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I. Kommunikáció a minősítésben – a minősítés
kommunikációja
Szőke-Milinte Enikő
A minősítés során a résztvevők kommunikációja alapvetően meghatározza az eljárás
eredményességét. A különböző kommunikációelméletek fontos információkat tartalmaznak a sikeres
kommunikáció sajátosságaira, feltételeire vonatkozóan, ezek alapján megfogalmazhatunk néhány
javaslatot és tanácsot a minősítés szereplői számára1.
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,
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.
A szakértők előre megtervezik a minősítés forgatókönyvét, előkészítik az összes lehetséges kérdést.
A minősítés eljárásrendje egy viszonylag kötött forgatókönyv szerint rögzíti a kommunikációt, azonban
a kommunikációs helyzetben szükséges az adaptivitás, az egymáshoz való alkalmazkodás.
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
1

A tanulmány teljes változata a Módszertani segédlet pedagógusminősítő szakértők számára 1. füzetben olvasható.
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folyamatosan alakítanak. Számolnak azzal, hogy bármelyik ponton váratlan fordulatot vehet a
kommunikáció akár dinamikáját, akár a tartalmát tekintve, a kommunikáció egy dinamikusan változó
folyamat.
A minősítővizsgára, a minősítési eljárás során a résztvevők arra törekednek, hogy megtalálják azt a
közös szakmai célt, amely mindannyiuk fejlődését és megelégedését fogja eredményezni. Ennek
feltétele néhány olyan képesség, amely a minősítés minden résztvevőjétől – szakértőktől, intézményi
delegáltaktól, intézményvezetőktől, pedagógusoktól – egyaránt elvárható: a tolerancia, a konstruktivitás,
az empátia és a rugalmasság. 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 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. 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.
Akadály: a kölcsönösség nem tud megvalósulni az alá-fölé rendeltség, a vizsgaszituáció miatt.
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 „ünneplés”
közben 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”.
A kommunikáció participációs modelljének központi kategóriája a probléma, amelyet a jelenlegi és
a kívánt állapot különbözőségéből adódó feszültséggel és annak megoldási kísérleteivel írhatunk le.
A szakértő vagy a pedagógus, aki a kommunikáció participációs modelljének szellemében viszonyul a
kommunikációhoz a minősítővizsgán, a minősítési eljárásban, 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
Az Oktatási Hivatal elnökhelyettese által 2016. január 29-én elfogadott tájékoztató anyag.
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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. A minősítés során a pedagógus egyszerre kétvagy 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.
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 kommunikációs feladat hárul az intézményvezetőre.
A szakértő és a vizsgázó pedagógus kapcsolatának értelmét a kooperatív stratégia adhatja meg,
hiszen a bizottság tagjai és a pedagógus a problémamegoldás folyamatában nem egymás vetélytársai,
hanem egymás partnerei. A résztvevők abban érdekeltek, hogy a probléma – a pedagógus kompetenciái
fejlettségének a megállapítása – megoldást nyerjen. A minősítés során a problémamegoldás végső célja
a pedagógus kompetenciakészletének és működésének komplex megértése, ami nem lehetséges a
vetélkedés folyamatában.
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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 és szerkezeti
elemeket megkülönböztetett figyelemmel kezeljék.
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. 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.

A)

Felhasznált szakirodalom

ANDOK MÓNIKA (2006): A hírek mint kulturális szimbólumok. In: Balázs Géza – H. Varga Gyula
(szerk.): Társadalom és jelek. Társadalomkutatók a szemiotikai perspektívákról. Semiotica
Agriensis 2–3. Budapest–Eger. Magyar Szemiotikai Társaság – Líceum Kiadó. 170–180.
ANDOK MÓNIKA (2013): A hatékonyság fogalma eltérő kommunikációs modellekben. In: BALÁZS
LÁSZLÓ – H. VARGA GYULA (szerk.): A hatékony kommunikáció. Budapest. Hungarovox.
FORGÓ SÁNDOR (2011): A kommunikációelmélet alapjai
http://www.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tamop425/0005_03_a_kommelmelet_alapjai_pdf/03_a_ko
mmelmelet_alapjai_21_21.html. (2015. 11. 15.)
GRIFFIN EM (2003): Bevezetés a kommunikációelméletbe. Budapest. Harmat Kiadó.
HORÁNYI ÖZSÉB (1999): A kommunikációról. In: BÉRES ISTVÁN – HORÁNYI ÖZSÉB (szerk.): Társadalmi
kommunikáció. Budapest. Osiris Kiadó. 57–86.
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II. A reflektivitás kiemelt szerepe a minősítésben2
Szőke-Milinte Enikő
A reflektív tanítás a tudatos tanításnak a szinonimája, amelynek során a tanár cselekvéseinek okait és
következményeit is számba veszi. 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 reflektivitás képességének kialakulása 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 reflexió alkalmas tehát arra, hogy
betekintést nyújtson a pedagógus döntéseibe, pedagógiai nézeteibe, gondolkodásába.
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.

A)

A reflexiók szerepe a minősítés folyamatában

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
2

A tanulmány teljes változata a Módszertani segédlet pedagógusminősítő szakértők számára 1. füzetben olvasható
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tartalmazzon, amelynek alapján a szakértők világosan rekonstruálhatják az eseteket, megérthetik a
problémát, és megállapíthatják a pedagógus problémaérzékenységét, problémamegoldással kapcsolatos
nézeteit, attitűdjeit, szakmai tudatosságát, képességeit.
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.

