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I. Előszó 

A 2014–2015-ben lefolytatott minősítővizsgák és minősítő eljárások tapasztalatai – a 

(konferenciákon, workshopokon, képzéseken elhangzott) több tízezer szakértői kérdés, a feladatok során 

felvetődő nehézségek, a Mesterpedagógusok I. Sonkádi Szabadegyetemének témaszigetein, kötetlen 

beszélgetésein felmerült problémák sokasága – alapján az Oktatási Hivatal szükségesnek tartja egy olyan 

Módszertani segédlet-sorozat indítását, amelyben felkészült és tapasztalt szakértők elméleti 

ismeretekkel és gyakorlati javaslatokkal, tanácsokkal támogatják a pedagógusminősítési szakértők 

munkáját. 

Így a Módszertani segédletek egy része elméleti, a másik része gyakorlati jellegű kiadvány lesz. Az 

elméleti jellegű Módszertani segédletek (1)1 a minősítővizsga, minősítési eljárás tartalmi és módszertani 

elemeinek elméleti alapjait mutatja be, azt az üzenetet hordozva, hogy a pedagógusminősítés 

Magyarországon komoly tudományelméleti alapokon nyugszik. A gyakorlati jellegű Módszertani 

segédletek (2) a minősítések tapasztalatai alapján kíván konkrét, gyakorlati tanácsokat megfogalmazni. 

A pedagógus-előmeneteli rendszer tartalmi elemeinek kidolgozásakor egy koherens elméleti 

rendszert, nevezetesen a kompeteciamodellt vettünk figyelembe. A minősítővizsgán és a minősítési 

eljárásban a pedagóguskompetenciák fejlettségét kívánja megállapítani a minősítőbizottság az 

e-portfólió és annak védése, valamint az óra/foglalkozás megfigyelése és elemzése segítségével. A 

minősítések első tapasztalatai alapján megállapítható, hogy a minősítővizsgák, minősítési eljárások 

során a szakértők a kompetenciaalapú óraelemzés és értékelés feladatával nem tudtak minden esetben 

maradéktalanul megbirkózni. Ezért a módszertani segédlet elméleti részében (Módszertani segédlet 1) a 

kompetenciaalapú óraelemzéshez és értékeléshez kívánunk segítséget nyújtani a szakértők számára. 

A kompetenciaértékelésben a tanítási-nevelési tevékenységen túl jelentős mennyiségű adat nyerhető 

a pedagógus reflexióiból is. A reflektivitás kultúrájának kialakulása – bár nem teljesen előzmény nélküli 

– hosszabb folyamat, jelenleg a gyakorló pedagógusok ennek a folyamatnak az elején vannak. A helyes 

szakértői attitűd támogatja a pedagógusi reflexiót, megfelelő kérdésfeltevéssel motiválja a reflexióra a 

gyakorló pedagógust. Ehhez kíván segítséget nyújtani az elméleti rész második tanulmánya. 

A minősítés teljes folyamata és egész rendszere kommunikatív. Ez azt jelenti, hogy a minősítés 

filozófiája, minden eleme, minden szereplője és minden történése, az eljárásrend alkalmazása, a 

szerepek gyakorlása üzeneteket közvetít. Fontos lenne, hogy ezek az üzenetek pozitív jelentéseket 

hordozzanak, pozitív érzéseket keltsenek a minősítés szereplőiben, a pedagógustársadalomban. A 

tudatos szakértői kommunikációt hivatott támogatni a Módszertani segédlet 1. füzetének harmadik 

tanulmánya. 

A Módszertani segédlet 2. füzetében a leggyakrabban felmerült kérdéseket és problémákat 

tematizáltuk, és fogalmaztunk meg hozzájuk javaslatokat, tanácsokat. 

                                                 

1 A páratlan számú Módszertani segédletek elméleti, a páros számúak gyakorlati jellegű kiadványok. 
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II. A pedagóguskompetenciák megfigyelése és 

elemzése a tanítási órán 

A) Bevezető gondolatok 

A tanulmány áttekinti a kompetenciaszemlélet meghonosodásának folyamatát a magyarországi 

pedagógusképzésben, a személyiség kompetenciamodelljét mint a kompetenciaszemlélet elméleti 

alapját ismerteti, majd a pedagógusminősítésben jelenleg érvényes kompetenciákat és sztenderdeket 

mutatja be. Azt kívánja feltárni, hogy milyen szempontok mentén célszerű a pedagóguskompetenciák 

megfigyelését és elemzését végezni a pedagógus tanítási-tanulási tevékenységében. Ezért a 

Pedagógus II. szetenderdjeihez mint kritériumokhoz igazodva nevezi meg a legfontosabb szempontokat 

a kompetenciaalapú óramegfigyeléshez. 

B) A kompetenciaszemlélet megjelenése és megerősödése a 

magyarországi pedagógusképzésben 

A kompetenciaszemlélet a magyarországi pedagógusképzésben formálisan a 15/2006-os 

OM-rendelettel vette kezdetét. Ez a rendelet írta elő a tanári kompetenciákat, továbbá tartalmazta az 

egyes tanári szakok kompetenciák szerinti képzési és kimeneti követelményeit is (KKK). A 

kompetenciamodell mint személyiségmodell alkalmasnak tűnt arra, hogy olyan speciális attitűdök, 

képességek és ismeretek mentén írja le a pedagógus személyiségét, amelyek a képzési intézmények 

számára Magyarországon és az Európai Unióban is elfogadhatók. Az akkori oktatáspolitikai döntést a 

képzések összehasonlíthatósága indokolta, amelyet az egyes európai országok a pedagógusképzés 

kimeneti szabályozásának összehangolásával, az elérendő tanulási eredmények meghatározásával 

próbálták megvalósítani. 

A kompetenciaalapú pedagógusképzés bevezetése logikus és szükségszerű folytatása volt a 

közoktatásban már elterjedt kompetenciaalapú oktatás-nevelés és mérés-értékelés bevezetésének, hiszen 

a pedagógusképzésnek érzékenyen kell reagálni a köznevelésben végbement változásokra. A NAT 2003 

óta számol a kompetenciákkal, a nemzetközi tapasztalatokra alapozva kilenc kulcskompetenciát emel 

ki, amelyet tudományterülettől függetlenül fejleszteni kell (243/2003 Kormányrendelet, majd a 

202/2007 Kormányrendelet). Az iskolák fokozatosan vezették be a kompetenciaalapú oktatást, amelyet 

az oktatási programok, a helyi tantervek és a tanítási gyakorlat szintjén is érvényesítettek. A 2012-ben 

kiadott új NAT is ragaszkodik a kompetenciaszemlélethez (110/2012 Kormányrendelet), továbbra is 

ragaszkodik a kilenc kulcskompetencia fejlesztéséhez és a műveltségi területeken is 

kompetenciaszemléletű követelmények megfogalmazását tartja szem előtt. A pedagógusképzésben tehát 

megkerülhetetlen egy olyan egységes kimeneti követelményrendszer bevezetése, amely alapján a 

pedagógusok felkészíthetőek a kompetenciaalapú oktatásra-nevelésre és a kompetenciák mérésére, 

értékelésére. A 8/2013-as EMMI-rendelet a tanári felkészítés közös követelményeiről és az egyes 
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tanárszakok képzési és kimeneti követelményeiről a következő kompetenciák fejlesztését írja elő 

tanárképzés számára: 

1. Szakmai feladatok, szaktudományos, szaktárgyi, tantervi tudás 

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

3. A tanulás 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 

5. A tanulói csoportok, közösségek alakulásának segítése, fejlesztése, esélyteremtés, nyitottság a 

különböző társadalmi-kulturális sokféleségre, integrációs tevékenység, osztályfőnöki tevékenység 

6. Pedagógiai folyamatok és a tanulók személyiségfejlődésének folyamatos értékelése, elemzése 

7. Kommunikáció és szakmai együttműködés, problémamegoldás 

8. Elkötelezettség és szakmai felelősségvállalás a szakmai fejlődésért 

A pedagóguskompetenciák orientálják a pedagógusképzés megtervezését, megszervezését, tartalmi 

kidolgozását és lebonyolítását, így olyan pedagógusjelöltek jutnak diplomához, akik képesek tudatosan 

reflektálni saját pedagóguskompetenciáikra, azokat tovább fejleszteni és képesek alkalmazkodni a 

köznevelés jelenlegi paradigmájához (kompetenciaalapú köznevelés, kompetenciaalapú pedagógus-

előmenetel). 

C) Mi a kompetencia? 

A Pedagógiai Lexikonban azt olvashatjuk, hogy a kompetenciák alapvetően értelmi (kognitív) 

jellegű képződmények, de motivációs és egyéb érzelmi mozzanatok is kísérik (Nagy 1979). 

Komplex komponenskészletet (ismereteket, képességeket, motivációt és érzelmeket), kitűnő 

támpontokat ad az oktatás tartalmának megválasztásához, a módszerek és stratégiák 

alkalmazásához és a felmérés értékeléshez is. A kompetencia egy olyan paradigmatikus kategória, 

amely magában hordozza a fejlesztés módszertanának dinamikáját (ez a komponenskészletek 

fejlődésének természetéből adódik), a fejlesztés tartalmának meghatározását (a 

komponenskészletek rendszerének feltárása teszi lehetővé azoknak a tartalmaknak a 

kiválasztását, amelyek a legalkalmasabbak a komponens fejlesztésére), ugyanakkor egy egységes 

személyiségkoncepciót is világosan leképez. 
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D) A kompetenciamodell mint személyiségmodell 

Nagy József2 a személyiséget mint tanult szerveződést, hierarchikusan szervezett, véges, 

meghatározott számú komponensrendszert (motívumok, ismeretek, készségek) értelmezi, amely 

pontosan meg nem határozható számú, viszonylag tartós komponenskészletből (szokásokból, 

érdeklődésekből, meggyőződésekből, rutinokból, műveletekből, fogalmakból stb.) szerveződik, és 

sajátos szabályok szerint, tudatosult vagy nem tudatosult módon fejlődik. A személyiség hierarchikus 

komponensrendszer, amelynek egymásba ágyazódó komponensei: a kompetenciák, a hozzájuk tartozó 

motívumrendszerek és tudásrendszerek, amelyek komponensei a motívumok és a készségek, az 

ismeretek és a képességek (Nagy 1996). A személyiség gyakorlatilag korlátlan számú és viszonylag 

gyorsan változó pszichikus komponensek készleteivel működik, viselkedik.  

Ennek értelmében a személyiség pedagógiai megközelítése esetében úgy tehetjük fel a kérdést, hogy 

melyek azok a komponensrendszerek és komponenskészletek, amelyek fejlődése, fejlesztése elősegíti 

az eredményes alkalmazkodást, a társadalmi beilleszkedést, az eredményes munkavégzést. A 

személyiség fogalmát általános kategóriaként – minden ember közös sajátosságaként – használva 

elmondhatjuk, hogy a személyiség egy bioszociális komponensrendszer, a saját működését és 

viselkedését megvalósító öröklött és tanult összetevők egysége. Komponensek készletéből, rendszeréből 

szerveződik, és a személyiség működése, viselkedése ezek által a valósul meg. A személyiség 

komponenskészletei rendszerré szerveződve sajátos funkciókat szolgálnak. Az egyes funkciók 

szolgálatára létrejött komponensrendszerek a kompetenciák. A kompetenciák az egyén és környezete 

közötti kölcsönös hatékonyság belső feltételei (Nagy 2000). Biológiai szempontból minden élőlénynek, 

így az embernek is két alapvető létfunkciója van: az egyed és a faj túlélése. Pszichológiai értelemben az 

egyén túlélését a személyes, perszonális kompetencia, a faj túlélését a szociális kompetencia szolgálja. 

Mivel a személyiség semmilyen tevékenysége nem kivitelezhető információfeldolgozás és 

információfelhasználás nélkül, így az információfeldolgozás nemcsak e két létfunkció közvetlen 

szolgálatában, hanem az információfeldolgozás önállósult létfunkcióként, kognitív kompetenciaként 

is jelentőséggel bír. Végül a társadalmi munkamegosztás eredményeként az egyes szakmák elsajátítása 

és a foglalkozások gyakorlása az emberek egzisztenciális jellegű funkciójává vált, így ezeket mint 

speciális kompetenciákat tartjuk számon. Az egyén a különböző szociális és egyéni élethelyzetekben 

folyamatosan problémahelyzetbe kerül, amelyet meg kell oldania (Horányi-féle participációs szemlélet), 

a problémamegoldás tehát a személyiség működése szempontjából önállósult funkcióval bír (Horányi 

2001). A problémamegoldás folyamata részben vagy teljes egészében kommunikatív folyamat, vagyis a 

kommunikáció által és segítségével valósul meg. Ebben az értelemben a kommunikációs viselkedés 

önállósult funkcióhoz, a problémamegoldás funkciójának ellátásához rendelhető, tehát kijelenthetjük, 

hogy a kommunikáció a személyiség önállósult kompetenciája (Szőke-Milinte 2009). A kompetenciák 

kölcsönösen kiegészítik egymást, kapcsolatban vannak egymással, a személyiség tengelyét a kognitív 

és a kommunikációs kompetencia képezi, hiszen minden kompetencia működésének alapvető feltétele 

a kognitív és a kommunikációs kompetencia optimális működése. A pedagóguskompetenciákat mint a 

speciális kompetencia komponenskészleteit tesszük a vizsgálat tárgyává, ugyanakkor világosan látni 

kell, hogy a speciális kompetenciák megfelelő működéséhez a másik négy (a kognitív, a szociális, a 

                                                 

2 A kompetenciák értelmezésében a hazai és nemzetközi szakirodalomban eltérések mutatkoznak, a Nagy József által leírt 

kompetenciaértelmezést és elméleti rendszert a pedagógusképzésben és -továbbképzésben is megbízhatóan 

használhatjuk. 



Módszertani segédlet pedagógusminősítési szakértők számára – 1. füzet 

 

Az Oktatási Hivatal elnökhelyettese által 2016. január 29-én elfogadott tájékoztató anyag. 9 

 

személyes és a kommunikációs) kompetencia  komponenskészletének megfelelő szintű fejlettségére és 

működésére is szükség van. 
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1. ábra 

A kompetenciák strukturális szerveződése (Nagy 2000, Szőke-Milinte 2012) 

E) A kompetenciák strukturális szerveződése 

A különböző létfunkciók megvalósítását szolgáló magatartás- és viselkedésmódok igen összetett 

szerkezettel rendelkeznek, többségükben a részfunkciók ellátását szolgáló személyiségkomponensből 

építkeznek. A személyiség kompetenciáit alkotó komponenskészletek működését a következő 

összetevők biztosítják: 

– a döntést szolgáló motívumok rendszere (szükségletek, érdeklődések, magatartási szokások, 

attitűdök, kötődések, meggyőződések, hitek és a hozzájuk tartozó ismeretek); 

– a jelző, késztető érzelmek (affektív apparátus); 

– a viselkedést, tevékenységet lehetővé tevő képességek és ismeretek rendszere (Nagy 2000). 

Végül meg kell említenünk, hogy a viselkedés végső, tanult viszonyítási alapját, a személyiség 

egységét az éntudatból és a világtudatból szerveződő egyéni tudat képezi. Akárcsak a 

kompetenciákat, az egyéni tudatot is a világhoz és önmagunkhoz való viszonyulásaink 

motívumrendszerei és a világra és önmagunkra vonatkozó ismereteink átfogó rendszere alkotja. 

Ezek alapján megállapíthatjuk, hogy a személyiségben „a kompetenciák és a tudat egymással 

összefüggő, egymást átfedő rendszerek” (Nagy 2000). 
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F) Kompetenciák a pedagógusképzésben 

A definíciók értelmében a kompetencia a pszichikus képződmények olyan rendszere, amely felöleli 

az egyénnek egy adott területre vonatkozó ismereteit, nézeteit, motívumait, gyakorlati készségeit, és 

ezáltal lehetővé teszi az eredményes tevékenységet. A pedagógiai kompetenciák a tudás, a nézetek és a 

gyakorlati készségek ötvözetei, amelyek lehetővé teszik, hogy a pedagógus egy adott területen sikeresen 

elláthassa feladatát. A pedagógus gyakorlati tudásának része, amelyet a pedagógusok – különböző 

segítségekkel – maguk alakítanak ki, és amelyek segítik őket a gyakorlati problémák felismerésében, 

kezelésében (Falus 1997). 

G) A kompetenciák mint képesítési és kimeneti 

követelmények és a folyamatos szakmai fejlődés 

sztenderdjei 

A kompetenciaalapú pedagógusképzés gyökerei a hatvanas évek Amerikájába nyúlnak vissza. A 

tanári képesítés odaítélését több száz készség meglététől tették függővé. A kilencvenes években a 

kompetencia fogalma már átfogóbb, vonatkozik arra is, hogy a szakembernek mit kell tudnia, mire kell 

képesnek lennie, vagyis ismereteket, diszpozíciókat, a tényleges tevékenység előfeltételeit jelenti (Tóth 

2005). 

A pedagógusi tudás modellezésére több kísérlet született. Mindegyik modell a szemléletmódjánál 

fogva fontosnak tartott elemeket hangsúlyozza, amelyek a képzés céljaiként megragadhatók lennének. 

Korthagen 2004-ben például a tevékenységet, a kompetenciákat, a nézeteket, a szakmai identitást és a 

küldetést (elhivatottságot) különbözteti meg mint a pszichikus képződmények egyre mélyülő szintjeit 

(Falus 2006). 

Amennyiben sikerül a pedagógusképzésben egy konceptuális modellt érvényesnek tekinteni és 

elfogadni, a modell mentesítheti a szakma képviselőit és gyakorlóit fölösleges dilemmáktól, 

nevezetesen, hogy mi legyen az a pszichikus képződmény, ami a képesítési követelmények és a 

folyamatos szakmai fejlődés sztenderdjenek szerepét megnyugtatóan betölti. Egy érvényes konceptuális 

modell mentesít azoktól a meddő vitáktól, amelyek az eltérő értelmezések következtében alakulnak ki, 

mint például a nézetek és a kompetenciák kapcsolata. Mára ez a probléma megoldást nyert, ugyanis 

elkészült a tanárképzés új képzési és kimeneti követelménye (EMMI 8/2013), és megjelent a 

pedagógusok előmeneteléről szóló kormányrendelet is (326/2013), amelynek kiegészítője, az Útmutató 

tartalmazza az egyes pályaszakaszok sztenderdjeit (Útmutató 2015). 

