N. é. 0 1 2 3

8.7. Élő szakmai kapcsolatrendszert alakít ki az intézményen kívül is.
8.8. Részt vesz intézményi innovációban, pályázatokban, kutatásban.
8.9. Aktív résztvevője az online megvalósuló szakmai együttműködéseknek.

8. kompetencia

N. é. 0 1 2 3
N. é. 0 1 2 3
Átlagpontszám
(0-3 pont)
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7. sz. melléklet
Kompetenciaalapú összesítő értékelőlap az e-portfólió és védése alapján

Elnök
(Szakértő I.)

Kompetenciák

Szakos
szakértő
(Szakértő II.)

Intézményi
delegált

Összesítés

0-3 érték
1. kompetencia

Szakmai feladatok, szaktudományos, szaktárgyi, tantervi tudás
Szakmai feladatok, szaktudományos, szakterületi tudás

2. kompetencia

Pedagógiai folyamatok, tevékenységek tervezése és a
megvalósításukhoz kapcsolódó önreflexiók
Szakmai folyamatok, tevékenységek tervezése és a
megvalósításukhoz kapcsolódó önreflexiók

3. kompetencia

A tanulási folyamat támogatása
A fejlődési folyamat támogatása

4. kompetencia

A tanuló személyiségének fejlesztése, az egyéni bánásmód
érvényesülése, a hátrányos helyzetű, sajátos nevelési igényű vagy
beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő gyermek,
tanuló többi gyermekkel, tanulóval együtt történő sikeres
neveléséhez, oktatásához szükséges megfelelő módszertani
felkészültség
Az ellátott személyiségének fejlesztése, az egyéni bánásmód
érvényesülése, a hátrányos helyzetű, sajátos nevelési igényű vagy
beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő gyermek
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többi gyermekkel együtt történő sikeres neveléséhez, fejlesztéséhez
szükséges megfelelő módszertani felkészültség
5. kompetencia

A tanulói csoportok, közösségek alakulásának segítése, fejlesztése,
esély-teremtés, nyitottság a különböző társadalmi-kulturális
sokféleségre, integrációs tevékenység, osztályfőnöki tevékenység
Az ellátottak közösségei alakulásának segítése, fejlesztése, az
ellátottak, családjaik számára esélyteremtés, nyitottság a különböző
társadalmi-kulturális sokféleségre, integrációs tevékenység

6. kompetencia

Pedagógiai folyamatok és a tanulók személyiségfejlődésének
folyamatos értékelése, elemzése
Gondozási, nevelési, fejlesztési folyamatok és az ellátottak,
családjaik fejlődésének folyamatos értékelése, elemzése

7. kompetencia

Kommunikáció és szakmai együttműködés, problémamegoldás
Kommunikáció és szakmai együttműködés, problémamegoldás

8. kompetencia

Elkötelezettség és szakmai felelősségvállalás a szakmai fejlődésért
Elkötelezettség és szakmai felelősségvállalás a szakmai fejlődésért

8. sz. melléklet
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8. sz. melléklet
Pedagógus-munkakörű minősítő értékelés
A pedagógus-munkakörű neve:
Kompetenciák
Értékelés
1. Szakmai feladatok, szaktudományos, szaktárgyi, tantervi tudás
Szakmai feladatok, szaktudományos, szakterületi tudás
2. Pedagógiai folyamatok, tevékenységek tervezése és a
megvalósításukhoz kapcsolódó önreflexiók
Szakmai folyamatok, tevékenységek tervezése és a
megvalósításukhoz kapcsolódó önreflexiók
3. A tanulási folyamat támogatása
A fejlődési folyamat támogatása
4. A tanuló személyiségének fejlesztése, az egyéni bánásmód
érvényesülése, a hátrányos helyzetű, sajátos nevelési igényű vagy
beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő gyermek,
tanuló többi gyermekkel, tanulóval együtt történő sikeres
neveléséhez, oktatásához szükséges megfelelő módszertani
felkészültség
Az ellátott személyiségének fejlesztése, az egyéni bánásmód
érvényesülése, a hátrányos helyzetű, sajátos nevelési igényű vagy
beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő gyermek
többi gyermekkel együtt történő sikeres neveléséhez,
fejlesztéséhez szükséges megfelelő módszertani felkészültség
5. A tanulói csoportok, közösségek alakulásának segítése,
fejlesztése, esély-teremtés, nyitottság a különböző társadalmikulturális sokféleségre, integrációs tevékenység, osztályfőnöki
tevékenység
Az ellátottak közösségei alakulásának segítése, fejlesztése, az
ellátottak, családjaik számára esélyteremtés, nyitottság a
különböző társadalmi-kulturális sokféleségre, integrációs
tevékenység
6. Pedagógiai folyamatok és a tanulók személyiségfejlődésének
folyamatos értékelése, elemzése
Gondozási, nevelési, fejlesztési folyamatok és az ellátottak,
családjaik fejlődésének folyamatos értékelése, elemzése
7. Kommunikáció és szakmai együttműködés, problémamegoldás
Kommunikáció és szakmai együttműködés, problémamegoldás
8. Elkötelezettség és szakmai felelősségvállalás a szakmai
fejlődésért
Elkötelezettség és szakmai felelősségvállalás a szakmai
fejlődésért
Az emberi erőforrások minisztere által 2014. március 13-án elfogadott kiegészítő tájékoztató anyag 2016. január 29-én
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A pedagógus-munkakörű
teljesítménye

A pedagógus-munkakörű az elvárt
teljesítménynek

(összes kapott kompetenciaérték)

megfelelt – nem felelt meg – újabb
minősítés szükséges

A minősítés eredménye (%)

További javaslatok
A pedagógus-munkakörű erősségei:

A pedagógus-munkakörű fejlesztendő területei:

Dátum: ......................................
.......................................................
a minősítőbizottság elnöke
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