B)

Néhány tanács a reflexiók tartalmának gazdagításához,
fejlesztő hatásának növeléséhez

 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 problémákkal 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 gyermekek munkájában tapasztalt hiányosságok okait,
a fejlesztés lehetőségeit.
 A reflexió mutassa be az egyes gyermek és a csoport felé megfogalmazott pedagógusi
visszajelzéseket, azok pedagógiai funkcióját.
Az Oktatási Hivatal elnökhelyettese által 2016. január 29-én elfogadott tájékoztató anyag.
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C)

Felhasznált szakirodalom

FALUS IVÁN – KIMMEL MAGDOLNA (2003): A portfólió. Budapest. Gondolat Kiadó.
SZIVÁK JUDIT (2003): A reflektív gondolkodás fejlesztése. Budapest. Gondolat Kiadó.
SZIVÁK JUDIT (2014): Reflektív elméletek, reflektív gyakorlatok. Budapest. Eötvös Kiadó.
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III. Módszertani segédlet a pedagóguskompetenciák
értékeléséhez
Kotschy Beáta – Nahalka István

A)

Pontatlanságok, bizonytalanságok a
pedagóguskompetenciák értékelésénél

Az eddigi tapasztalatok azt mutatják, hogy három meghatározó ponton találhatók nehézségek a
szakértői értékelés során:
 a kompetenciák és a dokumentumok kapcsolódása;
 a kompetenciák és az indikátorok viszonya;
 az indikátorok négyjegyű skálán történő értékelése terén.
Az értékelést meghatározó koncepció:
A pedagógiai munka értékelése a minősítés legfontosabb tényezője. Az egész minősítési folyamat
alapja a nyolc pedagóguskompetencia értékelése, amely a pedagógusokkal szemben megfogalmazott
követelmények összefoglalása. A minősítési rendszer elfogadottsága azon múlik, hogy a
kompetenciaszintek értékelése reálisan mutatja-e egy pedagógus munkájának színvonalát, teljes képet
tud-e adni a szerteágazó pedagógiai feladatrendszer megvalósításáról, és hogy van-e olyan értékelési
eszköz, amely biztosítja a különböző pedagógusminősítési szakértők minél objektívebb, közel azonos
értékelését.
A pedagógusok munkájának értékelése, a „jó pedagógus” kritériumainak meghatározása már több
évszázada foglalkoztatja a szakembereket és a közvéleményt egyaránt. A minőség szempontjai egyre
gazdagabbakká váltak egyrészt a pszichológia, másrészt a neveléstudomány fejlődésével. Különösen
nagy változást okoztak a múlt század második felében általánossá váló empirikus kutatások, amelyek
szembesítették az elméleti elvárásokat a gyakorlati megvalósítás szintjeivel.
Ha ma arra vállalkozunk, hogy a „jóság” fogalmát megtöltsük konkrét tartalommal, figyelembe kell
venni az eddig megjelenő összes megközelítés pedagógusképét a tudományát magas szinten művelő, a
megfelelő személyiségjegyekkel rendelkező, az eredményesen tevékenykedő, a pedagógiai tényezők
közti kapcsolatokat feltáró, a megfelelő információk alapján tudatosan döntő, a reflektív, önelemző és
értékelő szakemberét. Ezt a törekvést mutatja a pedagógiai követelmények kompetenciákban történő
megfogalmazása.
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1.) A kompetenciák sajátosságai és a dokumentálás lehetőségei
A kompetenciák értékelésénél a következő sajátosságokat fontos figyelembe venni:
 Az egyes kompetenciák olyan komplex összefoglalásai a pedagógusokkal szemben támasztott
elvárásoknak, amelyek tartalmazzák a szakmai és pedagógiai ismereteket, a tudatos
alkalmazás képességeit, olyan személyiségvonásokat, mint az attitűdök, a reflektivitás.
 A kompetenciák együttesen igyekeznek lefedni a pedagógusok teljes tevékenységrendszerét,
amelyek az egyes intézménytípusoktól függően különböző súllyal és különböző formában
jelennek meg a pedagógusok aktuális feladatai között, de a pedagógiai munka minden
területén érvényesek.
 Az egyes feladatok, tevékenységek során a pedagógus több kompetenciáját is mozgósítja az
eredményes munka érdekében.
 A kiemelt három sajátosság alapvetően befolyásolja az értékelés módját és körét.
Az ismeretek, a képességek és az attitűdök értékelésére nem elégséges egy-egy tevékenység
megfigyelése vagy a tevékenységet leíró módon bemutató dokumentum. Míg az ismeretek meglétére
következtethet a szakértő a gyakorlatban való alkalmazásuk alapján, a pedagógiai tényezők közti
összefüggések felismerésére és a tudatos, megalapozott döntésekre a pedagógus elemző reflexiói és a
megbeszélések nyújthatnak megfelelő információt. Fontos feladata tehát a bemutatott óra/foglalkozás és
a portfólió megbeszélésének a miértekre adandó válaszok feltárása.
Mivel a kompetencialista a teljes pedagógusi tevékenységrendszert igyekszik lefedni, a teljes
értékeléshez is széleskörű információszerzés szükséges. Nem várható, hogy a tanítási óra/foglalkozás
minden egyes kompetenciára tartalmaz valamilyen információt, és ugyanez még inkább elmondható a
portfólió dokumentumairól. Különösen nehéz ezekből adatokat gyűjteni például a 8. kompetenciára.
Ugyanakkor a pedagógiai helyzetek váratlan, előre nem várt elemeket is tartalmazhatnak, amelyek
értékelési lehetősége érdekében azonos értékelő eszközt (indikátorlistát) érdemes használni. A teljes
értékelés tehát csak az összes információ birtokában végezhető el. A minősítés akkor válik majd teljessé,
amikor az intézmény oldaláról kapott megfelelő jellemzést, értékelést is figyelembe lehet venni.
A tevékenységek komplexitása az értékelő számára összetett feladatot jelent, mert fel kell ismernie a
tevékenységelemek mögött meghúzódó tudás, képesség és attitűdök esetenként több kompetenciához
való kapcsolódását is.