A személyiségmodellek közül a kompetenciamodell az, amelyik pedagógiai szempontoknak 

megfelelve a fejlődés-fejlesztés paradigmáját követi, a pedagógus által betöltött szakmai funkciók 

(tervezés, tanítás, tanulás támogatása, személyiségfejlesztés stb.) alapján írja le a 

pedagógusszemélyiséget. A kompetenciamodell alkalmas arra, hogy ennek alapján leírjuk a képzési és 

kimeneti követelményeket, az elérendő fejlettségi szinteket (sztenderdeket), kiválasszuk a képzés 

tartalmi elemeit, és megválasszuk a fejlesztés módozatait, az értékelés módszereit, eszközeit. 
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H) Kompetenciák és sztenderdek 

A kompetenciaalapú képesítési követelményeknek az a tulajdonságuk, hogy mérhetők, segítségükkel 

el lehet dönteni, hogy valaki felkészült-e egy tevékenység ellátására, és ha igen, milyen szinten képes az 

adott tevékenységet ellátni. Ahhoz, hogy értékelési kritériumként funkcionálhassanak, a kompetenciák 

részletes leírása válik szükségessé a különböző fejlettségi szinteken. Az Európai Unióban a folyamatos 

szakmai fejlődés szemlélete alapján, a különböző életpályaszakaszokhoz különböző 

kompetenciafejlettségeket rendeltek, törekedtek a sztenderdek, illetve a kompetenciák egységes 

alapelveinek kidolgozására (2006/962/EK). Az elmúlt két évtizedben jelentős munkálatok folytak a 

sztenderdek meghatározása érdekében (National Standards 1998, Career Entry Profile 1999), az elmúlt 

években már a hazai pedagógusképző intézmények szakembereit is foglalkoztatta a sztenderdek 

meghatározásának kérdése (Kotschy 2011, Falus 2011). 

„A sztenderdek a kompetenciák szintjeit fogalmazzák meg, s kellően specifikusak, explicitek és 

értékelhetők, világos alapot szolgáltatnak a képesítés megbízható, konzisztens odaítéléséhez függetlenül 

attól, hogy a tanárjelölt milyen képző intézményben szerezte tudását.” (National Standards 1998). A 

komplex sztenderdek kidolgozása az Egyesült Államokban a nyolcvanas években kezdődött el, és a 

kilencvenes években Európában is követésre talált (Tóth 2005). A sztenderdek a kompetenciák mérhető 

formái, amelyek segítségével különböző tanítási helyzetekben lehet megragadni a tanárjelöltek, tanárok 

gyakorlati tudását, döntéseit, gondolkodását (Falus 2001). „Vagyis a sztenderdek a maguk 

komplexitásában írják le, illetve mérik a tevékenységben realizálódó képességeket és a mögöttük 

meghúzódó döntéseket, valamint az ezek meghozatalához szükséges ismereteket.” (Falus 2005). 

A hazai pedagógusképző intézmények számára részletesen meghatározták a végzős pedagógusjelölt 

sztenderdjét a 8/2013-as EMMI-rendeletben, vagyis azt, hogy milyen kompetenciák birtokában kell 

lennie a diplomás pályakezdő pedagógusnak. A pedagógusok előmeneteléről szóló 326/2013-as 

kormányrendelet megnevezi azokat az életpályaszakaszokat, amelyek fejlődési lehetőségként adottak a 

gyakorló pedagógusok számára. A pedagógusok előmenetelre, minősítésre való felkészülését támogató 

Útmutatóban kidolgozásra kerültek a Gyakornok, a Pedagógus I., a Pedagógus II., a Mesterpedagógus 

és a Kutatótanár fokozat sztenderdjei azzal a kitétellel, hogy a sztenderdek jelenlegi kidolgozottsági 

állapotát további kutatások tárgyává kell tenni (Útmutató 2015). A pedagóguskompetenciák nem 

statikusak, az életpálya során meglehetősen összetett folyamatban fejlődnek, és nagy egyéni eltéréseket 

mutatnak. Az egyes életpályaszakaszok sztenderdjei úgy épülnek fel, hogy a magasabb fokozat magában 

foglalja az előző fokozat követelményeit, de nem ismétli meg az előző fokozatban megfogalmazottakat, 

csak az új elvárásokat írja le. 

I) Kompetenciák és indikátorok 

Annak érdekében, hogy a felsorolt tudást, diszpozíciókat és tevékenységeket magába ötvöző 

sztenderd meglétét értékelni lehessen, célszerű a sztenderdeket elemeikre bontani. A sztenderdeknek 

megfelelő kompetenciaelemek meglétét jelző tevékenységleírásokat nevezzük indikátoroknak. Az egyes 

kompetenciaelemekre a közvetlenül megfigyelhető indikátorok alapján következtethetünk (ahogy 

például a viselkedési norma a sztenderd egyik eleme, ennek indikátorai azok a tanári megnyilatkozások, 

amelyek arra vonatkoznak, hogy mit jelent a norma betartása, vagyis hogy mit tegyenek a tanulók) 
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(Falus–Kimmel 2003: 60–63). Az indikátorok olyan tevékenységek, cselekvések, amelyekben 

megbízhatóan jelenítődik meg a kompetenciakomponens, amelynek segítségével a tervezési, fejlesztési, 

tanulási, felmérés-értékelési stb. tevékenységeket az egyén kivitelezi. A kompetenciakomponens – az 

ismeret, a képesség, a motiváció, az érzelem – könnyebben felismerhető ezekben a konkrét 

cselekvésekben. Az a jelölt kaphat diplomát, és az a pedagógus léphet előre az előmeneteli rendszer 

fokozataiban, akinek a pedagógiai tevékenységében az indikátorok alapján a kompetenciák elvárt 

fejlettségi szintje bizonyítható (Útmutató 31–35). 

J) A kompetenciák értékelése 

A kompetenciákra/sztenderdekre épülő tanárképzés nemcsak a képzés, hanem az értékelés terén is új 

módszereket igényel, akárcsak a pedagógusok folyamatos szakmai fejlődésének támogatása és a 

folyamatos szakmai fejlődés értékelése (minősítés). A kompetenciák megítélése nem lehetséges egy 

hagyományos záróvizsga vagy egy hagyományos minősítővizsga keretein belül, a hallgató vagy a 

gyakorló pedagógus tevékenységének hosszú időn keresztül történő megfigyelését, értékelését, a jelölt 

vagy a pedagógus tanítási tevékenységének, reflexióinak ismeretét is igényli. A kompetenciák 

értékelésének új módjai az autentikus problémahelyzetek, az osztálytermi szituációk (tanítási 

tevékenység) megtekintése és elemzése, az oktatási stratégiák, a tankönyvek, a taneszközök 

kiválasztásának elemzése, a pedagógusjelölt vagy a gyakorló pedagógus portfóliójának értékelése. A 

portfólióban a hallgató, a gyakorló pedagógus rendszeresen összegyűjti a tanulmányai vagy a 

tevékenysége során a sztenderdek elérése érdekében végrehajtott tevékenységeinek dokumentumait: az 

óraterveit, a megfigyelések jegyzőkönyveit, (a videofelvételeket), a szaktanulmányainak, szemináriumi 

előadásainak jegyzeteit stb., valamint az ezekre vonatkozó reflexióit arról, hogy mennyiben járultak 

hozzá a sztenderdekhez, hogyan ítéli meg kompetenciáinak fejlettségét, a további feladatokat. A 

portfóliók nemcsak a kimeneti értékelésnek, hanem a formatív értékelésnek is hatékony eszközei. 

K) A tanítási tevékenység kompetenciaalapú megfigyelése 

A tanítási-tanulási tevékenység kompetenciák szerinti megfigyelése a pedagógus mesterségbeli 

tudását helyezi a figyelem fókuszába. Nem ugyanaz a célja, mint például a mentor tanítási tevékenysége 

gyakornok általi megfigyelésének (ahol sajátos módszertani eljárások alkalmazását vagy nevelési 

problémák kezelését figyeli meg és sajátítja el a gyakornok, ezért a megfigyelés és megbeszélés is 

problémafókuszú lesz) vagy egy bemutató foglalkozás megfigyelésének egy pedagógus-

továbbképzésen, ahol a mesterség különböző fogásai, (módszertani, szakdidaktikai problémák) kerülnek 

a megfigyelés és az elemzés fókuszába (pl. egy módszer alkalmazhatósága, egy eszköz alkalmazása, 

csoportmunka szervezése, egy stratégia alkalmazása stb.), és nem a mesterségbeli tudás teljes spektruma. 

Hibás az a kérdésfeltevés, hogy melyik a jó óramegfigyelési szempontrendszer; vagy el kell-e vetni 

azokat a (klasszikus szakdidaktikai) szempontokat, amelyek szerint az óramegfigyelések eddig történtek 

a pedagógusképzésben, esetleg a szaktanácsadásban? Minden óramegfigyelési szempontrendszer 

minőségét annak funkciója dönti el, illetve az, hogy képes-e betölteni azt a funkciót, amelyre létrehozták.  

A pedagógus kompetenciái a tanítási-tanulási tevékenységben mutatkoznak meg a leginkább. Az 

egyes tevékenységszekvenciák kivitelezése közben megfigyelhetővé válik a pedagógus motivációja, 

érzelmi érintettsége, felszínre kerülnek azok a nevelésfilozófiai hitek, meggyőződések, amelyek egyik 



Módszertani segédlet pedagógusminősítési szakértők számára – 1. füzet 

 

Az Oktatási Hivatal elnökhelyettese által 2016. január 29-én elfogadott tájékoztató anyag. 13 

 

vagy másik döntése mögött meghúzódnak. A képességeit is megfigyelhetjük, hiszen ezek birtokában 

képes szervezni és kivitelezni a tevékenységet, a tevékenység minősége mutatja meg a képességek 

fejlettségét: amennyiben magas színvonalú, eredményes a tevékenységvégzés, úgy fejlett pedagógiai 

képességeket sejthetünk mögötte. Végezetül a tevékenység minőségét a pedagógus ismeretei is 

meghatározzák, hiszen csak akkor eredményes a tevékenység, ha tartalmilag is megfelel a 

műveltségterület kritériumainak. 

A pedagógusjelölt és a gyakorló pedagógus pedagógiai tevékenységét a maga komplexitásában nem 

ismerhetjük meg az óralátogatás során, azonban kaphatunk egy globális képet a kompetenciáiról. Ahhoz, 

hogy ez a kép minél közelebb álljon a valósághoz, a pedagóguskompetenciákat az óra előtti beszélgetés 

alkalmával – a tervezési dokumentumok megbeszélésekor –, a konkrét óra látogatásával és az órát 

követő szakmai beszélgetés alkalmával célszerű megfigyelni. Az óra előtti megbeszélés során 

megismerhető a pedagógus tervezési tevékenységének logikája, menete, a tervek mögött meghúzódó 

döntések okai. A tanóra utáni elemzés során a pedagógus reflektív gondolkodása, az események 

elemzésének, értékelésének és felhasználásának képessége ismerhető meg mint a 

pedagóguskompetenciák fontos képességbeli összetevője. 

A továbbiakban tekintsük át a tanítási órák megfigyelésének és elemzésének kritériumait a nyolc 

pedagóguskompetencia mentén az Útmutató (Útmutató 2015) és a Kotschy Beáta szerkesztette A 

pedagógussá válás és a szakmai fejlődés sztenderdjei (Kotschy 2011) alapján, majd fogalmazzuk meg a 

megfigyelést és az elemzést irányító szempontokat! A pedagóguskompetenciák tanítási órán való 

megfigyelésének és elemzésének szempontjait a nyolc pedagóguskompetencia kritériumaiból vezetjük 

le. Ez azt jelenti, hogy nem a (jelenleg) hetvenhét indikátorban jelölt tevékenységeket figyeljük, mert 

arra nincs reális lehetősége a megfigyelőnek, hanem azokat a folyamatokat, amelyek az egyes 

kompetenciák működését bemutatják. Az elemzés során a megfigyelt kompetenciák működését, 

fejlettségét a kompetencia működésének ideális kritériumaival kell összevetni, ezekhez képest végezhető 

el a megfigyelt kompetenciák értékelése. A bemutatott értékelési kritériumokkal a gyakorló pedagógus 

folyamatos szakmai fejlődésének harmadik szakasza (Pedagógus II.) jellemezhető. 

L) Szakmai feladatok, a szaktudományos, a szaktárgyi, 

a tantervi tudás kritériumai 

A pedagógus pedagógiai munkájának eredményességét meghatározza, hogy korszerű és megbízható 

szaktudományos ismeretekkel rendelkezik, amelyeket képes a tantárgyi keretek közé illeszteni. Ez azt 

jelenti, hogy a pedagógus tisztában van tantárgya tantervi követelményeivel, a tantervi célokkal és 

feladatokkal, továbbá megfelelő szakmódszertani kultúra (oktatási stratégiák, módszerek és eszközök) 

birtokában képes a szaktárgyi célok megvalósítására. Ismeri, kritikusan értékeli és használja a tantárgya 

kapcsán rendelkezésre álló tananyagokat és taneszközöket. A tanítás során figyelembe veszi az 

interdiszciplinaritás szempontját tantárgya és más tárgyak problémarendszere között, támogatja a 

szakterületi ismeretek komplex rendszerré szerveződését. Tudományterülete megismerési 

sajátosságainak ismeretében figyelmet fordít a szaktárgya fogalmaival, összefüggéseivel kapcsolatos 

megértési nehézségek feltárására és kezelésére, a tanítás során hangsúlyt helyez az ismeretek közti 

összefüggések megteremtésére. A pedagógus fogalomhasználata szakszerű, ismeri és alkalmazza a 

szaktárgyi fogalomalkotás módszereit, tanítványainál is szakszerű fogalomhasználatot igyekszik 

kialakítani. A tanítás folyamatát úgy szervezi, hogy közben a tanulók gondolkodását, alkotó 
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tevékenységét ösztönözze, lehetőséget biztosít az önálló gondolatok kifejezésére, a kreativitás 

kibontakoztatására, az elméleti ismeretek gyakorlatban való felismerésére és gyakorlati alkalmazására. 

Felfedezteti az online információk befogadásának, feldolgozásának kritikus és etikus módjait, maga is 

alkalmazza az online tudástartalmakat a tanítás során. Felhívja a figyelmet a szaktárgyi tudás elemeinek 

és a fejlesztendő képességeknek más területeken való felhasználhatóságára. Tanítványaiban fejleszti az 

önálló ismeretszerzés, kutatás igényét, a tanításba beépíti a tanulók önálló ismeretszerzéséből, 

tapasztalataiból szerzett információikat (Kotschy 2011, Útmutató 2015). 

Milyen folyamatokra vonatkozik a megfigyelés és az elemzés?  

 A pedagógus szaktudományos tudásának 

megnyilvánulására; 

 a pedagógus szakmódszertani tudásának 

megnyilvánulására; 

 a pedagógus tantervi tudásának 

megnyilvánulására; 

 a pedagógus fogalomhasználatára; 

 az egyéni ismeretek, tapasztalatok 

fölhasználására a tanítási órán; 

 szaktárgyi koncentráció jelenlétére a 

tanítási órán; 

 a szaktárgy nevelési lehetőségeinek 

kihasználására; 

 a tanulók önálló ismeretszerzésének 

ösztönzésére, felhasználására; 

 a pedagógus tananyag- és 

taneszközhasználatára a tanítási órán; 

 a pedagógus által alkalmazott 

módszerekre, eszközökre; 

 az önálló gondolkodásra, a tanultak 

alkalmazására nevelésének folyamatára az 

órán; 

 az elmélet gyakorlatba ültetésének 

folyamatára az órán; 

 online információszerzés (lehetőségének) 

megjelenésére az órán; 

 a szaktárgyra jellemző tanulás és 

megismerési módok megvalósítására; 

 a szaktárgyi tudás alkalmazási 

lehetőségeinek megvitatására az órán. 

M) Pedagógiai folyamatok, tevékenységek tervezése és a 

megvalósításukhoz kapcsolódó önreflexiók kritériumai 

A pedagógus a tanítás tervezése során a követelmények és a célok tudatosításából indul ki, ezek 

meghatározásához a NAT, a kerettanterv és a helyi tanterv előírásait is figyelembe veszi.  

Az éves szintű, a tematikus, valamint a tanítási órák tervei szervesen egymásra épülnek, jól 

áttekinthetővé teszik a tanítás folyamatát. A tervezés során a didaktikai folyamat minden komponensét 

(célok, oktatási tartalom, oktatási stratégia, módszerek, eszközök, felmérés-értékelés), valamint a 

tanulócsoport életkori és egyéni sajátosságait (érdeklődés, tudásszint, együttműködési képesség, 

szociokulturális sajátosságok) is figyelembe veszi. A tanulók tevékenységét és a tanulási folyamatot 

tartja szem előtt, ezért olyan tanítási stratégiákat választ, amelyek a célok elérését és az egyéni 

sajátosságokhoz igazított fejlesztés kritériumait is megfelelően szolgálják. A tervezés során is célszerűen 

használja a digitális és az online eszközöket, továbbá különös figyelmet fordít a differenciálásra, a 

motiválásra, az aktivizálásra, a szociális tanulás lehetőségeire. A tervezési kompetencia 

megnyilvánulásaként, a pedagógus a tanítás során tud olyan döntést hozni, amely szerint az aktuális 
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igényeknek megfelelően eltér eredeti tervétől, a tanítás végeztével terveit felülvizsgálja, és szükség 

esetén módosít azokon (adaptív tervezés). A pedagógus felkészülése során a többféle tanítási 

folyamatszervezési lehetőség közül tudatosan választja ki a leghatékonyabbat, tisztában van a tanításra 

való felkészülés és a megvalósítás eredményessége közti összefüggéssel. Életkori sajátosságaikat 

figyelembe véve tanítványait is bevonja az egyes, tervezésre vonatkozó döntések meghozatalába 

(Kotschy 2011, Útmutató 2015). 