2.) A kompetenciák és indikátorok kapcsolata
A pedagógusképzés kimeneteli követelményeként megfogalmazott nyolc kompetencia több mint
nyolcvan részelemből tevődik össze. Az ezekhez megfogalmazott indikátorok listájának célja, hogy
megkönnyítse a kompetenciaelemek felismerését és értékelését. Mind a nyolc kompetencia esetében a
legfontosabb tartalmi egységek jelennek meg olyan formában, hogy a megfigyelések,
dokumentumelemzések és a megbeszélések során lehetővé váljék annak eldöntése, hogy a pedagógus
milyen szinten rendelkezik velük. Mivel egy adott kompetencia ismeretre, képességre és attitűdre
vonatkozó elemei sok esetben összekapcsolódnak, ezért az indikátorok száma kevesebb, mint a
kompetenciaelemeké. Így előfordulnak összetett indikátorok is, amelyek segítségével lefedhető a teljes
pedagógusi tevékenységrendszer. Ezekre a következő pontban hívjuk fel a figyelmet.
Az Oktatási Hivatal elnökhelyettese által 2016. január 29-én elfogadott tájékoztató anyag.
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Vannak olyan indikátorok, amelyek több kompetenciához is tartozhatnak. Közös döntés alapján ezek
csak egyszer szerepelnek a listában annál a kompetenciánál, amelyre leginkább jellemzők. Így lehet
elkerülni, hogy egy-egy részelem többször is értékelésre kerüljön egyazon dokumentum elemzése vagy
tanóra/foglalkozás megfigyelése során.

3.) Az indikátorok értékelése
Az indikátorok értékelése négyjegyű, 0–3-ig terjedő skálán történik. Az is Jelölhető még a listán, ha egy
indikátor az adott információforrás (dokumentum, óramegfigyelés stb.) alapján nem értékelhető. (A
kompetenciaelem megjelenítése nem releváns az adott szituációban, dokumentumban.)
A gyakorlatban sokszor nehézséget jelent az n. é. (nem értékelhető) és a 0 érték jelölése.
A „nem értékelhető” kategória esetében nem kell előfordulnia annak az indikátornak, mert nem
kapcsolódik a dokumentumban leírtakhoz, a bemutató foglalkozáshoz, a tanórához. Bizonyos esetekben
könnyű ennek meghatározása, pl. a tanórán látottaknak nem kell utalniuk a pedagógusnak a szülőkkel
folytatott kommunikációjára. Nem ennyire könnyű a döntés olyan esetben, amikor az adott indikátorban
megfogalmazott tevékenység előfordulhatott volna, de nem fordult elő. Pl. a foglalkozás/tanóra egy
feladatát a szakértő véleménye szerint differenciálást lehetővé tevő munkaformában kellett volna
megoldani, de a pedagógus a frontális munkát választotta helyette. Ebben az esetben el kell fogadni a
pedagógus megoldását, ha azt szakmailag is indokolni tudja, és a differenciálásra vonatkozó indikátornál
a „nem értékelhető” oszlopba kell a jelet írni.
Egy másik példa talán még inkább egyértelművé teszi a két kategória használata közti különbséget. Az
első kompetencia egyik indikátora a tanítási/foglalkozási anyag más műveltségterületek, tantárgyak
anyagainak felhasználására, az adott tartalomhoz való kapcsolására vonatkozik:
 0-t kap a pedagógus, ha az adott anyag feldolgozásához szükséges lett volna a már meglévő, más
tantárgyban tanultak kapcsolása, de ezt elmulasztotta 
 1–3-ig értékelhető a pedagógus tevékenysége, ha kapcsolja más tárgyak vagy műveltségterületek
tartalmait az adott foglalkozás anyagához
 nem értékelhetőt, ha nem veszi figyelembe a műveltségtartalmakkal való koncentráció
lehetőségét, de ez az adott óra/foglalkozás szempontjából nem is volt szükséges.
Ha a szakértő számára nem egyértelmű a helyzet, minden esetben a megbeszélésen kell a biztosabb
döntést alátámasztó információkat megszerezni.
Mit jelent az indikátorok értékelésnél az 1-2-3-as „osztályzat”?
Az értékelés két dimenzió mentén állít fel minőségi különbséget közöttük, egyrészt hogy a pedagógus
munkájára milyen mértékben jellemző az adott tevékenység, másrészt milyen mértékben tudatos és
megalapozott a megvalósítása. Ennek értelmében
 3 pontot kaphat az a pedagógus, aki megfelelő attitűddel és szakszerű ismeretekkel
rendelkezik az adott kompetenciaelemre (és az azt megjelenítő indikátorra) vonatkozóan, és
tudatosan és következetesen alkalmazza ezt a tudást pedagógiai munkája során;
 2 pontot kaphat, ha a szükséges ismeretek nagy részével rendelkezik, és alkalmazza is azokat,
de tudatossága vagy következetessége nem teljes;
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 1 pontot jelent, ha az adott kompetenciaelemre vonatkozó ismeretek, képességek és attitűdök
esetlegesen kapcsolódnak egymáshoz, az egyes elemek előfordulnak, de alkalmazásuk nem
tudatos és szakszerű;
 0 pontot jelent, ha a pedagógus nem rendelkezik az adott kompetenciaelemet megjelenítő
indikátorhoz szükséges ismeretekkel (vagy csak hiányos tudása van róla), képességekkel és a
korszerű pedagógiai nézeteket tükröző attitűdökkel.
Az értékelést több esetben segíti az indikátorok összetettebb megfogalmazása, amely az adott
kompetenciaelem felismerését és a megvalósítás tudatosságát, mint magasabb szintű tudást is külön
jelzi.
Az indikátorok alapján történő kompetenciaértékelés nem az egyes dokumentumok értékelése során
adott értékek átlagának kiszámításával történik, hanem a teljes portfólió és védése, illetve a
meglátogatott órák/foglalkozások és a hozzájuk kapcsolódó szakmai beszélgetések alapján. (Pl. Ha egyegy dokumentumban előfordul egy indikátort igazoló tevékenység, erre még nem mondhatjuk, hogy
jellemző a pedagógus munkájára. Ezt csak a portfólióban található tervek és reflexiók elemzése és
értékelése után állíthatjuk már biztonságosabban, és a portfólió védése után írhatjuk le szakmai
meggyőződéssel, hogy milyen szinten jellemzi a pedagógus munkáját, gondolkodását. Ezért kapnak a
szakértők lehetőséget arra, hogy a végső értékelés előtt átnézhetik az anyagukat, s a szükséges
javításokat megtehetik.