Milyen folyamatokra vonatkozik a megfigyelés és elemzés?  

 A célok pedagógus általi 

megfogalmazására; 

 a pedagógus tervezési tevékenységére 

(tematikus terv, óraterv, esetleg 

tanmenet); 

 a tervezés szempontjainak betartására (a 

cél, a tartalom, a stratégia, a módszer, az 

eszköz, az értékelés kapcsolatára); 

 az eszközhasználat megtervezésének 

folyamatára; 

 a tanítási óra felépülésére; 

 a tanulók bevonására a tervezésbe; 

 a tanulói tevékenységek és a tanulás 

tervezésének folyamatára; 

 a szociális tanulás tervezésének 

folyamatára; 

 a differenciálás tervezésének folyamatára; 

 a motiválás, aktivizálás tervezésére; 

 a tanítási-tanulási stratégiák tervezésére; 

 a felmérés-értékelés tervezésére; 

 az adaptivitásra a tervezésben. 
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N) A tanulás támogatásának kritériumai 

A pedagógus a tanítási órákon figyel a tanulók szükségleteire, céljaira, igyekszik motiválni őket, 

felkelteni és fenntartani az érdeklődésüket. A tanulók aktuális fizikai, érzelmi állapotai függvényében 

képes adaptálni tanítási terveit. A tanulás támogatása érdekében nyugodt és biztonságos légkört alakít 

ki, megfelelő útmutatókat és az önálló tanuláshoz szükséges eszközöket biztosít a tanulók számára. A 

tananyagban rejlő lehetőségeket kihasználja a tanulók tanulási stratégiáinak a fejlesztésére, igyekszik 

kialakítani az önálló ismeretszerzés és kutatás igényét az IKT-eszközök felhasználásával. Figyel a 

tanulási problémákra, szükség esetén megfelelő támogatást nyújt a tanulók számára, kihasználja az 

egymástól tanulás lehetőségeit a tanítási órán. A pedagógus a tanítás során motiválja és jutalmazza a 

tanulók önálló gondolkodását, kezdeményezéseit, ötleteit. A tanítási-tanulási folyamat során tudatosan 

differenciálja a kitűzött feladatokat a tanulók képességeihez és tudásához alkalmazkodva. 

Tudományterülete megismerési sajátosságainak ismeretében figyelmet fordít a szaktárgya fogalmaival, 

összefüggéseivel kapcsolatos megértési nehézségek feltárására és kezelésére (Kotschy 2011, 

Útmutató 2015). 

Milyen folyamatokra vonatkozik a megfigyelés és elemzés? 

 Az érdeklődés felkeltésére és 

fenntartására, a motiválás formáira; 

 a tanulók szükségleteinek, céljainak 

figyelembevételére; 

 a tanulók aktuális fizikai és érzelmi 

állapotának figyelembevételére; 

 az eltervezett tevékenységeknek a tanulók 

igényeihez, állapotához való adaptálására; 

 az önálló gondolkodás, kezdeményezés 

támogatására; 

 a tanulási légkör kialakítására; 

 a differenciálás módszereire; 

 a tanulási környezet alakítására; 

 a tanulók tanulásának támogatására, a 

támogatás eszközeire; 

 a szakterület-specifikus megértési 

nehézségek kezelésére; 

 a tananyagban rejlő lehetőségek 

kihasználására a tanulási stratégiák 

elsajátítása során; 

 a tanulási problémák felismerésére és 

kezelésére; 

 az önálló (akár online) ismeretszerzés  

támogatására; 

 az IKT-használatra a tanulásban. 
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O) 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 kritériumai 

A pedagógus a tanítási órán az oktatást és a nevelést egységben szemléli, a tanulók számára felkínált 

tevékenységekben nemcsak az értelmi képességek fejlesztésére, hanem a tanulói személyiség 

kibontakoztatására törekszik. Tanulóiról szakmailag megalapozott képet alkot, amely nem statikus, 

hanem a fejlesztés lehetőségeit is figyelembe veszi, visszajelzéseivel a továbbfejlődés lehetőségét tárja 

fel, a hibákat a fejlődés természetes velejárójaként kezeli, egyéni megértést elősegítő módon reagál 

rájuk. Csoportos tanítás esetén is képes figyelni az egyéni szükségletekre és az egyéni igényeknek 

megfelelő stratégiák alkalmazására, az egyéni fejlesztés céljait a tanulók fejlesztésére vonatkozó 

általános célrendszer figyelembevételével fogalmazza meg. A pedagógus felismeri a tanulók tanulási és 

személyiségfejlődési nehézségeit, képes számukra segítséget nyújtani vagy más szakembertől segítséget 

kérni, képes egyéni vagy csoportos fejlesztési terveket összeállítani és ezeket megvalósítani. A 

pedagógus képes szakszerűen elemezni és értékelni pedagógiai gyakorlatában az egyéni bánásmód 

megvalósítását, igyekszik feltárni az elért eredmények és az esetleges kudarcok okait. A pedagógus 

tanulókkal való kapcsolatát a kölcsönös tisztelet jellemzi, tudatosan keresi a bennük rejlő értékeket, 

megnyilvánulásaiban a tanulók iránti felelősség és az őszinte elfogadás figyelhető meg (Kotschy 2011, 

Útmutató 2015). 

Milyen folyamatokra vonatkozik a megfigyelés és elemzés?  

 A pedagógus nevelés- és 

oktatásszemléletének megnyilvánulására; 

 a pedagógus személyiségfejlődésről és 

fejlesztésről (személyiségstruktúráról 

és -dinamikáról) vallott szemléletének 

megnyilvánulására; 

 a tanulói személyiség megismerésére, a 

pedagógus tanulókról alkotott képére; 

 a tanulói személyiségfejlesztésre; 

 a tanulói személyiségfejlődési nehézségek 

felismerésére; 

 a felelősségvállalás minőségére; 

 a pedagógus egyéni és csoportos speciális 

fejlesztő tevékenységére (pl. SNI-s 

gyermekek esetében); 

 a tanulók egyéni igényeinek 

figyelembevételére; 

 a hibák, tévesztések kezelésére; 

 az általános célok és az egyéni 

szükségletek összeegyeztetésére; 

 az egyéni bánásmód megvalósításának 

reflektív elemzésére; 

 differenciált bánásmód megvalósítására. 
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P) A tanulói csoportok, közösségek alakulásának segítése, 

fejlesztése, esélyteremtés, nyitottság a különböző 

társadalmi-kulturális sokféleségre, integrációs 

tevékenység, osztályfőnöki tevékenység kritériumai 

A pedagógus ismeri a csoport, a csoportfejlődés és a közösségek pszichológiai, szociológiai és 

kulturális sajátosságait; a csoportszerkezetet feltáró módszereket alkalmaz, eredményeit felhasználja  a 

tanulóközösség fejlesztésére. Tanítványait egymás elfogadására, tiszteletére neveli, figyel a tanulók és 

tanulócsoportok eltérő kulturális, illetve társadalmi háttérből adódó sajátosságaira. A pedagógus 

támogatja a tanulók együttműködését a tevékenységek, a módszerek és a munkaformák 

megválasztásával, tudatosan alkalmazza a közösségfejlesztés változatos módozatait, pozitív 

visszajelzéseivel bátorító, bizalommal teli, elfogadó légkört teremt minden tanuló számára. Felhasználja 

a közösség/csoport tagjainak különbözőségében rejlő értékeket, nyitott és toleráns, erre neveli 

tanítványait is. Előítéletmentes, elfogadó magatartás jellemzi másokkal, különösen a kisebbségekkel 

(etnikumokkal, nemzetiségekkel) szemben,  példát mutat demokratikus magatartásával, 

problémamegoldásával. Hatékonyan előzi meg – vagy eredményesen felismeri és kezeli a már kialakult 

– osztálytermi és iskolai konfliktusokat, fontosnak tartja és ösztönzi a közös szabályalkotást, a 

problémák megvitatását, a véleménycserét, a viselkedésről való következetes visszajelzést, értékelést. 

Az általános emberi és a nemzeti értékeket tudatosan közvetíti, olyan pedagógiai helyzeteket teremt, 

amelyek a tanulók közösség iránti elkötelezettségét, felelősségvállalását erősítik. A közösségformálódás 

folyamatát online közösségek létrehozásával is segíti, a kibertérben való viselkedés szabályait és normáit 

személyes példájával közvetíti (Kotschy 2011, Útmutató 2015). 

Milyen folyamatokra vonatkozik a megfigyelés és elemzés? 

 A tanórai légkörre, a tanórai 

kommunikációra; 

 tanórai együttműködés, elfogadás 

támogatására; 

 az egyéni sajátosságok tiszteletben 

tartására; 

 a kulturális és szociális sajátosságok 

figyelembevételére; 

 a közösségfejlődés támogatására; 

 csoportfejlesztő módszerek 

alkalmazására; 

 a csoportszerkezet megismerésére; 

 a pedagógus értékközvetítésére; 

 a szabályalkotásra, a pozitív és negatív 

példák kezelésére a tanítási órán; 

 a konfliktusok kezelésének támogatására; 

 a konfliktusok felismerésére a pedagógus 

által; 

 a tanórai vitára, véleménycserére; 

 a konfliktusok megelőzésére; 

 a különbözőség kezelésére; 

 nyitottságra, toleranciára a tanítási órán; 

 demokratikus magatartásra a tanítási órán. 
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Q) Pedagógiai folyamatok és a tanulók személyiségének 

folyamatos értékelésének, elemzésének kritériumai 

A pedagógus jól ismeri a szaktárgy tantervi követelményeit, és képes a saját követelményeit ezek 

figyelembevételével és a tanulócsoport sajátosságaira tekintettel meghatározni. Tudatosan alkalmazza a 

diagnosztikus, a formáló-segítő és az összegző értékelést, az ellenőrzést és az értékelést mint egy 

egységes folyamat két fázisát kezeli. A pedagógus tanórai tevékenységében megjelennek a helyzethez, 

korcsoporthoz és a tananyaghoz illeszkedő változatos értékelési módszerek és eszközök, köztük a helyi 

igényeknek megfelelően saját fejlesztésű eszközök, módszerek is. A pedagógus képes az értékelés során 

a kapott adatok elemzésére, ezek alapján az egyéni és csoportos fejlesztés megtervezésére, az értékelés 

eredményei alapján fogalmazza meg az előtte álló feladatokat, teendőket. 

A tanítás során a pedagógus törekszik a folyamatos, személyre szabott visszajelzésre, visszajelzései, 

értékelései tárgyszerűek, egyértelműek, következetesek, támogató, segítő értékelését pedagógiai tapintat 

és a tanulóba vetett bizalom jellemzi. A tevékenységszervezéssel támogatja a diákok önértékelési 

képességének alakulását (Kotschy 2011, Útmutató 2015). 

Milyen folyamatokra vonatkozik a megfigyelés és elemzés?  

 A követelmények meghatározására; 

 a diagnosztikus, a formáló-segítő és az 

összegző értékelésre a tanítási órán; 

 az ellenőrzés és értékelés egységére a 

tanítási órán; 

 az alkalmazott értékelési módszerekre 

és eszközökre; 

 a pedagógus verbális és nem verbális 

visszajelzéseinek minőségére és 

mennyiségére; 

 a tanulók fejlődésének a támogatására és a 

visszajelzések kapcsolatára; 

 az értékelés eredményeire és a továbblépés 

feladatainak kapcsolatára; 

 a tanulók önértékelési képességének 

támogatására; 

 az értékelésből származó adatok 

elemzésére, felhasználáséra a csoportos és 

az egyéni fejlesztésben; 

 a segítő értékelésre a tanítási órán. 
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R) A kommunikáció és a szakmai együttműködés, 

problémamegoldás kritériumai 

A pedagógus tanórai kommunikációjával rugalmasan alkalmazkodik az adott pedagógusszerephez, 

kapcsolatrendszerében személyisége teljes gazdagságában megmutatkozik. A helyzetnek megfelelő 

kommunikációs stratégiát alkalmaz, úgy mint kölcsönösséget, együttműködést, asszertivitást, segítő 

kommunikációt, konfliktuskezelést, problémamegoldást. Az együttműködés szabályait közösen alakítja 

ki a tanulókkal, a közösen kialakított szabályokat következetesen betartja, betartatja. A pedagógus 

nyitott, rugalmas és hiteles, a problémák megoldására törekszik. A visszajelzéseket mérlegeli, 

felhasználja őket saját személyes fejlődése érdekében, képes segítséget kérni és elfogadni. A 

gyermekekkel való együttműködéshez nyugodt kommunikációs teret hoz létre, támogatja a diákok 

egymás közötti kommunikációjának fejlődését. Érthetően, a helyzetnek megfelelően kommunikál, 

kommunikációja kulturált, pedagógiai, szakmai hozzáértését tükrözi (Kotschy 2011, Útmutató 2015). 

Milyen folyamatokra vonatkozik a megfigyelés és elemzés? 

 A kapcsolattartás formáira; 

 a pedagógusi-tanulói kommunikáció 

arányára; 

 a pedagógusi kommunikáció tartalmára; 

 a pedagógusi kommunikáció eszközeire (a 

hangzásra, a nem nyelvi jelekre stb.); 

 a pedagógusi megnyilatkozások 

(kijelentés, magyarázat, kérdés, 

felszólítás, értékelés stb.) típusaira és 

jellemzőire; 

 a tanulási-kommunikációs környezetre; 

 a pedagógus beszédrituáléira (pl. ismétlés, 

halmozás); 

 a tanulói kommunikáció ösztönzésének 

módjaira; 

 a pedagógus kommunikációjának 

erősségeire és fejlesztésének 

lehetőségeire; 

 az alkalmazott kommunikációs 

stratégiákra; 

 a pedagógus és a gyermekek 

visszajelzéseire. 
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S) Elkötelezettség és szakmai felelősségvállalás a szakmai 

fejlődésért kritériumai 

A pedagógussal való beszélgetésekből és a tanítás során bizonyosságot nyer, hogy tisztában 

van szakmai felkészültségével, személyiségének sajátosságaival, és képes alkalmazkodni a 

szerepelvárásokhoz. A pedagógus saját pedagógiai gyakorlatát és pedagógiai kommunikációját 

folyamatosan elemzi, a problémák megfogalmazásán túl törekszik azok szakszerű és önálló 

megoldására (pl. a szakirodalomban és/vagy mások pedagógiai gyakorlatában fellelhető 

tapasztalatok beépítésével). Tudatosan figyel önmagára, és tesz azért, hogy saját mentális 

egészségét megóvja. Munkájában megfigyelhetőek új módszerek, új digitális és más eszközök, 

ismeri a szaktárgyára és annak tanítására vonatkozó legújabb eredményeket. A szakmai 

együttműködésben való szerepét önbizalommal vállalja, a szakmai kérdésekben határozottan, 

de nem mereven vállalja álláspontját (Kotschy 2011, Útmutató 2015). 

 

Az „Elkötelezettség és szakmai felelősségvállalás a szakmai fejlődésért” megfigyelésének és 

elemzésének szempontjai 

 A pedagógus szakmai felkészültsége és 

szerepviselkedése; 

 a pedagógus reflektivitása, az önelemzés 

és önfejlesztés módozatai; 

 a szakmai vélemény megfogalmazása; 

 a pedagógus szakmai természetű 

problémamegoldása; 

 a pedagógus kapcsolata az új 

módszerekkel, eszközökkel és az új 

tudományos és módszertani 

eredményekkel, az IKT-technológiával és 

az online tanulással; 

 a pedagógus saját mentális egészségi 

állapotához való viszonya; 

 a szerepelvárásokhoz való alkalmazkodás 

(pl. az óramegbeszélés során). 

T) Összegzés 

A tanórák kompetenciaalapú megfigyelése során a megfigyelés a pedagógus és a tanulók közös 

tevékenységére, a tanítás-tanulás folyamatára irányul az előzőekben ismertetett 

kompetenciakomponensek mentén. Hiba lenne, ha a megfigyelés során a megfigyelő tételesen keresné 

az indikátorokat, ez a tevékenység elterelné a figyelmet a tanítási-tanulási tevékenységről. 

A hospitálási napló segítheti a megfigyelések utólagos rendszerezését, a tanítási óra látogatása során, a 

tapasztalatok tényszerű leírásával és a hozzájuk kapcsolódó rövid reflexiókkal megfelelően 

dokumentálható a tanítási-tanulási tevékenység. Az óramegfigyelés és az óraelemzés közötti rövid 

szünet alkalmas arra, hogy mind a pedagógus, mind az órát látogató szakember összegezze a 

megfigyelések tapasztalatait az előzőekben ismertetett kritériumok és kompetenciakomponensek 

szerint. 
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III. Reflektivitás és kompetenciaértékelés 

A) A reflektivitás kultúrája 

A reflektivitás fogalmával legkorábban Deweynál találkozunk (1933, 1951), szerinte a reflexió 

tudásunk és vélekedésünk aktív, kitartó és pontos megvizsgálása a belőlük származó következtetések 

megfontolásával együtt. Összehasonlítva a rutinszerű tanítással a reflektív tanítás a tudatos tanításnak a 

szinonimája, amelynek során a tanár cselekvéseinek okait és következményeit is számba veszi. Olyan 

gondolkodási forma, amelyet egy adott helyzet hoz létre, majd a lehetséges cselekvések gondolati úton 

történő tesztelésével a szituáció világossá válhat, és a probléma megoldható (Falus–Kimmel 2003; 

Szivák 2003). 

Schön (1987) „a reflektálást egyfajta kísérletként jellemzi, amelyben a reflexió szerepe nem más, 

minthogy lehetővé tegye a párbeszédet a reflektáló személy és a problémás szituáció között” (idézi 

Hunya 2014). 

A szakmai reflexió szándékos, céltudatos, strukturált, az elméletet és a gyakorlatot összekapcsoló, 

tanulással kapcsolatos, a változást és a fejlődést célzó, egy bizonyos cél elérésére irányuló gondolkodás. 

A reflexió tapasztalataink, cselekedeteink szisztematikus végiggondolását jelenti. A reflexió mutatja be, 

hogy a pedagógus milyen gondolatmenetet követ, milyen pedagógiai nézetrendszert vall, hogyan hoz 

döntést. 

A reflexió lényegi ismérvei Falus Iván (2006) szerint a következők:  

 a döntések tudatosak és ésszerűek;  

 a tanárok egyre fejlődő értékelő rendszerének alkalmazásával valósulnak meg, azaz a tanár 

korábbi tapasztalatait is magába foglaló gyakorlati pedagógiai tudásra épülnek,  

 e döntések hozzájárulnak a gyakorlat és a tudás fejlődéséhez is.  

A reflektivitás jelenlegi kultúrájára leginkább a tacit (hallgatólagos) reflektív szemlélet jellemző, 

ennek megfelelően sokszor nem tudatosul, de a cselekvésben működik (Polányi 1994 – idézi Falus 

2006). A mindenkori kontextus és a probléma a fő meghatározója a reflexióknak, ezért sokszínűek és 

nehezen azonosíthatóak, mint ahogy a reflektivitás képességének kialakulása is hosszú és egyéni 

folyamat eredménye. A pedagógiai gyakorlatban való aktív részvétel során az egyes helyzetek által 

kiváltott beszélgetések, elemzések, döntések a reflektivitás megnyilvánulásai még akkor is, ha ezt nem 

annak nevezik a pedagógusok. A reflektív gondolkodás és gyakorlat előzetes tapasztalatokon, a tanár 

értékeinek-előfeltevéseinek repertoárján és a speciális szakmai képességek rendszerén alapul. „A 

reflektív szemlélet igyekszik magába ötvözni a pedagógiai tudásról, a pedagógiai döntésekről és 

gondolkodásról, valamint a pedagógusok hiteiről és koncepcióiról az elmúlt két évtizedben összegyűlt 

ismereteket.” (Falus 1998: 113). A reflexió alkalmas tehát arra, hogy betekintést nyújtson a pedagógus 

döntéseibe, pedagógiai nézeteibe, gondolkodásába. 

A reflektív tanítás kultúrája olyan, a pedagógiai tevékenységet folyamatosan és tudatosan elemző 

gondolkodást és gyakorlatot, kognitív stratégiát jelent, amely biztosítja az oktató-nevelő tevékenység 

folyamatos önellenőrzését és ezen alapuló fejlesztését (Szivák 2014). 
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A pedagógiai tevékenység és gondolkodás során a reflexió nagyon sokféle helyzetben alkalmazható 

(Szivák 2014): 

 A reflexió eszközével élnek a tanárok, amikor saját maguk között megbeszélve, kollegiális 

keretek között el tudják dönteni, hogy a problémás eseteknek milyen megoldása a leginkább 

célravezető. 

 A reflektálás során a tanárok tudatosan választanak különböző tanítási elméletek között, olyan 

módszereket alkalmaznak, amelyek tapasztalati úton eredményesnek bizonyultak. 

 A reflektív gondolkodás segítségével új szituációmegélési és -megoldási technikákat 

fejleszthetnek ki, így a tanítást mint egészet és annak komplex környezetét új megvilágításba 

helyezhetik, hatékonyabban irányíthatják. 

 A tapasztalatok tudatos elemzése során új jelentésekkel felruházva azokat a pedagógus 

újraértelmezi, újjáépíti meglévő tapasztalatait annak érdekében, hogy az adott szituáció 

megoldásában segítségére legyen.  

B) A reflexió szintjei 

A reflektivitás fejleszthető és fejlődik. A kezdeti, főként az eredményekre, az oktatás tartalmára és 

eszközeire koncentráló szemléletet fokozatosan egy lényegi, az elmélet gyakorlatban való 

működtetésére irányuló szemlélet váltja fel, amikor a szakmai-etikai döntések szerepe felértékelődik. A 

(pedagógusminősítési) szakértői reflexió túlmutat a napi gyakorlat elemzésén, szélesebb társadalmi és 

etikai kontextusban is képes a problémát elemezni, vizsgálni. 

A reflektivitás három szintjét tartja számon a szakirodalom (Taggart–Wilson 2005 – idézi Szivák 

2014). 

1.) Technikai (kezdő) szint 

A reflexió első szintje még az aktuális módszertani problémákkal és a saját pedagógiai elméletek 

fejlesztésével foglalkozik, minden esetben egy konkrét és adott problémahelyzet megoldása érdekében 

(Lasley 1992, Grimmet, MacKinnon–Erikson–Riecken 1990 – idézi Szivák 2014). A gyakornok 

reflektivitásának tipikus szintje, de a Pedagógus I. fokozatban is az első tanítási évek meghatározó 

sajátossága lehet a technikai reflektivitás. 

Az első szinten gondolkodó tanár kevés sémából dolgozik, azokat a probléma felmerülésekor hívja 

elő, számára a legfontosabb a képességek és a technikai tudás megszerzése, a módszertani tudatosság 

fejlesztése és a jól tervezett tanóra megtartása. 

Ezen a szinten a reflektivitás fejlődését segíti a valódi, folyamatos tapasztalatszerzés, a felhalmozott 

információk feldolgozása, a megfigyeléses tanulási instrukciók, problémák és azok megoldásának 

részletes megbeszélése, a megoldásmódok kipróbálásának, alkalmazásának egyértelmű magyarázata, a 

gyakori és a cselekvést minél rövidebb időn belül követő visszajelzés. Ezen a szinten tipikus tanári 

kérdések: Mit tanítok holnap? Melyik feladatot oldjuk meg az órán? 
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2.) Kontextus (tartalmi) szint 

A második, tartalmi szint magába foglalja a reflexióval kapcsolatos pontosításokat, amelyek az 

osztálytermi folyamatok alapjául szolgáló feltevések és szándékok kidolgozását, valamint a különböző 

stratégiák alkalmazásának következményeit vizsgálják (Collier 1999; Grimmett és mtsai 1990; Lasley 

1992, Van Manen 1977 – idézi Szivák 2014). A Pedagógus II. fokozatban lévő gyakorló pedagógusoktól 

elvárható reflektivitási szint, amelyet néhány év szakmai és reflektivitási gyakorlat alapján lehet elérni. 

Ezen a szinten a tanár a pedagógiai helyzeteket az elmélet és a gyakorlat közötti kapcsolathoz 

viszonyítva vizsgálja. Egyre inkább kontextusukban látja a problémákat, megkérdőjelezi a tanultakat 

megnövekedett pedagógiai tudására és tapasztalataira alapozva. A tartalmi problémák megoldására 

koncentrál, ezzel fejlesztve saját szakmai képességeit. Növekedő szakmai és elméleti tudásuk 

segítségével a pedagógusok megvizsgálnak olyan nézőpontokat is, amelyek az övékkel ellentétesek, 

elkezdenek rutinokat kifejleszteni. Tipikus tanári kérdések: a Mit tegyek, hogy ne beszélgessenek az 

órán? kérdés helyett Mi lehet a fegyelmezetlenség oka? vagy Hogyan tudnám jobban lekötni a tanulók 

figyelmét? 

3.) Dialektikus szint 

Ezen a szinten a pedagógusok fontolóra veszik az oktatás etikai és politikai vonatkozásait és azok 

megjelenését, olyan morális és etikai kérdésekkel foglalkoznak, amelyek direkt vagy indirekt módon 

kötődnek a tanításhoz (G. Rimmet et al. 1990; Lasley 1992 – idézi Szivák 2014). A mesterpedagógusok, 

kutatótanárok, szakértők, szaktanácsadók reflektivitásának sajátja a dialektikus szint, ők azok, akik 

képesek felismerni és elemezni az oktatási stratégiákat és a pedagógiai elméleteket saját, egyedi 

kontextusukban, illetve az egymáshoz való viszonyukban. A normákat és a szabályokat kritikai szinten 

vizsgálják, kognitív stratégiaként gyakorolják az önelemzést, a nyitott gondolkodást és a szakmai 

felelősséget. Felismerik a tudás értékét és társadalmi következményeit, értik, hogy az osztálytermi 

folyamatoknak milyen hatásai, következményei vannak a társadalomra nézve. A pedagógus a reflexió 

dialektikus szintjén kialakította a szakértői tudást és annak a képességét, hogy újra tudja konstruálni a 

történéseket, megítélje és szisztematikusan elemezze önmagát mint tanárt, és megkérdőjelezze azokat a 

feltevéseket, elképzeléseket, amelyeket korábban biztosra vett (Szivák 2014). A szakmai önismeret 

magas fokán álló pedagógus tipikus kérdései például: Mit jelent számomra kreativitás támogatása? 

Helyes-e a kreativitást osztályozni? 

C) A reflektív pedagógus, a reflexió felépítése, a reflektivitás 

támogatása 

A reflektivitás minősége a szakmai fejlettség fontos mutatója. A reflektív gondolkodás 

kiindulópontja Szivák Judit (2014) szerint nem maga a szituáció, hanem a személy, akit a szituáció 

megélése önelemzésre mozgósít. Ezen értelmezés szerint a gondolkodás középpontjában nem a szituáció 

áll, hanem a szituáció sajátos egyéni megélése és megítélése, amely függ a személy értékeitől, 

tapasztalataitól, céljaitól. Így tehát az önismeret, az énhatékonyság érzése, amely az egyént magát 

definiálja a helyzet megélése, megítélése kapcsán, a reflektivitás meghatározó elemévé válik.  
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A reflektív pedagógus 

 feltárja és megkísérli megoldani a csoportjában felvetődő problémákat; 

 kritikusan szemlélni saját nézeteit; 

 figyelembe veszi a környezetet, amelyben tanít; 

 részese az iskolafejlesztésnek; 

 felelősséget érez saját szakmai fejlődéséért (Falus 1998). 

A reflexió három részre tagolódhat:  

1. Leírás: 

A pedagógiai helyzet ismertetése, ha ez már a dokumentumban megtörtént, csak utalás a dokumentum 

megfelelő pontjaira.  

2. Elemzés/érvelés:  

Annak indoklása, hogy miért tesszük azt, amit teszünk, és miért választjuk azt a megoldást adott 

helyzetben, amelyet választunk. Lényeges elemei Szivák Judit szerint: 

 az oktatási-nevelési probléma felismerése; 

 a probléma meghatározása (azonosítása) és lebontása; 

 a probléma elemzése elsősorban az okok feltárásának segítségével; 

 megoldási módok felállítása; 

 az optimális megoldás kiválasztása olyan módon, hogy a választás a hasonló, szokásos 

szituációkat és az új helyzet egyedi vonásait is figyelembe veszi; 

 a szándékolt és nem szándékolt következmények átgondolása (Szivák 2014). 

3. Önértékelés:  

Mérlegelnünk kell, hogy milyen következményekkel jártak cselekedeteink az érdekelt felekre, 

leginkább a tanulókra és önmagunkra nézve, és mit kellene esetleg változtatni a gyakorlatunkon.  

A tanítással-neveléssel kapcsolatos problémák megjelenése és megoldása során a reflektivitást a 

mentor vagy a szaktanácsadó támogathatja. 

A cselekvésre való visszatekintést a következő kérdések segíthetik: 

Mit akartam elérni? Mit csináltam? Hogyan éreztem? A tanulók mit csináltak, mit gondoltak? 

A tudatosítást segítő kérdések: 

Mi a probléma lényege? Milyen környezeti és egyéb hatások befolyásolják a problémát? 

A megoldási alternatívák kidolgozását támogató kérdések: 

Hogyan lehetne ezt megoldani? Mi ezeknek az alternatíváknak az előnye/hátránya? 

A kipróbálást támogató kérdések: 

Milyen eredményt hozott az új megoldás? Mire akart kiemelten figyelni a pedagógus? Mit szeretett 

volna kipróbálni? Mennyire sikerült? 
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Fontos követelmény, hogy a cselekvésre való visszatekintés egyszerű, ítéletmentes beszámoló legyen 

(Mi történt? Mit láttam/hallottam/tapasztaltam?), és a problémamegoldás során a pedagógus jusson el 

az értékítéletek megfogalmazásához (Mi volt abban a jó és a rossz, ami történt?) és mások szakmai 

véleményének a meghallgatásához. Végül jusson el a számára hasznos következtetésig (általánosan: Mi 

következik abból, amit leírtam és elemeztem?, személyesen: Mit tehetek másképp?), és tudjon 

beavatkozási tervet készíteni. 

D) A reflexiót segítő és gátló tényezők  

Már Dewey is megfogalmazott négy fő tulajdonságot, amelyek hiányában a reflektivitás nem 

működik megfelelően: 

1. a nyitottság, amely rákérdez a megszokottra is; 

2. a felelősségtudat, amely mérlegeli a tevékenység hosszú és rövid távú következményeit; 

3. az elkötelezettség; 

4. az egyenesség, amelynek segítségével elfogulatlanul, érzelmektől mentesen vagyunk képesek 

reflektálni egy tárgyra. (Kimmel 2006; Szabó 2000)  

Kimmel Magdolna (2006) csoportosította a reflexiót gátló tényezőket. 

Az első csoportba azokat a személyiségvonásokat sorolta, amelyek a felnőtt, érett, racionális, 

autonóm személyiség jegyeiként feltételei a reflexiónak: úgy mint az önismeret, az önbizalom (a saját 

hatékonyságba vetett hit), az érzelmi kiegyensúlyozottság (érzelmi fegyelmezettség), a flexibilitás, a 

nyitottság, az interperszonális és kommunikációs képességek fejlettsége, a felelősségérzet, a fejlett 

metakognitív készségek és a reális önértékelés. Ezek hiányában a reflexió létrejötte már bizonytalanná 

válik, hatásfoka gyengül. Érett, autonóm személyiségre van szükség ahhoz, hogy saját nézeteinket, 

gondolkodásunkat, tevékenységünket kritikai elemzés alá tudjuk vonni, hiszen minden reflexió egyúttal 

„fenyegetést” is jelent az énképünkre nézve, ez pedig intraperszonális feszültséggel, érzelmi 

megterheléssel jár. 

Az érzelmeket és a hozzájuk kapcsolódó tényezőket sorolja a gátló tényezők második kategóriájába. 

Ugyanakkor „...az igazi reflektivitást csak az a problémahelyzet hívja elő, mely érzelmileg hat az 

egyénre.” (Schön 1987 – idézi Szivák, 2002: 19) Amennyiben nem vagyunk képesek érzelmileg 

eltávolodni a helyzettől, a probléma valódi természetének a megismerését kockáztatjuk. Fontos 

tudatosítani, hogy a reflexióhoz személyes biztonságérzetre van szükség. „Ez fokozottan igaz a tanítás 

esetében. A tanítás a teljes személyiséget teszi próbára, a tanításban elszenvedett kudarc az egész 

személyiséget rázza meg.” (Furlong–Maynard 1995 – idézi Kimmel, 2006: 39).  A reflektivitás 

támogatására és gyakorlására legalkalmasabb a mentor-gyakornok, illetve a szaktanácsadó-pedagógus 

kapcsolat, hiszen a pedagógus biztonságérzetét ezek a kapcsolatok képesek a legjobban erősíteni. A 

minősítővizsgán, a minősítési eljárásban a szakértő törekedhet a biztonságos légkör megteremtésével a 

pedagógus reflektivitásának támogatására, azonban nem a pedagógusminősítés a terepe a reflektivitás 

fejlődésének. 

A problémák harmadik csoportja a tudásra fókuszál. A tanárnak meglehetősen szerteágazó, sokrétű 

tudásra van szüksége (szaktárgyi, szakmódszertani, pedagógiai, pszichológiai, tantervi stb.). Ezek a 
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tudások nemcsak a tanítás-nevelés feltételei, hanem annak is, hogy elemezni tudjuk a tanítási 

tevékenységet (Falus, 1998, 2006). 

Calderhead (1989 – idézi Kimmel 2006) a kezdő tanárok esetében a reflexió gátjának tartja, hogy 

ismereteik mennyisége még nem elegendő. Ahhoz, hogy komplex módon legyenek képesek értelmezni 

tanítási óráikat, a kezdő pedagógusoknak ismerniük kell az óra elemzésének és értékelésének lehetséges 

kritériumait, és birtokolniuk kell az alternatív megoldásokat, technikákat. A kezdő tanároknak a tanított 

tárgyak sajátosságairól, a tanítási módszerekről, a tanulók tanulási tevékenységéről szegényesebb 

tapasztalataik vannak, mint a gyakorló kollégáiknak. Ezek a hiányok korlátozzák a reflexiót, viszont 

paradox módon, erre a készletre tapasztalat és reflexió útján lehet szert tenni (Calderhead 1996 idézi 

Kimmel 2006). 

A nézetek, hiedelmek mint állandósult pszichés konstruktumok megnehezítik a reflexió folyamatát 

is, ezeknek megfelelően értelmezzük a tanár-/tanulószerep, a tudás, a tanítás/tanulás történéseit. Ha 

értelmezési keretünk szerint valamit a tanári szerep részének tekintünk, úgy bekerülhet a reflexió körébe, 

de ha rajta kívül állónak gondoljuk, az elemzési folyamatok sem vonatkoznak rá (Schön 1983 – idézi 

Kimmel 2006). A tudás egyedi konstruktumként való értelmezése ma a pedagógiában elterjedt felfogás 

(konstruktivizmus). Ennek értelmében a megismerő személy maga konstruálja saját tudását a már 

meglévő sémái (konstruktumai) segítségével. A tanár, amennyiben reflektív tanítási gyakorlatot végez, 

a konstruktivista paradigma jegyében az egyéni haladási ütemet és megoldásokat, a hibázást a 

konstrukciós tanulási folyamat velejárójaként értelmezheti. Érdemes azonban kerülni azt a 

relativisztikus szemléletet, amely teljesen szabad utat enged az egyéni értelmezéseknek, és tudásnak 

minősít minden megoldást, akár ismeretelméleti megalapozás nélkül is (Moon 2004 – idézi Kimmel 

2006). Fontos azt is megjegyezni, hogy a konstruktivizmus perspektívájából a reflexió nem jelenthet 

parttalan ötletelést, csak egy céltudatos, tapasztalati alapokon nyugvó, konstruált tudás létrehozását. 