B)

Példa a kompetencia és indikátor értékelésére

A kompetenciák és az indikátorok értelmezésére és értékelésére egy kiragadott példa, a 6. kompetencia
és 2 indikátora alapján részletes mintát ad, amely Nahalka István teljes segédanyagából származik.
6. kompetencia: Pedagógiai folyamatok és a tanulók személyiségfejlődésének folyamatos
értékelése, elemzése
Bármely hatás, amelyet az értékelés valamely emberre, embercsoportra, szervezetre vagy akár
folyamatra ténylegesen kifejt, egy-egy funkciónak tekinthető. A pedagógus értékelő megnyilvánulásai
befolyásolják a tanuló személyiségének és a közösségnek az alakulását. Ez a hatás mindig létezik,
akármilyen szerepet játszik a konkrét folyamatban az értékelés. A szándék lehet kifejezetten ez a hatás.
Vagyis az értékelés szerves része lehet a tanuló személyisége és a tanulóközösség formálásának. Ilyen
esetben beszélünk fejlesztő értékelésről.
Más esetekben az értékelés azt a célt szolgálja elsősorban, hogy egy folyamat befejezésekor rögzítse
annak eredményeit, megállapítsa, hogy bizonyos követelmények teljesültek-e, az értékeltek
teljesítménye milyen szintű. Ezek az információk rendszerint a tanulási folyamattól független és az
intézmény szempontjából külsődleges igények miatt szükségesek (pl. vizsgák.). Az értékelésnek ekkor
is van személyiségformáló funkciója, de ez nem elsődleges; viszonylag könnyen válik a hatás negatívvá
(pl. jelentősebb stressz, félelem kialakulása), magára a már befejeződött tanulási folyamatra pedig nincs
konstruktív hatással. Az ilyen jellegű értékeléseket nevezzük minősítő értékeléseknek.
Az értékelés további célja lehet a pedagógiai folyamatok irányításához információk szolgáltatása.
Ezeknek a diagnosztikus értékeléseknek is van személyiségformáló funkciójuk, hatásuk, de az háttérbe

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

15

Módszertani segédlet pedagógusminősítési szakértők számára – 2. füzet

szorul, az alapvető cél a folyamatok szempontjából lényeges jellemzőkről szóló információk gyűjtése és
feldolgozása.
Az iskoláinkban a minősítő jellegű értékelések vannak túlsúlyban (dolgozatok, feleltetések, témazárók,
félév végi és év végi osztályzás), miközben ez a gyakorlat ma már nem felel meg a korszerű oktatással
szembeni elvárásoknak.
A tanulási folyamat alapvető elemeinek kell tekintenünk az önértékelési mozzanatokat. Az önértékelési
képességek kialakulását, fejlődését, az önreflexiót, a metakogníciót a pedagógus úgy tudja a
legeredményesebben támogatni, ha a tanulókra a tanulási folyamat aktív résztvevőjeként tekint,
tudatosan bevonja őket a tanulási folyamatba, így magába az értékelésbe, önértékelésbe is.
Az értékelés akkor képes az egyén fejlődését támogatni, ha nem csupán megállapításokat akar tenni a
tanuló teljesítményéről, hanem az is célja, hogy értelmezze a tanuló fejlődését, az elért szintet, s ez
alapján hozzon/hozzanak döntéseket a továbblépés módjáról A tanítási-tanulási folyamat bármely
elemének lehet értékelési funkciója is. Könnyen belátható például, hogy az intenzív együttműködésben
zajló kiscsoportos tevékenység, miközben alapvetően a tanulás eszköze, egyben a tanulói tudás, a
kompetenciák adaptivitása lemérésének állandó terepe.