A tanári reflexió további gátló tényezője az oktatás kontextusa, az iskola intézményének működése, 

a hosszú időn át hagyományozódó rend, tradíció (a rendelkezésre álló idő szűkössége nem kedvez a 

töprengő elmélyedésnek). Az iskolák jelentős hányadát a szakmai párbeszéd hiánya jellemzi, ezek 

elmaradása megfosztja a tanári szakmát a visszajelzéstől, megakasztja a reflektív munkavégzés 

kialakulását és folyamatát. 

E) Reflektivitás és kompetenciaértékelés 

A pedagógus kompetenciáinak fejlettségéről kialakított kép teljességéhez nagyon fontos 

információkat szolgáltatnak a dokumentumban bemutatott tevékenységekhez kapcsolódó reflexiók. A 

nevelő-oktató munkára vonatkozó terveknél ezért fontos minden óra/foglalkozás után röviden utalni a 

felmerült problémákra, a megvalósítás folyamatára, eredményeire, nehézségeire, a tervektől való eltérés 

indoklására. A problémák azonosítása, elemzése és a megoldási lehetőségek mérlegelése, valamint a 

következtetések megfogalmazása által betekintést nyerhetünk a pedagógus nézeteibe, meggyőződéseibe, 

nevelésfilozófiájába, döntéseibe, megtapasztalhatjuk a motivációinak természetét, viszonyulásait, 

szakmai és emberi felelősségvállalását. A reflexió terjedelme egységesen nehezen szabályozható, mert 

az órai történésektől függően igen eltérő lehet. Fontos, hogy minden olyan lényeges információt 

tartalmazzon, amelynek alapján a szakértők világosan rekonstruálhatják az eseteket, megérthetik a 

problémát, és megállapíthatják a pedagógus problémaérzékenységét, problémamegoldással kapcsolatos 

nézeteit, attitűdjeit, szakmai tudatosságát, képességeit.  
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A reflexió akkor támogatja legjobban a kompetenciaértékelést, ha 

1. a pedagógiai helyzet/probléma leírása pontos és szakszerű; 

2. a reflexió nemcsak puszta leírás, hanem olyan leírás, amelyet elemzés, érvelés és értékelés is követ; 

3. az elemzés, érvelés, értékelés megfelelően alá van támasztva tényekkel;  

4. figyelembe veszi az elemzésnél a körülményeket, a kontextust; 

5. az elemzésben/érvelésben elvekre, a szakmai tudásra támaszkodik; 

6. figyelembe veszi az etikai szempontokat; 

7. figyelembe veszi – ha vannak – a külső visszajelzéseket (pl. a tanulók, a kollégák, a szülők, az 

iskolavezetés visszajelzéseit); 

8. kritikusan értékeli a pedagógus saját gyakorlatát; 

9. világos és szabatos a megfogalmazása; 

10. a megfelelő szakmai nyelvezetet használja. 

A pedagógustársadalom még tanulja a reflektivitást, ezért a minősítővizsgák, a minősítési eljárások 

során kérdésekkel, nyitott, érdeklődő attitűddel célszerű támogatni ezt a folyamatot. Legfőképpen 

azonban a mentorálásban, a szaktanácsadásban kell a szükséges támogatást megadni a gyakorló 

pedagógusoknak, hogy minél jobban elsajátíthassák és gyakorolhassák a reflektivitás kultúráját. 

Szakmai javaslatok a reflexiók elkészítéséhez: 

 A pedagógus merjen önkritikus lenni. 

 A reflexió fókuszában mindig egy (vagy több) probléma álljon. 

 A pedagógus komplex módon közelítsen a problémákhoz és azok megoldásához. 

 A reflexió tartalmazzon megoldási alternatívákat a felmerült problémával kapcsolatban. 

 A reflexió mindig tartalmazzon valamilyen következtetést a pedagógus munkájára, személyes 

fejlődésére nézve. 

 A reflexióba a lényeges történések, tények, problémák kerüljenek be. 

 A reflexióban legyen jól követhető az érvelés, az elemzés és az értékelés. 

 A reflexióban a pedagógus elemezze a tanulók munkájában tapasztalt hiányosságok okait, a 

fejlesztés lehetőségeit. 

 A reflexió mutassa be az egyes tanuló és az osztály felé megfogalmazott tanári visszajelzéseket, 

azok pedagógiai funkcióját. 
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IV. Kommunikáció a minősítésben – a minősítés 

kommunikációja 

A) A kommunikáció fogalmának meghatározása 

A manapság divatos kommunikációfogalom általános megközelítésben az emberek közötti 

viszonyok, kölcsönhatások szerveződésének eszköze, amelynek során gondolatok, információk állandó 

cseréje zajlik. Ez a társadalmi élet egyik alapjelensége. 

A fogalmat értelmezve sokan gondolnak kapcsolatra, információcserére, közlésre, közlési 

folyamatra, a definíciók többsége főként ezekre a jellemzőkre fókuszál. 

Az Idegen szavak és kifejezések szótára (Bakos 2002), a „kommunikációfogalom” jelentései közül 

kiemeli 1. a közzétételt, 2. a teljesítést, a megadást, 3. a gondolatok közlését a hallgatókkal. A szó latin 

alakjai, a communicatio főnév, a communicare, illetve a communis szavak etimológiai elemzése révén, 

a kommunikáció jelentéstartománya kibővíthető a megosztás, a részesítés, a közössé tétel jelentésekkel. 

John Dewey (1916) a kommunikációról nem kevesebbet állít, mint hogy a társadalom a 

'kommunikáció által létezik: „Nemcsak úgy áll a helyzet, hogy a társadalom átadás-átvétel 

(’transmission’) által, közlés-közlekedés (’communication’) által marad fenn, de joggal mondható, hogy 

az átadás-átvételben, a közlés-közlekedésben létezik. Több mint verbális kapcsolat van a közös, 

közösség, közlés-közlekedés között. Az emberek a közösen bírtak révén élnek közösségben; s a közösen 

birtokoltakhoz a közlés-közlekedés juttatja őket.”. A továbbiakban a legjelentősebb kommunikációs 

iskolák és irányzatok kommunikációértelmezéseiből kiindulva vizsgáljuk meg a minősítővizsgán, 

minősítési eljárásban megvalósuló kommunikáció lehetséges paradigmáit. 

1.) A kommunikációra mint tranzakcióra tekintő kommunikációs modellek 

A korai kommunikációs modellek a kommunikációra egyszeri aktusként tekintettek, egyszerű 

üzenetátadásként fogták fel azt adó és vevő között. Ezáltal a kommunikációs modellek kulcsszava az 

átadás lett, és a kommunikációs aktus elsősorban az adó tevékenységét hangsúlyozza, amely arra irányul, 

hogy információt juttasson el a vevőhöz (Hartley, Shannon, Weaver, Barnlund, Jacobson). A tranzakciós 

megközelítést jól példázza a levélírás és -olvasás folyamata, de egy párbeszéd modellálásakor is 

működhet, elég csak azokra a didaktikai szituációkra gondolnunk, amikor a pedagógus előre megtervezi 

a feltenni kívánt kérdéseit, sőt a rájuk adható „megfelelő” válaszokat is. Ezek a modellek a társas 

érintkezés egységét tranzakciónak nevezik, amely egy tranzakciós ingerből (pl. egy kérdésből) és egy 

tranzakciós válaszból (pl. a kérdésre adott válaszból) áll. Az elméletek az átadásra, az átadás 

„útvonalának” a megtervezésére koncentrálnak, hogy az információ az adó birtokából a vevő birtokába 

kerülhessen (Forgó 2010). A tranzakcionális kommunikációs szemléletben a figyelem az üzenet 

megszerkesztésére és az átadás megtervezésére irányul, miközben fontossá válik a befogadó 

„tanulmányozása”: Miként idézhető elő, „kódolható” a befogadó kedvező válaszreakciója? (Például a 
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védés alkalmával összeállított digitális bemutatóban megfelelő sorrendben, jól kiválasztott szemantikai 

tartalmakat kínál fel a pedagógus, amelyek vélhetően pozitív hatást váltanak ki a szakértőkből.) 

Az egyik lényeges tranzakcionális elmélet Berne játszmaelmélete (1984), aki a személyiséget 

énállapotok segítségével írja le, és a kommunikációt az énállapotok közötti tranzakcióban vizsgálja. Az 

foglalkoztatja, hogy milyen énállapotok mozgósították a tranzakciós ingert, és milyenek váltották ki a 

tranzakciós választ.   

Három énállapotot különböztet meg, amelyek a kommunikációban együtt vannak jelen. A helyzet és 

a kommunikációs szerepek fogják leginkább eldönteni, hogy melyik énállapotból kommunikálunk. 

Szülő-én 

Lehet: 

kritikus szülő 

nevelő-gondoskodó szülő 

Szüleink vagy nevelőink megfigyeléséből, azonosításából és 

gyakran utánzásából származik. 

Felnőtt-én 

Személyiségünknek ez a része az érzelemmentes 

gondolkodáshoz kapcsolódik. 

A problémamegoldással és a tényszerű kommunikálással 

foglalkozunk. 

Gyermek-én 

Lehet: 

engedelmeskedő 

lázadó 

szabad 

Személyiségünk szerves részévé válik, amit 

koragyermekkorunkban tanultuk (általában az érzéseinket fejezzük 

ki). 

 

Berne elméletének központi kategóriája a játszma, amelyet előre megtervezett forgatókönyvvel 

rendelkező tranzakciók sorozataként határoz meg, a forgatókönyvet mindig az adó tervezi meg egy 

rejtett cél elérése érdekében, és gondosan vigyáz, hogy a siker érdekében célja rejtve is maradjon a 

játszma végéig (pl. minősítővizsgán, minősítési eljárásban a pedagógus szemrehányóan mondja a 

szakértőnek: „Minden rendben lett volna, ha az előző órán a kolléga nem fárasztja ki ennyire ki a 

gyerekeket…”). A felnőtt énállapotból való kommunikáció a játszmamentesség biztosítéka, ebben az 

énállapotban képes a kommunikátor önmaga és partnere motivációit, céljait nyíltan fölvállalni, tehát 

nem játszmával, hanem nyílt konfrontációval, vitával érvényt szerezni azoknak. 

2.) A kommunikáció mint tranzakció következményei a minősítési 

folyamatban megvalósuló kommunikációra 

A kommunikáció tranzakcionális modellje szerint amennyiben kommunikációnk sikerére 

törekszünk, úgy megtervezzük azt, figyelembe véve a kommunikációs partnerek (gyerekek, szakértők, 

kollégák) személyes adottságait, felkészültségét. Természetes tehát, hogy a minősítés során a résztvevők 

előzetesen készülnek a kommunikációra: a szakértők megfontolják a feltenni kívánt kérdéseket, 
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átgondolják, hogy melyek azok a területek a pedagógus munkájában, amelyekre rá fognak kérdezni. A 

pedagógus is megtervezi a saját bemutatkozását: jól átgondolt óratervvel, jól elkészített prezentációval 

készül a minősítővizsgára, a minősítési eljárásra, számba veszi kommunikációs erősségeit és 

gyengeségeit, tudatosan figyel arra, hogy a legjobb oldalát mutassa (pl. igyekszik érthetően beszélni, 

amennyiben tudja, hogy hajlamos a túl gyors beszédre). A verbális kommunikációban a szereplők 

tervezik a pontos és logikus fogalmazást, tiszteletben tartják „a kevesebb néha több” elvét, a tegeződésre 

vagy a magázódásra is felkészülnek a szakmai szempontok tiszteletben tartása mellett. Bár ösztönös 

kommunikációs forma, a nem verbális kommunikációra is érdemes odafigyelni: válasszanak a 

résztvevők természetes hangnemet, közvetlen és kedves beszédstílust („a stílus maga az ember”) 

kifejező mimikával, mérsékelt gesztikulálással (pl. bólogatással, biztatással), a térköz szabályainak 

tiszteletben tartásával segítsék a kommunikációt.  

A prezentáció elkészítésénél is megtervezi a pedagógus az üzenetet a hatás érdekében, ezért érdemes 

odafigyelnie a mennyiségre (csak címszavakban fogalmazzon, és a szakmai fejlődése szempontjából a 

legfontosabb eseményeket emelje ki) és a minőségre is (ne domináljon a bemutatón az írás, követhető 

legyen, érzékeltesse a súlypontokat a mondanivalójában, megfelelően illusztrált legyen, de ne az 

illusztráció tegye ki a védésre szánt értékes időt, legyen szinkronban a bemutató és az előadás, stb.).  

Arra koncentráljon a védésen, ami a portfólióból kimaradt, sőt, amennyiben megoldható, a bizottság 

által feltett kérdésekre is adhat válaszokat. Ne mentegetőzzön a védés során, és ne arról beszéljen, amit 

nem sikerült a prezentációban megjeleníteni, pozitív kommunikációra törekedjen.  

Fontos, hogy a minősítés folyamatának résztvevői felnőtt énállapotban kommunikáljanak a 

játszmázás elkerülése érdekében. Amennyiben valamelyik szereplő azt tapasztalja, hogy a másik 

szereplő kiesik a felnőttszerepből, és kritikus szülőként (pl. „Jobban is fölkészülhetett volna, kedves 

kolléga.”), esetleg lázadó (pl. „Mit képzel!”) vagy alázatos  gyermekként (pl. „Már ezt is 

elrontottam…”) kommunikál, folytassa következetesen a felnőtt – tárgyilagos, higgadt – kommunikációt 

egészen addig, amíg a partner észreveszi, hogy mi vele szemben az elvárás (ti. hogy maradjon 

felnőttszerepben a kommunikációban). 

A szakértők, amennyiben a kommunikációt tranzakcionálisan értelmezik, előre megtervezik a 

minősítés forgatókönyvét, előkészítik az összes lehetséges kérdést, és bármi történjen a minősítés során, 

mereven ragaszkodnak az előre kitervelt forgatókönyvhöz, kérdésekhez. A minősítés folyamatában 

fontos a célirányosság és a célok tudatos megvalósítása, az eljárásrend forgatókönyvéhez való szigorú 

ragaszkodás, ám érdemes közös célokat is találni (vö. interakcionális szemlélet). A minősítés 

eljárásrendje egy viszonylag kötött forgatókönyv szerint rögzíti a kommunikációt, azonban a 

kommunikációs helyzetben szükséges az adaptivitás, az egymáshoz való alkalmazkodás, de ez már a 

kommunikáció interakcionális szemlélete.  

3.) A kommunikációra mint interakcióra tekintő kommunikációs modellek 

Az interakciós kommunikációs modellek a kommunikáció folyamatát tartják fontosnak, az 

információátadás elméletét elvetve azt tételezik, hogy a kommunikációban részt vevők közös 

erőfeszítéseként jön létre a kommunikátum (jelentős képviselői Austin, Beavin, Blumer, Grice, Jackson, 

Mead, Searle, Watzlawick). A kommunikációban részt vevők valamilyen közös cél elérésén 

tevékenykednek, és miközben ezen fáradoznak, létrehoznak üzeneteket, jelentéseket, vagyis a 
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jelentésalkotás a kommunikációban részt vevő feleken múlik, az interakció során hozzák létre (Forgó 

2011, Griffin 2003).  

Mead (1938) szerint a valóság szimbólumokon alapul és szimbólumok által irányított. Elméletének 

előfeltevése, hogy az ember úgy viszonyul a környezetéhez (embertársaihoz, az objektív létezőkhöz, 

tárgyakhoz), ahogyan arról gondolkodik. Mead egyik tanítványa, Blumer (1969) mutat rá arra, hogy az 

emberek folyamatosan értelmezik és definiálják egymás cselekedeteit, ebből következően az emberek 

viselkedése a másik személy viselkedéséhez rendelt jelentésen (szimbólumon) alapulnak, vagyis a 

jelentés az emberek közötti társadalmi interakcióból ered. Az egymás cselekedeteinek folyamatos 

értelmezéséből az is következik, hogy maguk a szimbólumok nem állandóak, hiszen a társas helyzetek 

folyamatos viselkedésváltoztatásra késztetik az egyént. (Megalkotta a „szimbolikus interakció” 

kifejezését, amellyel az egyének között létrejövő interakció sajátos és megkülönböztető jellegére utalt.3) 

A személyközi kommunikációt a szimbólumok alkalmazása (nyelvi és nem nyelvi), az interpretáció, az 

egymás cselekvéseihez hozzárendelt jelentésrendszerek határozzák meg. A jelentés egy olyan feltétel, 

amely a csoporttagok közötti interakció eredményeként, kölcsönösen alakul ki (Blumer 1969). Végső 

soron ez az elmélet a gondolkodást is egy belső párbeszédként tartja számon, Mead szerint a 

gondolkodás másokkal gondolatban folytatott beszélgetés („minding”). 

Összefoglalva Mead és Blumer elméletét a következő tételeket emelhetjük ki: 

I. Az emberek attitűdjei a dolgok, jelenségek, személyek iránt e dolgok, jelenségek, személyek 

számukra kialakított jelentései alapján alakulnak ki.  

II. A jelentések a személyek közötti – valódi vagy gondolatban folytatott – interakció folyamatai során 

alakulnak ki.  

III. A jelentések a személyközi kommunikációban létrejövő interpretatív folyamat részeként állandó 

változáson mennek keresztül.  

A Palo Alto-i iskola egyik képviselője, Paul Watzlawick a kommunikációs jelenséget két 

szempontból közelíti meg: az egyik a tartalmi szempont (a mondanivaló jelentése, értelme), a másik a 

kommunikáló személyek közötti viszony – a szociálpszichológiai szempont –, amely azt fejezi ki, hogy 

milyen a beszédpartnerhez fűződő viszony, azaz a kijelentés értelmét színezi (Buda 1988). Ez a nézet a 

kommunikáció kapcsolati aspektusának jelentőségére hívja fel a figyelmet. Kritikát lehet úgy 

megfogalmazni, hogy a kapcsolat nem sérül, és lehet úgy is, hogy a kapcsolat felbomlik, harag és 

megbántottságérzés marad abban, aki a kritikát kapta. 

További következménye a kommunikáció tartalmi és kapcsolati aspektusával számoló szemléletnek 

annak a felismerése, hogy mindenféle cselekvésnek és magatartásmódnak lehet kommunikációs 

aspektusa, azaz nem lehet nem kommunikálni. 

                                                 

3 A „szimbolikus interakción társadalmi interakció értendő, azaz emberek valamely adott helyzetben mutatott olyan 

cselekvése, amelynek értelme egymásra vonatkozik, függetlenül attól, hogy a cselekvést tevőlegesen megvalósítják-e, 

avagy cselekvésre egyáltalán nem kerül sor” (Mead, 1973). 
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4.) A kommunikáció mint interakció következményei a minősítésre nézve 

Az interakciós kommunikációs modell sajátossága, hogy a szereplők a „nem lehet nem 

kommunikálni” watzlawicki attitűddel vesznek részt a kommunikációban, nagyfokú tudatosságot 

feltételez a kommunikációs helyzet szereplőitől: a szereplők pontosan tudják, hogy a kommunikáció 

gyakorlata nem feltétlenül alakul egy pontosan megtervezett forgatókönyv szerint, hanem egy olyan 

dinamikus esemény, amelyet ők maguk verbális, nem verbális és metakommunikatív jelzéseikkel 

folyamatosan alakítanak. Számolnak azzal, hogy bármelyik ponton váratlan fordulatot vehet a 

kommunikáció akár dinamikáját, akár tartalmát tekintve, a kommunikáció egy dinamikusan változó 

folyamat. 

Az interakcionális kommunikációs szemlélet kiindulópontja, hogy a kommunikációban részt vevők 

meg tudjanak fogalmazni egy vagy több közös célt, amelyet a kommunikáció során szeretnének elérni. 

Ez azt jelenti a minősítővizsgára, a minősítési eljárásra nézve, hogy a résztvevők – a szakértők, az 

intézményvezető, a pedagógus – arra törekednek, hogy megtalálják azt a közös szakmai célt amely 

mindannyiuk közös szakmai fejlődését és megelégedését fogja eredményezni. Ennek feltétele néhány 

olyan képesség, amely a minősítésben részt vevőktől – a szakértőktől, az intézményvezetőtől, az 

intézményi delegálttól, a pedagógustól – egyaránt elvárható: a tolerancia, a konstruktivitás, az empátia 

és a rugalmasság (az eljárásrend keretein belül). A megfelelő attitűd a minősítővizsgán, a minősítési 

eljárásban a közös cél elérésének támogatása, egy sikeres és jó hangulatú eljárás lebonyolítása, amely a 

résztvevők számára a pozitív szakmai tapasztalatok sorát gazdagítja. Az eljárás résztvevői csak akkor 

lesznek képesek pozitív attitűddel támogatni az eljárás sikerességét, ha a minősítéshez olyan 

jelentéseket társítanak, amelyek a minősítés szakmai előmenetelben betöltött pozitív értékét, a 

pedagógusminőséghez és ezen keresztül az oktatás minőségéhez való pozitív hozzájárulását 

hangsúlyozza. A közös cél érdekében a résztvevők összehangolódnak, kölcsönösen figyelnek egymás 

jelzéseire. 

A szakértők és a minősítés többi résztvevője pontosan tudja, hogy a kommunikációban egyformán 

fontos a tartalom és a kapcsolat, így nemcsak az eljárásrend szigorú betartására, a kérdések tartalmi 

vonatkozására figyelnek, hanem arra is, hogy a szakértő–pedagógus kapcsolatban a megbízhatóságé, a 

kiszámíthatóságé, az összehangolásé legyen a fő szerep (Griffin 2003). A résztvevőknek tisztában kell 

lenniük azzal, hogy a kommunikációs kapcsolat meghatározza annak tartalmát: vagyis a pozitív 

légkör pozitívan fogja befolyásolni a kommunikációs üzeneteket, inspirálja a pedagógust (a pedagógus 

ötletesebb, kreatívabb, adaptívabb tud lenni a minősítés során) és a szakértőket. Különbséget kell tenni 

azonban a bizalmi és a bizalmas légkör között, azaz a minősítésen nincs helye személyeskedő 

visszajelzéseknek, üzeneteknek még akkor sem, ha ezek tartalma alapvetően pozitív. 

Az interakciós szemlélet résztvevőkre gyakorolt hatása igen jelentős: egymás kölcsönös 

megismerésének folyamatában a közös célok megfogalmazása és a közös célok interakcióban való 

megvalósítása, a jelentések közös megalkotása megismerési és gondolkodási modellt, pedagógiai 

kultúrát kínálnak a résztvevők számára.  

Akadály: a kölcsönösség nem tud megvalósulni az alá-fölé rendeltség, a vizsgaszituáció miatt. 
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5.) A kommunikáció rituális irányzata 

A rituális kommunikációs irányzat arra a kérdésre, hogy a kommunikációnak milyen szerepe van az 

ember életében, azt a választ adja, hogy kultúrateremtésre és -fenntartásra használjuk a kommunikációt. 

A kommunikáció rituális elméletének megalkotója, James W. Carey úgy véli, hogy a valóságra nem 

mint valami eleve adottra kell tekintenünk, hanem éppen a kommunikáció által létrehozott társadalmi 

jelenségre. „Ez a különös csoda, melyet naponta és óránként létrehozunk – vagyis a valóság 

létrehozásának csodája és annak, hogy mi ebben a valóságban élünk, a szimbólumok különös minőségén 

nyugszik, azon, hogy képesek mind a valóság megteremtésére, mind annak reprezentálására.” (Carey 

1992, idézi Andok 2006). A kommunikáció nemcsak a valóság létrehozására, de annak folyamatos 

fenntartására is szolgál. A kommunikáció rituális felfogása nem az üzenet térbeli eloszlását, hanem az 

emberek időben egységgé kovácsolódását teremti meg. Minden kommunikáció dráma, amelyben 

bizonyos szerepeket vállalunk vagy nem vállalunk, és soha nem az információszerzés kedvéért 

kommunikálunk, hanem azért, hogy megerősödjön bennünk egy adott világnézet.  

A rituális szemléletben, a kommunikáció olyan fogalmakkal kapcsolható össze, mint a „kölcsönös 

megosztás”, a „részvétel”, az „egyesülés”, a „szövetség” és az „általános hit birtoklása”,  nem az 

üzenetek térben való továbbítására, hanem a társadalom időben való összetartására való. Amíg a 

kommunikáció tranzakcionális szemléletének archetípusa az irányítás érdekében történő üzenetátadás, 

üzenetküldés, addig a rituális szemléletben a központi elem a szertartás, amely összefogja az embereket.  

„A kommunikáció eredeti és legmagasabb megnyilvánulása nem az információátadásban, hanem az 

emberi cselekedetek szolgálatában, egy magasabb kulturális világ megalkotásában és fenntartásában 

rejlik” (Carey 2003: 256).  

6.)  A kommunikáció mint rituálé következményei a minősítés 

kommunikációjára 

Amennyiben a valóságra úgy tekintünk mint a kommunikáció által létrehozott társadalmi jelenségre, 

és elfogadjuk, hogy a kommunikáció képes mind a valóság megteremtésére, mind pedig annak 

reprezentálására, úgy könnyen beláthatjuk, hogy a minősítési eljárás kommunikációjában minden egyes 

szereplőnek felelőssége van azért, hogy mi jön létre, milyen pedagógiai valóságot teremt. A 

kommunikációs szempontból felkészültebb kommunikátorok, akik ismerik a rituális elmélet 

paradigmáját, nagyobb fokú tudatossággal vehetnek részt a minősítési szituáció kommunikációjában, 

hiszen tudják, hogy a résztvevőkön múlik az, hogy milyen valóságot teremtenek maguk és egymás 

számára. 

A kommunikáció tehát dráma, amelyben nem a forgatókönyv a lényeg, mint a transzmissziós modell 

esetében, hanem az, hogy milyen szerepeket vállalunk benne, és ezeket a szerepeket miként alakítjuk. 

Miközben a minősítővizsga, a minősítési eljárás szereplői alakítják a szerepeket (elnök, szakos szakértő, 

intézményi delegált, intézményvezető, vizsgázó pedagógus), aközben az általuk fontosnak tartott 

hiteket, meggyőződéseket reprezentálják (jelenítik meg), majd a „közös drámában” megerősítik vagy 

éppen lecserélik azokat.  

Egy olyan sajátos szemléletmódról szól a rituális szakértői, pedagógusi kommunikáció, amelyben 

minden kommunikatív aktusnak „tett” értéke van, ezért minden résztvevő a kommunikáció minden 
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percében felelős a kommunikatív aktusokért. Ennek megtapasztalása feltételezi mind az erkölcsi, mind 

a szellemi fejlettség egy minimumát.  

A kommunikáció rituális modellje értelmében a kommunikáció egy olyan szertartás, amely időben 

és térben összefogja az embereket. A minősítővizsgának, a minősítési eljárásnak is egy olyan jól 

meghatározott „forgatókönyve” van, amely alkalmassá teszi arra, hogy rituáléként működjön. Bizonyos 

elemei ennek a forgatókönyvnek pontosan rögzítettek (pl. az elnök veszi fel a kapcsolatot az 

intézményvezetővel, a szakértő kollégával és a pedagógussal), mások kialakítása a szereplők 

kommunikációs bölcsességére vannak bízva (pl. a védés helyszínének a megválasztása az 

intézményvezetőre). A szereplők minél inkább arra törekednek, hogy ez a rituálé mint „ünnep” vonuljon 

be az életükbe, a szakmai köztudatba, annál inkább hozzájárulnak egy új, együttműködésen, pozitív 

megerősítésen és tudásmegosztáson alapuló, pedagógiai kultúra megteremtéséhez. Az „ünnepre” fel kell 

készülni: a legjobb tudásukkal, pozitív attitűdjeikkel, a külső körülmények (megfelelő helyszín, 

időbeosztás stb.) megteremtésével. Így valósulhat meg a résztvevők közötti szövetség: hiszen az 

összejövetelük célja az, hogy méltó módon értékeljék azt a többéves, akár évtizedes tevékenységet, 

amelyet a pedagógus elvégzett. Az „ünneplés” közben is előfordulhatnak hibák, érdemes ezeket a 

folyamat természetes velejárójának tekinteni és megfelelően kezelni, nem hagyni, hogy a hiba 

kizökkentse a részvevőket a szerepükből, hogy elrontsa az „ünnepet”. 

7.) A kommunikáció participációs irányzata4 

Arra a kérdésre, hogy a kommunikációnak milyen szerepe van az ember életében, a Horányi Özséb 

nevéhez fűződő participációs kommunikációs irányzat azt a választ adja, hogy a 

problémamegoldásban, a probléma felismeréséhez és megoldásához szükséges felkészültség 

hozzáférhetőségében van szerepe. Úgy véli, a kommunikációt az emberek arra használják, hogy 

felismerjék az életükben a problémás helyzeteket, illetve közösen, a kommunikáció segítségével 

megoldják azokat. A kommunikáció a problémamegoldáshoz szükséges mi (tárgyi), hogyan (szabály-) 

és melyik (érték-) típusú tudások megszerzésének az eszköze. 

Az elmélet nemcsak azt tartja figyelemre méltónak, ha valaki átadott egy információt, vagy ha valakik 

közös jelentésre jutnak, hanem fontosnak tartja, hogy a kommunikációra mint lehetőségre tekintsünk, a 

probléma felismeréséhez és megoldásához hozzásegítő lehetőségként. Így részesévé válhatunk a 

kommunikációnak, ha az információ elérhetővé válik számunkra, mert tudatában vagyunk a létezésének, 

vagy mert tudatában vagyunk a hozzáférés lehetőségének, ismerjük a hozzáférés módját. A 

kommunikáció ebben az értelemben egy állapot (Horányi 1999). Ebben a szemléletben az emberi lét 

problémamegoldásként fogható fel, és a problémamegoldás abban definiálható, hogy egy, a 

kommunikátor számára kedvezőtlen állapotból szeretne eljutni egy számára kedvező állapotba.  

                                                 

4 A minősítésben alkalmazható kommunikáció participációs szemléletének a részletes bemutatásánál mindvégig a Horányi 

Özséb (1999) tanulmányában kifejtett elméletet veszem alapul. 
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2. ábra 

A kommunikáció mint participáció 

 

Valamely probléma megoldására szerveződött tevékenység feltételezi a tevékenységben részt vevő 

felek jelenlétét. A minősítővizsga, a minősítési eljárás mint sajátos problémahelyzet megoldása 

feltételezi az érintettek – a szakértők, az intézményi delegált, az intézményvezető, a pedagógus – 

személyes részvételét a problémamegoldás folyamatában. A szereplők úgy jelennek meg egymás 

számára mint kommunikátorok sajátos kommunikátorszerepekben a maguk életvilágával és 

kommunikációs szükségletével. Ahhoz, hogy létrejöjjön a probléma megoldásához szükséges 

interakció, a szereplőknek ismerniük kell a szignifikánsok (a kódok) és a szignifikátumok (a jelentések) 

rendszerét, amely segítségével kommunikálnak, illetve a szignifikáció (a jelentéstulajdonítás) 

képességével is rendelkezniük kell (Horányi 1999). A csatorna vagyis az érzékszervileg felfogható 

modalitás (vizuális, auditív, taktilis stb.) aminek valamilyen paraméter szerinti változásai hordozzák a 

kommunikációt, a minősítési kommunikációban különös jelentőséggel bír. A felsorolt strukturális 

elemek a minősítési kommunikációs helyzet eredményességét nagymértékben meghatározzák, ezért 

vizsgáljuk meg részletesebben is. 
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B) A kommunikáció struktúrája 

1.)  A kommunikátorszerepek a minősítésben: a szakértő mint 

kommunikátor, az elnök mint kommunikátor, a pedagógus mint 

kommunikátor 

A kommunikációs szerepen viselkedésminták készletét értjük, olyan specifikus elvárások 

összességét, amelyekkel a társadalmi környezet, közelebbről a kommunikációban részt vevő partnerek 

az adott szerepet megvalósító kommunikátorral szemben fellépnek. Adott szerepben a szerep 

megvalósítójának előzetesen ismernie kell az adott társadalmi környezetnek megfelelő 

viselkedésmintákat, felkészültnek kell lennie a szerepmegvalósításra. A szerep tartamát illetően a 

kommunikátor lehet tévedésben, felkészültsége lehet hiányos, ez szerepkonfliktusokhoz vezet a 

kommunikációban. A kommunikátor felkészültségének a szerepek ismeretét illetően tágabbnak kell 

lennie; a sikeres kommunikációnak az is feltétele, hogy a kommunikátor felismerje, hogy milyen 

szerepben mutatkoznak meg a kommunikációs partnerei. A kommunikátor szerepmegvalósításai 

lehetnek harmonikusak, azaz megfelelhetnek a kommunikációs partnerek szereppel szemben támasztott 

elvárásainak, vagy konfliktusosak, amikor olyan szerepviselkedést valósít meg a kommunikátor, amely 

eltér attól a normától, amely az adott szereppel szemben írott vagy íratlan formában megfogalmazódik 

a partnerek részéről. 

A minősítési szituációban felsorolt kommunikátorszerepek viselkedésminta-készlete részben 

szabályozott. Az eljárásrend tartalmaz néhány írott szabályt a szakértői és a pedagógusi kommunikációs 

szerepekre nézve, a szakértői profil5 leírja a szakértői kompetenciák komponenskészleteit (képesség, 

attitűd, ismeret). A szakértői kompetenciák közül (pedagógiai szakmai tudás, pedagógiai tudatosság; a 

szakértők tervezési, szervezési kompetenciája; a szakértők elemzési, értékelési kompetenciája; a 

szakértők kommunikációs kompetenciája; perszonális és interperszonális kompetenciák) a 

kommunikációs kompetenciát érdemes megvizsgálni, hiszen ennek a komponenskészlete tartalmazza 

azokat a legitim kommunikációs viselkedésmintákat, amelyek a szakértőktől elvárhatóak: 

Tudás Képesség Attitűd 

 Ismeri az eredményes 

szóbeli és írásbeli 

kommunikációs 

technikákat. 

 Ismer 

problémamegoldási és 

konfliktuskezelési 

technikákat. 

 Megállapításait 

meggyőzően fejti ki. 

 Fejlett kérdezési kultúrával 

rendelkezik. 

 Képes a problémák 

felismerésére és 

megoldására. 

 Képes a konfliktusok 

felismerésére. 

 Professzionális, nyugodt 

válaszokat ad kényes 

helyzetekben. 

 Problémaérzékenység 

jellemzi. 

 Fontosnak tartja az 

eredményes 

kommunikációt. 

                                                 

5 Szerzők: Cseh Györgyi – Kígyós Tamás, 2014. január 27. TÁMOP-3.1.5/12-2012-0001 és TÁMOP-3.1.8-09/1-2010-

0004 
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 Ismeri az érvelés és a 

meggyőzés elméletét. 

 Moderációs 

ismeretekkel 

rendelkezik. 

 Konfliktuskezelő 

képességgel rendelkezik. 

 Képes értő figyelemmel 

fordulni mások felé. 

 Képes asszertív 

kommunikációra. 

 Kommunikációja 

egyértelmű és pontos. 

 Kommunikációjában 

releváns szaknyelvet 

használ. 

 Képes a nyilvános beszédre. 

 Vitában képes álláspontja 

mellett szakmailag érvelni. 

 IKT-ismereteit képes a 

gyakorlatban hatékonyan 

alkalmazni. 

 Képes objektív véleményt 

alkotni szóban és írásban is. 

 Képes reflektív pedagógiai 

szövegeket írásban 

létrehozni, és erről szóban 

visszajelezni. 

 Képes véleményét 

diplomatikusan közölni, 

megosztani. 