1.) Indikátorok
6.1. indikátor: Értékelő tevékenységében a fejlesztő értékelő funkció domináns szerepet játszik
1. Az indikátor leírása
a) Az indikátor fókusza: Az indikátor értékelése során azt kell vizsgálni, hogy a három értékelési
funkció közül domináns-e a fejlesztő funkció a pedagógus gyakorlatában. A tanórákon, a pedagógus
terveiben (a portfólióban), a pedagógus szóbeli beszámolóiban az értékeléssel kapcsolatos mozzanatok
között a fejlesztő jellegűek meghatározó szerepet játszanak a korszerű értékelési gyakorlat keretei
között.
b) Miért fontos? A tanuló tanulással és annak eredményeivel kapcsolatos reflexiói, önértékelő
tevékenységei és döntései a mély és tartós elsajátítás szempontjából rendkívül fontos szerepet játszanak.
A pedagógus e funkciót érvényesítve nem megítéli a teljesítményt, hanem segítő szerepet játszik,
jelentős mértékben hozzájárulva ahhoz, hogy a tanulási folyamat jó eredménnyel záruljon. Ha fejlesztő
jellegű az értékelés, akkor erősíti a tanulók és a pedagógus közötti egyenrangú partneri kapcsolatokat,
és nem hoz létre, nem erősít hierarchikus viszonyokat.
2. Az indikátor értékeléséhez honnan lesznek információk?
 A portfólió egyes, különösen a tanítási-tanulási folyamatokról szóló elemeiből. A pedagógus
terveiben megjelenik, hogy értékelést célzó, a megszerzett tudás adaptivitásának saját, belső
értékelését lehetővé tevő feladatot ad a tanulóknak.
 A megfigyelt tanórákon szerzett tapasztalatokból. A fejlesztő funkciót érvényesítő
pedagógus a tevékenysége során gyakran alkalmaz annak megfelelő eljárásokat. Olyan
tevékenységet szervez, amely során a tanulóknak lehetőségük nyílik addig megszerzett
tudásuk gyakorlati, „valós életbeli” működését, hasznosságát, beválását értékelni. A
pedagógus a tanórán lehetőséget biztosít a lezajlott tanulási részfolyamat, annak eredményei,
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a folyamatot kísérő érzelmek reflexiójára, értékelő megbeszéléseket szervez. Értékelő
megnyilvánulásai során konkrét támpontokat ad az egyes tanulók és a csoport fejlődéséhez.
 A pedagógus portfólióban szereplő önreflexióiból. A pedagógus arról számol be, hogy a
tanulók kiscsoportos tevékenységének szervezésekor az együttműködés során szerephez jut
egymás munkájának, tudásának értékelése is. Kitér arra, hogy használja a szokásos értékelési
formákat is a fejlesztő értékelés során (felelés, dolgozat, értékelést szolgáló feladat
megoldása), de osztályzás, megítélés, minősítés nélkül, az addig megszerzett tudás
tartalmának, használhatóságának, problémáinak, belső ellentmondásainak, tanulócsoportban
kialakult különbségeinek megbeszélése érdekében.
 A fejlődés követését szolgáló eszköz, pl. fejlődési napló portfólióban való megjelenéséből.
 A portfólióban elhelyezett, a tanulókkal való személyes foglalkozást bemutató
dokumentumokból. Egyéni- vagy kisebb csoporttal zajló beszélgetések szervezése a tanulási
folyamatról, az abban mutatkozó problémákról, a teendőkről.
 A fejlesztő értékelési elemek hiányából, ilyen esetben a portfólió, valamint a
tanóra/foglalkozás megbeszélésének folyamatában érdemes rákérdezni a pedagógus konkrét
gyakorlatára.
3. Az indikátor értékelése
A pedagógus tudatosan, a tanulókat a tanulási folyamataik adaptivitásának
vizsgálatára ösztönözve, változatos módszerekkel alkalmaz fejlesztő
értékelési eljárásokat. Ezeket szinte minden tanóráján/foglalkozásán, a
tanulási folyamatok közben alkalmazza. Csak indokolt esetekben osztályoz.

3 pont

Alkalmaz ilyen eszközöket, azonban jól láthatóan ez a tanulók optimális
fejlesztése szempontjából nem elég gyakori. Esetleg a tudatosság hiánya
miatt az alkalmazás esetleges, ötletszerű, vagy csak nagyon kevés (egy vagy
kétféle) módszerre terjed ki.

2 pont

Előfordulnak fejlesztési értékelési mozzanatok az óráin, azonban alárendelt
szerepet játszanak, ötletszerűek.

1 pont

A pedagógus egyáltalán nem, vagy csak véletlenszerűen, és nem is
tudatosan alkalmaz ilyen értékelési módszereket. Fejlesztő értékeléssel
kapcsolatos meggondolásai hibásak (pl. összekeveri a minősítő
értékeléssel), attitűdjei e fontos pedagógiai feladat kapcsán negatívak.

0 pont

4. Előforduló, tipikus értékelési nehézségek
Jelenség
A pedagógus meglátogatott tanóráin,
valamint a portfóliójában nagyon kevés
értékelési mozzanat található, ezért az
indikátor érvényesülése nagyon nehezen
megítélhető.

Teendő
A jelenség oka lehet, hogy a fejlesztő
értékelés nem játszik fontos szerepet a
pedagógus munkájában. A megbeszéléseken
erre érdemes rákérdezni. A domináns szerep
azt is jelenti, hogy a tanulásban a fejlesztő
értékelés kiemelt szerepet kap, ezért ilyen
esetben ennek az indikátornak az
értékelésére sem kaphat a pedagógus magas
pontszámot.
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A portfólióban szereplő értékelési
mozzanatok egy jelentős részéről nem lehet
könnyen eldönteni, hogy bennük a fejlesztő
funkció kap-e szerepet.

A meglátogatott tanórák megfigyelése,
valamint a megbeszélések jelenthetnek
további információforrást.

5. Értékelést segítő kérdések
 Soroljon fel olyan eseteket (mondjon két-három példát), amikor Ön szerint fejlesztő
értékelést végzett!
 Kiemelve a portfólióból egy értékelési mozzanatot: Kérem, mondja el részletesebben is,
hogyan zajlott ez az értékelés!
 A portfóliójában és a tanóráján is szerepeltetett, alkalmazott fejlesztő jellegű értékelési
módszereket. Az általunk megismerhetőkön kívül alkalmaz még továbbiakat is?
 Akkor, ha a kérdésben rejlő állítás, megállja a helyét: Úgy láttuk, hogy a portfóliójában
nagyon kevés helyet szánt a tanulási folyamatok, valamint a tanulói teljesítmények
értékelésének, és a meglátogatott tanóráin sem jutottunk túl sok információhoz az Ön értékelő
munkájával kapcsolatban. Mi ennek az oka?
6.4. indikátor: Elősegíti a tanulók önértékelési képességeinek kialakulását, fejlődését.
1. Az indikátor leírása
Az indikátor fókusza: Az indikátor értékelése során azt kell vizsgálni, hogy a pedagógus a tervezés
és a megvalósítás során ösztönzi-e/hogyan segíti elő a tanulók önértékelési képességének,
önreflexiójának, metakogníciójának fejlődését.
Miért fontos? Az önértékelés kiemelt szerepet játszik a saját tudás adaptivitásáról, fontosságáról,
használhatóságáról való meggyőződés kialakulásában, alapvetően meghatározza, hogy hogyan
értelmezzük a saját tanulási folyamatunkban betöltött szerepünket, például mennyire érezzük úgy, hogy
képesek vagyunk változtatni, hogy a változások tőlünk függnek.
2. Az indikátor értékeléséhez honnan lesznek információk?
 A portfólió egyes elemeiből: óratervekből/foglalkozástervekből, tématervekből, amelyek a
tanulók önértékelésének tervezését bizonyítják; a tanítással-tanulással, értékelő rendszerrel, a
pedagógus által készített értékelő eszközök kipróbálásával kapcsolatos tapasztalatok
elemzését tartalmazó reflexiókból; a tanulók munkáiból; egyéni értékelési megbeszélések
feljegyzéseiből stb.
 Az óra-/foglalkozáslátogatás tapasztalataiból: a pedagógus tevékenysége során a tanulókat
önértékelésre, társértékelésre, saját tanulási folyamatukra való reflektálásra ösztönzi. Olyan
tevékenységet szervez, amelynek során:
 a tanulókat bevonja a tanulási folyamat szervezésébe, így az értékelésbe is,
 a tanulókat ön- és társértékelésre, saját feladatmegoldásaik szóbeli és írásos
értékelésére ösztönzi,
 bevonja őket az értékelés szempontjainak megfogalmazásába, egyéni és csoportcélok
kijelölésébe,
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 egyéni és csoportos értékelési megbeszéléseket szervez, melyek során a tanulóknak
tanulási folyamatukra, fejlődésükre, viselkedésükre, tanulási teljesítményükre,
produktumaikra kell reflektálniuk,
 az egyéni fejlődés/tanulás nyomon követését, értékelését lehetővé tevő eszközöket
használ: egyéni fejlődési terv, portfólió, tanulási napló.
3. Az indikátor értékelése
A pedagógus a tervezés és a megvalósítás során a tanulók aktív részvételére
épít, tudatosan bevonja őket a tanulási folyamat szervezésébe, így az
értékelésbe is. Rendszeresen ösztönzi őket tanulási folyamataik életszerű
szituációkban/feladathelyzetekben való hasznosíthatóságának vizsgálatára,
tanulásuk, feladatmegoldásaik, produktumaik értékelésére, önértékelésére.

3 pont

A pedagógus a tervezés és a megvalósítás során is törekszik a tanulók
tanulási folyamatba, értékelésbe való bevonására, azonban nem ad elég
lehetőséget a mélyreható tanulás szempontjából a saját tudás életszerű
szituációkban/feladathelyzetekben való hasznosíthatóságának kipróbálására,
a saját tanulásuk, teljesítményeik, produktumaik értékelésére, önértékelésre.

2 pont

A pedagógus gyakorlatában a tanulók aktív részvételére építés a tanítástanulás, értékelés folyamatában esetleges. A tanulók tudásának életszerű
szituációkban/feladathelyzetekben való hasznosíthatóságának kipróbálása, a
saját tanulásuk, teljesítményeik, feladatmegoldásaik, produktumaik
értékelése, önértékelése ritkán, véletlenszerűen jelenik meg.

1 pont

A pedagógus sem a tervezés, sem a megvalósítás folyamatában nem épít
tudatosan a tanulók aktív részvételére, nem tekinti fontosnak a tanulók saját
tanulásukba, teljesítményeik, feladatmegoldásaik, produktumaik
értékelésébe, önértékelésébe való bevonását.

0 pont

4. Előforduló, tipikus értékelési nehézségek
Jelenség

Teendő

A portfólió egyes elemei,
óratervek/foglalkozástervek, tématervek, a
tanítás-tanulással kapcsolatos reflexiók
alapján a pedagógus tervezi a tanulók
önértékelését, de a gyakorlatában (az
óralátogatás/foglalkozáslátogatás
tapasztalatai alapján) erről nem lehet
megbizonyosodni.