 Képes a reflektív 

gondolkodásra. 

 Képes megbeszéléseket, 

interjúkat moderálni. 
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Érdemes tanulmányozni a perszonális és az interperszonális kompetencia komponenskészletét is, 

hiszen ez is a kommunikátorszerep viselkedésmintáit írja le: 

Tudás Képesség Attitűd 

 Ismeri az 

érdekérvényesítés 

lehetőségeit. 

 Tudása van a 

kapcsolatalakítás 

módszereiről. 

 Önismerettel 

rendelkezik. 

 Önfejlesztési 

módszereket ismer. 

 Ismeri az együttműködés 

formáit. 

 Határozott 

döntéshozatalra képes. 

 Rendelkezik a 

kapcsolatteremtés és a 

kapcsolattartás 

képességével. 

 Képes a munkavégzés 

során hatékonyan 

együttműködni. 

 Képes saját maga 

tevékenységére 

vonatkozóan a 

visszajelzések 

értelmezésére. 

 Képes a tanfelügyeleti 

munka folyamatos 

fejlesztésére. 

 Képes saját álláspontját, 

véleményét 

felülvizsgálni. 

 Képes az önkritikára. 

 Képes az önfejlesztésre. 

 A tanfelügyeleti 

értékelési és minősítési 

folyamatban viselkedését 

a felelősségtudat, az 

etikus magatartás, az 

érzelmi intelligencia 

jellemzi. 

 Előítélet-mentesen 

viselkedik. 

 Fejlesztő attitűddel 

rendelkezik. 

 Kritikai megállapításait 

kellő tapintattal fejti ki. 

 Nyitott a pedagógusokkal 

kapcsolatos emberi 

helyzetekben. 

 Felelősséget vállal saját 

munkáját illetően. 

 Jól tudja felmérni a 

tanfelügyelői és 

minősítői szerep határait. 

 Eredményes 

munkakapcsolatok 

kialakítására törekszik. 

 Igénye van az 

önfejlesztésre. 

 Nagy teherbírással 

rendelkezik. 

 Jól tűri a feszültséget. 

 Reflexióira tárgyilagos 

megközelítés jellemező.  

A pedagógusszerephez tartozó viselkedésminták készlete és az ezekkel kapcsolatos elvárások ma már 

ismeretesek. A tanulók körében végzett legutóbbi felmérések arról tanúskodnak, hogy a tanulók által 

leginkább értékelt alapvető nevelői személyiségjellemzők a megértés, az együttműködés, a türelem, a 

demokratikus attitűd és a segítőkészség. A pedagógus tehát elsősorban az alapvető „emberi” 



Módszertani segédlet pedagógusminősítési szakértők számára – 1. füzet 

 

Az Oktatási Hivatal elnökhelyettese által 2016. január 29-én elfogadott tájékoztató anyag. 43 

 

képességekkel rendelkezzen, ez fogja megalapozni a tanár-tanuló kapcsolatot és a kapcsolat talaján 

kibontakozó oktató-nevelő tevékenységet. Ugyanakkor a pedagógus mint „a minősítési eljárás alanya” 

kommunikációs szempontból kevésbé ismert szerepviselkedés. A viselkedésminták készletére is csak 

igen korlátozottan utal az Útmutató6 (pl. a digitális bemutató elkészítésénél), ezért a pedagógusnak és a 

bizottságnak kell közösen kialakítania azokat az elvárásokat és viselkedésmintákat, amelyeket 

legitimnek ítélnek meg a minősítővizsgán, a minősítési eljárásban. 

A minősítés során a pedagógus egyszerre két- vagy háromféle szerepben is megmutatkozik: a 

gyerekek számára pedagógus, a minősítőbizottság tagjainak „vizsgázó”, az intézményvezetőnek vagy a 

munkaközösség-vezetőnek munkatárs. A gyors szerepváltások nagyfokú rugalmasságot és igen alapos 

szerepismeretet feltételeznek. 

2.) A kommunikátor – az elnök, a szakértő, az intézményi delegált, 

az intézményvezető, a pedagógus – életvilága 

A kommunikáció sikerességéhez nemcsak a szerepben rögzült sajátos tudás ismerete és eredményes 

alkalmazása szükséges, legalább ennyire fontos a kommunikációról magáról és a világról való tudás is. 

Az életvilág az a sajátos tudáskészlet, amellyel a kommunikátor előzetesen rendelkezik az aktuális 

kommunikációt illetően, amellyel belép az aktuális kommunikációba. Minél gazdagabb a kommunikátor 

életvilága, minél több és gazdagabb szakértői, „vizsgázói” tapasztalatot halmozott fel a 

szerepviselkedéssel kapcsolatban, minél változatosabb helyzetekben gyakorolhatta a szakértői, 

„vizsgázói” szerepet, annál inkább felkészültté válik a kommunikáció kezdeményezésére, fenntartására 

és alakítására a minősítésben. 

A kommunikátor életvilágát több módon is strukturálhatjuk, egyik lehetséges struktúrája a már 

említett gyermeki személyiségállapot (a saját gyermekkorából felidézett, archaikus személyiségállapot), 

felnőtt személyiségállapot (itt és most), szülői személyiségállapot (szülőktől vagy szülőfiguráktól 

kölcsönzött viselkedésegyüttes). A kommunikátor életvilágát meghatározza az a kommunikációs 

környezet, amelyben szocializálódott, a szülőktől, nevelőktől ellesett minták, a gyermekkori 

kommunikációs tapasztalatok, az aktuális kommunikációs tapasztalatok. 

3.) A kommunikátor – az elnök, a szakértő, az intézményi delegált, 

az intézményvezető, a pedagógus – kommunikációs szükséglete 

A. Maslow amerikai pszichológus a szükségletek piramidális rendszerét leírva megállapította, hogy 

minden viselkedés mögött – így a kommunikációs viselkedés mögött is – valamilyen éppen aktuális 

szükséglet, hiány húzódik meg (Griffin 2003). 

                                                 

6 Útmutató a pedagógusok minősítési rendszerében a Pedagógus I. és Pedagógus II. fokozatba lépéshez 

http://www.oktatas.hu/pub_bin/dload/unios_projektek/kiadvanyok/kiegeszitett_utmutato_pedagogusok_minositesi_rend

szereben_3jav.pdf 

http://www.oktatas.hu/pub_bin/dload/unios_projektek/kiadvanyok/kiegeszitett_utmutato_pedagogusok_minositesi_rendszereben_3jav.pdf
http://www.oktatas.hu/pub_bin/dload/unios_projektek/kiadvanyok/kiegeszitett_utmutato_pedagogusok_minositesi_rendszereben_3jav.pdf
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3. ábra 

A szükségletek piramisa 

A problémák leggyakrabban ezek mentén a hiányok mentén jönnek létre, a kommunikációban 

kísérletet tesznek a kommunikátorok arra, hogy felkészültségeiket mozgósítva, a megfelelő viselkedés-

minták kiválasztásával megoldják ezeket a problémákat. A problémamegoldás igen gyakran feszültséget 

teremt, kihívást jelent az elnök, a szakértő, a pedagógus számára. A minősítésben részt vevők arra 

törekednek, hogy a feszültséget megszüntessék, a problémát megoldják. A probléma megoldása a 

minősítési helyzetben a leggyakrabban kommunikatív: feltárni, bemutatni azokat a 

kompetenciakomponenseket, amelyek a portfólió alapján nem mutatkoztak meg, meggyőzni a szakértőt 

a választott oktatási stratégia működőképességéről stb. Ideális esetben a pedagógus legfőbb szándéka, 

hogy bizonyítsa, bemutassa kompetenciái fejlettségét, a szakértők pedig szeretnének megbizonyosodni 

a pedagógus kompetenciának a fejlettségéről, így a kommunikációt a minősítésben azonos szintű 

szükségletek motiválják: a szakértőt elsősorban kognitív szükségletei, a pedagógust elsősorban kognitív 

és önmegvalósítási szükségletei motiválják. Mindegyik szereplő esetében teljesen nyilvánvaló, hogy a 

biztonság és az elismerés szükségletei is meghúzódhatnak a kommunikációs viselkedés mögött, ami 

csak akkor okoz problémát, ha domináns szükségletté válik a minősítés során a kommunikációban. Ez 

abban az esetben fordulhat elő, ha bármelyik szereplő úgy érzi, hogy az eljárás „fenyegeti” a biztonság 

és/vagy az elismerés iránti szükségleteit.  Amennyiben bármelyik szereplő, de főként az elnök azt 

tapasztalja, hogy a minősítés kommunikációjában a résztvevők szükségletei nem a pedagógus 

kompetenciáinak a bemutatására és megismerésére irányulnak, hanem valamely más szükséglet válik a 

helyzet meghatározójává, úgy tudatosítania kell a résztvevőkben a közös problémát, ti. a kompetenciák 

bemutatását és megismerését, és kérnie kell a résztvevőket, hogy fókuszáljanak a valódi probléma 

megoldására. 
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4.) A kommunikátum 

A kommunikáció eszközét kommunikátumnak nevezzük (hagyományosan közleménynek, 

üzenetnek), a „kommunikációs eszköz” olyan anyagszerű egységre használható, amelyben más 

eszközökhöz képest van valami többlet, ami a „lényege”. Például egy üres papírlap egészen addig nem 

kommunikátum, amíg nem nyomtatják rá a tanúsítvány szót és annak leírását, hogy mit tanúsít, illetve 

nem látják el pecséttel, kézjeggyel. Ám ha ez az üres lap (vagy annak feltartása) konvencionálisan azt 

jelenti egy tanítási órán, hogy a diák elkészült a feladattal, máris kommunikátummá válik. 

A kommunikátum tehát egy érzékszervek által felfogható szignifikánsból (ez lehet verbális: hallható, 

látható, pl. írás; nem verbális: mozgás, térköz, gesztus, mimika, érintés, kemikus, tekintet, hangsúly, 

hanglejtés stb.) és az általa hordozott szignifikátumból (jelentésből) szerveződik. A szignifikáció 

(jelentéstulajdonítás) során szignifikátumot (jelentést) rendelünk egy szignifikánshoz (jelhez). A 

jelentéstulajdonítás (szignifikáció) értelme (vö. később Austin és Searle beszédaktus-elmélete), hogy 

ugyanaz a megnyilatkozás különféle kommunikációs értelem megvalósításának lehet az eszköze: állítás, 

bántás, bátorítás, befolyásolás, beiratkozás, benevezés, beszámolás. Például az alábbi állítás lehetséges 

értelmezései a teljesség igénye nélkül: 

Nagy a csend. 

Állítás 

Ironikusan: kritika, bántás 

Dicséret (a gyerekek visszafogott lélegzettel figyelik az óvónő 

bábozását) 

Bátorítás (a szakmai beszélgetés inspirálása) 

A minősítővizsga, a minősítési eljárás során a jelentéstulajdonítás folyamata kitüntetett szerepet kap, 

ahogy ezt Mead és Blumer kapcsán már láthattuk. Kulcsfontosságúvá válnak a kommunikátumról való 

diskurzusban a verbális és a nem verbális jelek (a szignifikátumok) jelentései (szignifikánsai). 

Mit mond? Mit ír? Hogyan mondja? Hogyan írja? 

Jelentés (szignifikáns) Jel (szignifikátum) 

Nyelvhasználat, kódhasználat, stílus, hangsúly, 

hanglejtés, hangfekvés, tekintet, mimika, gesztus, 

mozgás, térköz, érintés, emblémák stb.  

5.) A kommunikáció kódjai a minősítésben 

A kód egy kommunikációs közösség olyan sajátos kölcsönös tudása, amely nem személyes 

megegyezésen, nem sajátos életrajzi véletleneken alapszik, hanem személytelen konvenciókon és a 

közösség szocializációs szokásain. Egy olyan szignifikációs rendszer, amelynek segítségével a valóság 

a benne rejlő problémával együtt különböző modalitások segítségével megragadható.  

A minősítés kommunikációjának a kódrendszere különbözik a hétköznapi kommunikációs helyzetek 

kódrendszerétől, hiszen a minősítővizsga, a minősítési eljárás minden szereplője gondosan és igényesen 
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választja meg a kódhasználatot. A szakértők személyes példájukkal alakítják a kódhasználat normáit a 

kommunikációs helyzetben (pl. tegeződéssel, magázódással, szleng használatával stb.), tudniuk kell, 

hogy a szakértői beszédmód fontos tekintélyképző elem: „Minthogy funkciójának és az általa átadott 

kultúrának az értékét az átadás személyes módjának magas színvonalával kell megvilágítani, a tanárnak 

szükségképpen rendelkeznie kell a hivatalával kapcsolatos tekintély szimbolikus attribútumaival 

(kezdve a beszéd használatától, ami ma azt jelenti a tanár számára, mint a fehér kötény vagy a fehér zakó 

a szakács, a betegápoló vagy a pincér számára).” (Bourdieu 1996). Bourdieu ugyan a tanári 

kommunikáció kódhasználatára vonatkozóan fogalmazza meg állítását, de érvényes ez az állítás a 

szakértői és a vizsgázói szerepben kommunikáló pedagógusra is. 

6.) A minősítés mint kommunikációs helyzet  

A minősítési kommunikációs szituációt a körülmények szervezik: rendszerint valamilyen oktatási 

intézményben, az eljárásrendben meghatározott időkeretben, az OH által kijelölt napon formálisan, de 

nem nyilvánosan szerveződnek. A pedagógus és a minősítőbizottság elnökének engedélyével vehet részt 

negyedik vagy ötödik személy a minősítésen szakmailag indokolható esetben. A helyszín/helyszínek a 

köznevelési intézmény adottságaihoz igazodik/igazodnak, a védés helyszínének a megválasztásánál 

jelentős kommunikáció feladat hárul az intézményvezetőre.  

C) A kommunikáció dinamikája 

A kommunikációs helyzetek dinamikáját a bennük rejlő stratégiák, valamint a helyzetek 

kezdeményezése és azok lezárása határozza meg. Így kapnak különös hangsúlyt a minősítővizsga, 

a minősítési eljárás során használatos stratégiák vagy a kezdeményezés szempontjából fontos motiváló 

eljárások, illetve a minősítési kommunikációs helyzetek záróaktusaiban a szakértők megnyilatkozásai. 

A minősítésben a kommunikáció működését a helyzetet dinamizáló tényezők teszik lehetővé, ezek 

a tényezők a belebonyolódás, a kihátrálás és a stratégiák. 

1.) Belebonyolódás a kommunikációba és kihátrálás a kommunikációból 

A kommunikációban a szerepviszonyok döntik el előzetesen, hogy ki kezdeményezhet 

belebonyolódást. A minősítési kommunikációs helyzetben a kezdeményezés elsődlegesen az elnök 

feladata, ő az, aki a belebonyolódást felkínálja a szakos szakértőnek, az intézményi delegáltnak, az 

intézményvezetőnek és a pedagógusnak. Belebonyolódás során a kommunikátorok partneri kapcsolatba 

kerülnek, definiálják magát a szituációt, a témát vagy éppen a témák sorrendjét. A belebonyolódás 

meghatározza a minősítővizsga, a minősítési eljárás légkörét, hangulatát, munkastílusát, ezért érdemes 

különös figyelmet fordítani rá. A minősítésen a kommunikáció egy másik sajátossága, hogy a nyilvános 

szerepek (az elnök, a szakos szakértő, az intézményi delegált, az intézményvezető, a pedagógus) „ki 

vannak osztva”, a szereplőknek nincs lehetősége elutasítani vagy módosítani ezeken a szerepeken (vagy 

csak rendkívüli esetben, pl. ha az intézményvezető maga helyett delegál egy tagot a bizottságba). A nem 

nyilvános szerepek felvétele és felkínálása nagyobb szabadságot tesz lehetővé a résztvevőknek, 

ugyanakkor több bonyodalmat is okozhat a kommunikációban. Például amikor egy pedagógus az 

óralátogatást megelőző beszélgetésen felveszi az „áldozat” szerepét (éppen most kellett beosztani őt 



Módszertani segédlet pedagógusminősítési szakértők számára – 1. füzet 

 

Az Oktatási Hivatal elnökhelyettese által 2016. január 29-én elfogadott tájékoztató anyag. 47 

 

minősítésre, amikor egészségügyi problémái vannak…), a szakértők komoly döntési helyzetbe kerülnek, 

hogy elfogadják-e a felkínált „megmentő” szerepet vagy visszautasítsák azt, és ha az utóbbi mellett 

döntenek, akkor ezt hogyan tegyék. 

A kihátrálás a minősítési kommunikációs helyzetből kommunikációs szempontból akkor következik 

be, amikor megoldódott a probléma, amelynek létrejöttét köszönhette. A szakértők, de főként az elnök 

határozza meg, dönti el és adja jelét verbális explicit vagy nem verbális eszközökkel, hogy mikor 

tekinthető lezártnak a kommunikáció.  

2.) Stratégiák a minősítés kommunikációjában 

A kommunikációban a stratégia az a viselkedésminta-lánc, amely a kommunikáció törzsének a 

szerkezetét kialakítja, a kommunikációs helyzetben rejlő probléma megoldására irányul. A 

viselkedésminták olyan rendezett egymásutánja, amely a cél elérését, a probléma megoldását biztosítja. 

A problémamegoldás szempontjából a legkívánatosabb az a stratégia, amely a kommunikációban részt 

vevők számára a maximális nyereség elérését biztosítja. 

A kompetitív (versengő) stratégiák 

A kompetitív stratégiák alapja a kommunikátorok vetélkedése, egymással szembeni versengése a 

nyereség megosztása érdekében, játékelméleti terminussal leírva a vetélkedés során az elérhető nyereség 

megosztása a tét. A kompetitív stratégia alkalmazása során mindig lesz győztes és vesztes fél. A 

minősítővizsga, a minősítési eljárás során a bizottság tagjai és a pedagógus a problémamegoldás 

folyamatában nem egymás vetélytársai, hanem egymás partnerei, szakmailag nehézen védhető a 

kompetíció alkalmazása ebben a kommunikációban. A résztvevők abban érdekeltek, hogy a probléma – 

a pedagógus kompetenciái fejlettségének a megállapítása – megoldást nyerjen. A minősítése során a 

problémamegoldás végső célja a pedagógus kompetenciakészletének és működésének komplex 

megértése, ami nem lehetséges a vetélkedés folyamatában. 