Kérdezzünk rá arra, hogy mi lehet az oka a
széttartásnak! Beszélgessünk a tanulói
önértékelés lehetséges módszereiről,
eszközeiről!
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5. Értékelést segítő kérdések
 Mit gondol, miért fontos a tanulók önértékelésének, saját tanulásukról való tudásuk
értékelésének ösztönzése?
 A tanítási-tanulási folyamatban hol, mikor, hogyan szokta a tanulók önértékelését ösztönözni?
 Ön szerint milyen tanulási helyzetek, tanulási tevékenységek alkalmasak a saját tudás
fontosságáról, hasznosíthatóságáról való meggyőződés bizonyítására? Mondjon példát ezekre
saját gyakorlatából!

C)
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IV. Javaslatok az e-portfólió védésére készített
digitális bemutató szakértői értelmezésére,
értékelésére
Bogáthné Erdődi Judit – Wölfling Zsuzsanna

A)

A digitális bemutató funkciója

A digitális bemutató célja az információk, a gondolatok átadása és szemléltetése digitális eszközök
segítségével. A bemutató eszköze lehet PowerPoint, Prezi, videofelvétel, diasor, képek sorozata, weblap
stb. A bemutatóban a kívánt tartalom megjelenhet szöveges, képi, audio, audiovizuális, animációs vagy
egyéb formában.
A Prezi alkalmazása azok számára javasolt, akik annak használatában már jártasságot szerezetek. A
videofelvétel esetében szem előtt kell tartania a jelöltnek, hogy a vetítés alatt nem lehet mellé
magyarázatot fűzni, ezért egy rövid részletének bemutatóba való integrálása javasolt. A képsorozat
használata alapos előválogatást és átgondolt jegyzetelést igényel. A weblap használatánál a
pedagógusnak fel kell készülnie az esetlegesen fellépő problémák (online kapcsolat megszakadása,
egyéb tartalmak, pl. reklámok megjelenése) védés közbeni kezelésére.
A továbbiakban a leggyakrabban alkalmazott, PPT-bemutatóval kapcsolatos elvárások és
elkészítésükkel kapcsolatos gyakorlati javaslatok szerepelnek.
A digitális bemutatóval kapcsolatos
elvárások3

A pedagógus 15 perces digitális bemutatóban
bemutatja mindazt, amit a legfontosabbnak
tart pedagógiai munkásságából.
Reflektál az e-portfólió dokumentumai
alapján kapott kérdésekre.

Javaslatok a digitális bemutató
tartalmára, formájára, és a prezentálásra
A pedagógus mutassa be pedagógiai céljait, a
nevelésről vallott felfogását, szakmai
fejlődésének útját, a fejlődést segítő és
akadályozó elemeket, valamint az
elképzeléseit, a terveit az elkövetkező időre.
Elsősorban a szakmai fejlődésére
koncentráljon, figyelembe véve, hogy a
fejlődés bemutatása nem az életrajzának
ismertetését jelenti.
A korábbi munkahelyek, eredmények már
szerepeltek a portfólióban, ezek vagy egyéb
életrajzi elemek megemlítése akkor célszerű,
ha rajtuk keresztül történik a szakmai

3

Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez 2013.
Bőczén Csaba – Nagy Kálmán – Molnárné Varga Katalin – Cseh Györgyi (szerk.): Szakértők felkészítése a
pedagógusminősítésre. Tanulási útmutató és tananyag. Oktatási Hivatal, 2014.
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fejlődés valamely elemének bemutatása. (Az
intézményvezetőknek nem az
intézményükről, hanem magukról kell
beszélniük.)
A minősítés célja a magasabb fokozat
elérése, a kompetenciák magasabb szintű
képviseletének vizsgálata, arról kell számot
adnia a minősítettnek, hogy milyen
elképzelései vannak a közeljövőben, és
azokhoz milyen módszertani kultúrát kíván
rendelni. A portfólió az életutat mutatja be a
pedagóguskompetenciák alapján, a védés a
pedagógus ars poeticáját hivatott bemutatni a
tapasztalatok, a levont tanulságok és a
lehetőségek számbavételével.
Olyan bemutatót érdemes készíteni, amely
kiegészíti a portfóliót, és nem a portfólióban
szereplő szakmai életút megismétlése diákra
tagolva.
Lehetőség kínálkozik az e-portfólió feltöltése
után történt fontos események bemutatására,
ám a szakmai fejlődés szempontjából fontos
változásokra (pl. új képzés, szakmai feladat,
jelentős esemény) érdemes szorítkozni.
Az intézmény belső önértékelésével való
számvetés (a helyem, a szerepem az
intézményben) és a tanfelügyelet
megállapításainak értelmezése (a fejleszthető
területek érdekében tett lépéseim és azok
tanulságai) az önértékeléssel mint az egész
rendszer egyik éltető elemével átitatott védés
szerves része lehetne.
Ha valaki képes kötetlenül beszélni, akkor
egy diára átlagosan 2 percet szánva kb. 7-8
dia fér bele ennyi időbe.
A 60 perces e-portfólió védésének része a 15
perces digitális bemutató.