A játszmák 

Olyan kompetitív stratégiák a kommunikációban, amelyek mindig ugyanúgy, ugyanolyan formában, 

ugyanahhoz a problémához kapcsolódóan játszódnak le. Ez a probléma rendszerint nem esik egybe a 

minősítés problémahelyzetének valódi problémájával, nevezetesen a pedagógus kompetenciáinak 

komplex megismerésével, hanem valamilyen személyes problémához (pl. becsvágyhoz, 

szeretetszükséglethez, lázadáshoz stb.) köthető. 

Játszmázás esetén a kommunikátornak van egy rejtett célja, ennek elérése érdekében választja a 

játszmát. Ezek a rejtett célok gyakran a szerepviselkedéshez kapcsolódnak, amennyiben a 

kommunikátorok (az elnök, a szakos szakértő, az intézményi delegált, az intézményvezető, a pedagógus) 

nem rendelkeznek a minősítővizsgán, a minősítési eljárásban betöltött szerep kifogástalan alakításához 

szükséges felkészültségekkel, viselkedésmintákkal, és azt szeretnék, ha ez a tény titokban maradna. Így 

aztán különböző, az eredményesség reményével kecsegtető játszmákkal is próbálkoznak. A játszmák 

azonban akadályozzák a minősítési kommunikáció valódi értelmét, az őszinte szakmai diskurzust. 
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A kooperatív (együttműködő) stratégiák 

A kooperatív stratégia résztvevői nem abban érdekeltek, hogy a partner rovására jussanak 

nyereséghez, hanem abban, hogy a partnerek közös erőfeszítésével az elérhető összes nyereség 

maximálása által jussanak nagyobb nyereséghez (Horányi 1999). A pedagógiai viszonyok, így a szakértő 

és a vizsgázó pedagógus viszonyának értelmét a kooperatív stratégia adhatja meg, hiszen a közös 

erőfeszítés és együttműködés során a probléma megoldása, egymás szakmai megismerése valósul meg. 

Az együttműködés eredményeképpen olyan nyereségek is megjelenhetnek, amelyek nem oszlanak 

meg a résztvevők között, hanem valamennyi részvevő közös nyereségének tekinthetőek (pl. egy 

szakszerű, a minősítővizsga, a minősítési eljárás forgatókönyvét betartó, jó hangulatú és eredményes 

minősítés, amelyből minden résztvevő úgy távozik, hogy gyarapodott a pedagógiai és a kommunikációs 

felkészültsége). A szakértők felelőssége a kooperatív stratégia működtetése, ők látják át a minősítést a 

maga komplexitásában, ezért ők képesek arra, hogy az együttműködést gátló strukturális 

(belebonyolódás, kihátrálás) és szerkezeti (szerepviselkedés, életvilág, kommunikációs szükséglet, 

jelentéstulajdonítás, kódhasználat és szituáció) elemeket kitüntetett figyelemmel kezeljék. Az 

együttműködés általános szabályainak (maximák) a betartása a minősítési folyamat kommunikációjában 

alapvető követelmény a szereplők számára (Grice 1997). A szabályok négy típusát tárta fel Grice (1997), 

ezek az információk mennyiségére, minőségére, a viszonyra és a modorra vonatkoznak. 

 

Mennyiség 

1. Hozzájárulásod legyen a kívánt mértékben informatív. 

2. Hozzájárulásod ne legyen informatívabb, mint amennyire szükséges. 

Minőség 

0. Próbáld hozzájárulásodat igazzá tenni (szupermaxima). 

1. Ne mondj olyasmit, amiről azt hiszed, hogy hamis. 

2. Ne mondj olyasmit, amire nézve nincs megfelelő evidenciád. 

Viszony (relevancia) („illőség”) 

1. Légy releváns. 

Modor 

0. Légy érthető (szupermaxima). 

1. Kerüld a kifejezés homályosságát. 

2. Kerüld a kétértelműséget. 

3. Légy tömör (kerüld a szükségtelen bőbeszédűséget). 

4. Légy rendezett.  
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D) A kommunikáció mint participáció következményei a 

minősítés kommunikációjára nézve 

A szakértő vagy a pedagógus, aki a participációs irányzat szellemében viszonyul a kommunikációhoz 

a minősítésen, a kommunikációra úgy tekint, mint a probléma (a pedagóguskompetenciák fejlettségének 

a megállapítása, bizonyítása) felismeréséhez és megoldásához szükséges felkészültség elérhetőségére, ő 

maga válik a probléma felismeréséhez és megoldáshoz szükséges felkészültségek megszerzésének a 

facilitátorává. A kommunikáció akkor minősül eredményesnek, ha a részvevők számára a probléma 

minél komplexebb módon megmutatkozott, és megoldásához minél több felkészültség hozzáférhetővé 

vált, vagyis a résztvevők felkészültségeikben gyarapodtak.  

A problémamegoldást támogató szakértői kommunikációt szakszerűség, érthetőség, világosság 

jellemezze, igazodjon a pedagógus felkészültségéhez, személyiségéhez, a probléma természetéhez, 

rendelkezzen gazdag kérdéskultúrával. Képes legyen a probléma feltárására, leírására és szakszerű 

elemzésére a pedagógussal együttműködve (pl. milyen okokra vezethető vissza a hátrányos helyzetű 

gyerek esetében a feladat elvégzésének a megtagadása). A problémát a pedagógiai folyamatok 

természetes velejárójaként kezelje, attitűdjével bátorítsa a pedagógust a probléma elemzésére, a 

megoldáskeresésre, nyugodt légkört biztosítson, semmilyen módon ne keltsen félelmet egyetlen 

kommunikációs partnerben sem. 

A problémamegoldást a kommunikációban részt vevők szerepviselkedése támogathatja. Fontos 

tehát, hogy a résztvevők ismerjék a kívánatos szerepviselkedés elemeit (ki, mikor, mit tesz; ki mikor, 

hogyan kezdeményezi a kommunikációt; ki mikor, mennyit beszél; ki, mikor, mit kérdez; ki, mikor, 

hogyan véleményez; ki, mikor, kinek és hogyan jelez vissza; a minősítés szereplői nem versenghetnek 

egymással, stb.) Az eljárásrend (vö. Útmutató) segít a tájékozódásban és abban, hogy a szereplők a saját 

szerepükben tudjanak maradni, azt megfelelően alakítsák. 

Az intézményvezető szerepviselkedésében a segítő, támogató, bátorító, attitűd, az objektivitás, az 

empátia, az eljárás iránti elkötelezettség és az együttműködés kívánatos. 

Az elnöki, szakértői szerepviselkedésben az empátia, az objektivitás, a szakmaiság képviselete, a 

kérdésfeltevésben a határozottság, az irányító, koordináló viselkedés, a probléma megoldására való 

törekvés a kívánatos. Az elnök szerepviselkedése garantálhatja az „ünnepi” hangulatot, a szakértői 

szerepviselkedések a megbízható szakmai minőséget az óraértékelés szakszerűségével (legyen 

követendő minta a résztvevők számára!), a szakmai beszélgetés minőségével. 

A pedagógus szerepviselkedésében a reális önismeret, a nyitottság, a rugalmasság a kívánatos, fontos, 

hogy maga is tisztában legyen az eljárásrend teljes forgatókönyvével, hiszen ebből ismerheti meg a 

szerepviselkedésével kapcsolatos elvárásokat, feladatokat. 

E) A kommunikatív fogalma – a kommunikatív cselekvés 

Az embereket az ókortól foglalkoztatta az, hogy az emberi cselekvés lényegét megragadják. 

Arisztotelésznél a cselekvés egész problémája az etikában jelenik meg, ő beszélt először arról, hogy az 

ember mindig törekszik valamiféle cél megvalósítására, és ez a cél nem más, mint a boldogság elérése. 

Az emberi cselekvés, az emberi lét célja a boldogság elérése, az eudaimónia. Arisztotelész gondolata 
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összecseng a participációs paradigma problémamegoldó szemléletével, hiszen akkor áll be az egyensúly 

(a boldogság) állapota, amikor a probléma megnyugtató módon megoldódott.  

Később, a társadalomtudományok születésével Max Weber (Bertalan 2001) társadalomtudós, 

szociológus elemzi az emberi cselekvést. Azt állítja, hogy az emberi cselekvést leginkább a racionalitás 

kategóriájában ragadhatjuk meg. A klasszikus közgazdasági elméletek a piac működését próbálták 

bemutatni, a kereslet-kínálat törvényét, azaz egyfajta logika mentén az emberek követik az érdekeiket, 

és a megfelelő eszközöket választják meg hozzá (például az árat úgy szabályozom, hogy el is tudják adni 

az árut). A célracionális cselekvés nemcsak a piacot jellemzi, hanem az élet sok más területét is. A 

társadalomtudományokban nagyon elterjedt ez a cselekvésmodell, amely szerint az ember maximális 

haszonra és minimális befektetésre törekedve akarja a céljait elérni. A célracionális cselekvés lényege: 

ésszerűen, a lehető legésszerűbben akarom elérni a célomat. Az emberi cselekvésben érvényesült egy 

másik logika is, ami az értékracionális cselekvés fogalommal írható le. Ez azt jelenti, hogy valamiféle 

filozófiai, erkölcsi, vallási érték mentén cselekszem, például: „Szeresd felebarátodat, mint tenmagadat!”. 

Amikor a minősítés során a szakértő hajlandó a pedagógusért valamilyen „áldozatot” hozni (pl. több időt 

szán a saját idejéből a pedagógussal való beszélgetésre, mert a pedagógus annyira nehezen viseli a 

megmérettetést, hogy komoly gondot okoz számára az összeszedett, logikus és ökonomikus 

kommunikáció), akkor egy erkölcsi érték alapján cselekszik. 

A weberi értelmezésben az affektív (érzelmekre alapuló) cselekvés során ún. „zsigeri” cselekvést 

hajt végre a kommunikátor, amelynek sajnos negatív következményei is lehetnek, mert megbántjuk a 

kommunikációs partnert. 

Jürgen Habermas A kommunikatív cselekvés elmélete című munkájában átgondolta és 

továbbfejlesztette Weber társadalmi cselekvéselméletét (Somlai 1991). A társadalmi cselekvések négy 

kategóriáját írja le: teleologikus („telosz” görög szó, ’cél’), vagyis célratörő cselekvés, normatív 

cselekvés, dramaturgikus cselekvés és kommunikatív cselekvés.  Minden cselekvésnek van egy célra 

irányultsága, amelynek érdekében valamilyen stratégiákat alkalmaz az ember, hogy elérje ezeket a 

célokat. Hasonlít a weberi célracionális cselekvésre.  A normatív cselekvés valamilyen szabályt követ, 

vagyis azért teszünk valamit, és azért tesszük úgy, mert van egy társadalmi elvárás, szabály, norma, 

amely előírja, hogy így kell tennünk. A dramaturgikus cselekvés Habermas felfogásában az énnek a 

megnyilvánulása, az én belső világának a kommunikálása, nyilvánosságra hozása.  

Első alkalommal írja le Habermas a cselekvések között a kommunikatív cselekvést. Vizsgáljuk meg 

egy példán!  

A minősítés során azzal a helyzettel találkozott, hogy a rossz időjárás miatt az udvarra tervezett 

testnevelés-foglalkozást a pedagógus a tornateremben tartotta. Ráadásul a tornaterem előtti nagyobb 

közösségi térben vendégelőadók és az óvoda többi gyermekcsoportja egy bábelőadásra készülődtek. A 

gyerekek látványosan felvillanyozódtak az előadásra készülődés kellékeitől, majd a tornateremtől, a 

pedagógus nehezen tudta kézben tartani a foglalkozás irányítását, mert a gyerekek mindent ki szerettek 

volna próbálni, vagy néhányan ki szerettek volna menni az előadást megnézni. A pedagógus izgult, hogy 

miként fogja a gyerekek figyelmét felkelteni, együttműködésüket megnyerni, és az is frusztrálta, hogy a 

bordásfal elcsábítja egyik-másik kiscsoportost. 

A szakértő–pedagógus, pedagógus–gyermek közötti kommunikáció be van ágyazva környezeti (lásd 

az intézmény adottságai, környezete) és társadalmi eseményekbe (minősítővizsga, minősítési eljárás, 

előadás, vendégség). Ebben a beágyazottságban megjelennek olyan „üzenetek”, amelyek előidéznek 
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váratlan dolgokat a társadalmi szférában (pl.: a bordásfal kipróbálása, a tornaterem üvegajtaján való 

kukucskálás), sajátos módon „mozgatják” a szereplőket (gyermekeket, pedagógust). A bemutatott 

helyzet segítségével a kommunikatív egy sajátos értelmezését végezhetjük el: a kommunikatív 

jelenségek üzenő nélküli üzenetek. 

Befogadói oldalról szemlélve a példát olyan információkat észlelünk, amelyeket nem lehet nem 

üzenetnek felfogni: miért ez a sok érdekes tornaszer, ha nem azért, hogy mindegyiket kipróbáljuk 

(kipróbálják), vagy miért a nagy készülődés, ha nem azért, hogy bemutassanak valamilyen érdekes 

előadást. Minden szereplő (szakértő, pedagógus, gyerek) szemszögéből értelmezhető kommunikatívként 

a bemutatott eset, és elindít valamilyen cselekvést (a bordásfal kipróbálását, a tornaterem üvegajtaján 

való kukucskálást, ideges fegyelmezést stb.). Az egész helyzet maga is (kíváncsi és szeleburdi gyerekek 

frusztrálják a pedagógust) kommunikatív: a szakértő a pedagógus több kompetenciájának az 

értékeléséhez hiteles információt kap (pl. nem tervezte és nem készítette elő megfelelően a foglalkozást, 

nem számolt a körülményekkel, első alkalom, hogy a gyerekeket tornaterembe viszi, küzd az 

együttműködéssel, a nevelési környezet és a nevelési légkör megteremtésével stb.). 

Ha a kommunikációt nem az üzenetküldő, a valamit szándékosan közölni akaró oldaláról tekintjük, 

hanem a befogadó, az értelmező oldaláról, akkor lényegesen bővül azoknak a jelenségeknek a száma, 

amelyet kommunikatívnak minősíthetünk. Amikor el akarjuk dönteni, hogy vigyünk-e esernyőt, akkor 

kinézhetek az ablakon, hogy esik-e vagy felhős-e az ég. A természeti jelenségek vagy a társadalmi 

működések is lehetnek kommunikatívak, amennyiben képesek vagyunk következtetéseket levonni 

belőlük. 

A kommunikatív jelenség tehát tágabb, mint a szűkebb értelemben vett kommunikáció. A 

kommunikáció tudatos, szándékos közlést jelent, a kommunikatív (jelenség, esemény) pedig valamilyen 

számunkra értékes (értelmezhető, felhasználható) információ jelenlétét. Számtalan hasznos információt 

találhatunk magunk körül, ami nem valakinek a szándékos közlése, mégis információt hordoznak a 

számunkra. Ugyanaz a cselekvés egyszerre lehet célracionális, normatív, dramatikus és kommunikatív. 

A minősítés teljes folyamata és egész rendszere kommunikatív. Ez azt jelenti, hogy a minősítés 

filozófiája, minden eleme, minden szereplője és minden történése, az eljárásrend alkalmazása, a 

szerepek gyakorlása üzeneteket közvetít. Ezek az üzenetek lehetnek tervezettek, de a tudatos tervezés 

mellett megjelennek olyan üzenetek is, amelyeket senki nem szándékozott közvetíteni, mégis eljutottak 

a befogadókhoz, a szűkebb és a tágabb értelemben vett pedagógusszakma gyakorlóihoz, a 

társadalomhoz. Egy rosszul gyakorolt szakértői szerep nemcsak a konkrét helyzetben kellemetlen az 

eljárásban részt vevők számára, hanem az egész pedagógusszakma címzettnek érezheti magát, 

amennyiben ezek az üzenetek eljutnak a szakma széles közönségéhez. Egy, bár szakmapolitikailag jó 

szándékkal, de nem a megfelelő időben bevezetett változtatás a minősítés rendszerében nagyon rossz 

üzenetet hordozhat a minősítésről. Azt ugyanis, hogy állandóan változik, semmi nem biztos, nem 

kiszámítható, tehát komolytalan. A kommunikativitás tehát ráirányítja a figyelmet arra, hogy a 

minősítési rendszerrel és a minősítővizsgával, a minősítési eljárással kapcsolatban igen nagyfokú 

tudatosságra van szükség minden szereplő részéről, hiszen a teljes rendszer hitelessége és hatékonysága 

múlik a tudatosságon. 
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Kommunikációs szempontból a minősítési rendszer továbbfejlesztéséhez a következő javaslatok 

fogalmazhatók meg: 

 kommunikációs tréningek szervezése a szakértők számára (a professzionális szakértői 

kommunikáció elsajátítása); 

 konfliktuskezelési tréningek szervezése a szakértők számára; 

 egységes szakértői etikett kidolgozása (levelezés, telefonálás, verbális kommunikáció, nem 

verbális kommunikáció); 

 professzionális szakértői arculat kialakítása; 

 a minősítés „szertartás” legyen, ne rutineljárás; 

 a minősítés alkalom legyen arra, hogy a pedagógus önbecsülésében megerősödjön; 

 a minősítés szereplői egymásról megfogalmazott visszajelzései nyilvánosak legyenek a 

résztvevők számára (a szakértő ismerje meg a pedagógus visszajelzéseit); 

 a szakértők ismerjék meg a minősítés eredményét; 

 a szaktanácsadók és a szakértők munkáját össze kell hangolni (a minősítésre felkészítés 

szaktanácsadói feladat); 

 a pedagógusok kommunikációs felkészítése a minősítésre; 

 a fokozott kommunikációs tudatosságra való törekvés támogatása a minősítéssel kapcsolatos 

minden kommunikációban. 
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