Váljon el egymástól a pedagógus eddigi
életútja (utalás a portfólióban feltüntetettekre
max. 2 diában) és az önértékelés keretében a
fejlődés útjának keresése!
Ügyelni kell a tervezett idő betartására.
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A pedagógusnak lehetősége van arra is, hogy
a prezentációja közben vagy utána
reflektáljon az előzetesen megkapott
kérdésekre, majd szakmai beszélgetést
folytasson a bizottság tagjaival.
Az első dia meghatározó jelentőségű (kép,
felirat, tartalom stb.). Javasoljuk, hogy ezt a
címdiával együtt mondja el.
A tartalomjegyzék lehetőséget ad arra, hogy
a készítő felvázolja, mi az előadás
struktúrája, miről kíván beszélni
Előadás közben célszerű felvenni a
szemkontaktust a hallgatósággal, ezt segíti,
ha nem a kivetítőn, hanem a laptop
képernyőjén követi végig a mondanivalóját.
Mit tegyen a pedagógus, hogy digitális
bemutatója sikeres legyen?

Használható „presenter”, amellyel az érintett
távirányítással tudja váltani a diákat, és
lézerfény a mutatásra.
Legyen interaktív a bemutató (kérdezés után
képes diát átugrani, visszahozni stb.).
Használható (mértékkel) mozgófilm, hangfájl
is a bemutatóhoz illesztve, amelynek
minőségét hangfal használata is elősegíti.
Több adathordozón vigye magával digitális
bemutatóját! (CD, pendrive, DVD stb.)
A lámpaláz legyőzhető vagy csökkenthető,
ha otthon előadja digitális bemutatóját.
Nem célszerű elismételni azokat az
információkat, amelyek a portfólióból
kiolvashatók.

Mit ne tegyen a pedagógus?

Sok képet, szöveget ne tegyen a készítője egy
diára. („1, 7, 7”-szabály: egy dián hét sort,
egy sorban hét szót elhelyezni.)
Ne használjon sok színt, a háttér és a felirat
tekintetében javasolható az egységes stílus
alkalmazása.
A felesleges hanghatások, zenék zavaróak
lehetnek.
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Javasolható a széles körben használt
betűtípus (Times New Roman, Arial), amely
minden számítógépen egyformán jelenik
meg.
Ha lehetősége van rá, a bemutató végleges
helyszínén, a beállított eszközökkel is nézze
végig, hogy bemutatóján minden olyan-e,
mint amilyennek a készítés során tervezte!

A prezentáció hitelessége

A digitális bemutató nem cél, hanem egy
eszköz, hogy érthetőbbé, látványban
gazdagabbá lehessen tenni a mondanivalót.
Az előadás során javasolt törekedni arra,
hogy a pedagógus személyisége, pedagógiai
értékrendje, fejlődő kompetenciái
megjelenjenek.
A diákon szereplő szöveg szó szerinti
felolvasása mindenképpen kerülendő.
A prezentált tartalom pontos ismerete
szükséges, hogy ne kerüljön zavarba az
előadója, ha kérdést intéznek hozzá, vagy
további kifejtésre kérik fel a bizottság tagjai.

B)

Mi a célja a szakértők által megfogalmazott kérdéseknek a
védés során?

 A pedagógus portfóliójában megjelenő pontatlanságok, szakmai tévedések vélekedések,
hiányok, értelmezési zavarok tisztázása.
 Az általános, sematikus megfogalmazások pontosítása.
 A portfólióban szereplő információk további kifejtése, értelmezése.
 Olyan részletek megerősítése, amelyeket a portfólióban valamilyen okból nem hangsúlyozott
eléggé a pedagógus.
 A portfólió megírása óta történt a szakmai előmenetelhez, fejlődéshez kapcsolódó változások
azonosítása.
 Valamely kompetenciára vonatkozóan további információk szerzése az árnyalt értékelés
érdekében.
 A reflexiókból kimaradt elemzések, további feladatok meghatározása.
A védés során ne legyen több 6-8 megválaszolandó kérdésnél. A szakértők kérdéseikkel komplex
megközelítésre, rendszerben történő kifejtésre ösztönözzék a minősülő pedagógust.
Az Oktatási Hivatal elnökhelyettese által 2016. január 29-én elfogadott tájékoztató anyag.
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Az alábbiakban felsorolt példák segíthetik a szakértőket abban, hogy a védés során bemutatott
tevékenységeket mely kompetenciák értékelésénél célszerű figyelem bevenni.
A példák segítséget jelenthetnek a pedagógus számára is abban azt esetben, ha valamely
kompetenciáját a feltöltött portfóliója alapján nem érzi eléggé alátámasztva, vagy ki szeretne emelni
újabb, más elemeket is, akkor lehetősége legyen a példákból válogatni.
Mely pedagóguskompetenciákhoz kapcsolhatók a felsorolt példák
a digitális bemutatóban?
Gyakorlati példák

Kompetenciák

 Szakterületen
újabb
diploma
megszerzése, kiegészítő módszertani
képzésben való részvétel
 Módszertani
műhelyekben
való
részvétel, azok szervezése, a korszerű
pedagógiai
ismeretek
implementációja
 Részvétel intézményi, regionális és
országos projektekben
 Szakmai
részvétel

konferenciákon

való

 Közneveléssel
és
pedagógiával 1. kompetencia:
kapcsolatos jogszabályi környezet
Szakmai feladatok, szaktudományos,
naprakész ismerete
szaktárgyi, tantervi tudás
 Diákok, kollégák bevonásával iskolai,
iskolák közötti projektek, vetélkedők
megvalósítása
 Tananyagfejlesztés
 Taneszköz
készítése,
segédanyag fejlesztése

oktatási

 Folyamatos részvétel képzéseken,
továbbképzéseken, képzések, tréneri
tevékenység
 Jó szintű IKT-alkalmazás készítése
és/vagy használata
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 A szakterületével kapcsolatos éves
pedagógiai feladatok tervezésére
ajánlások,
mintadokumentumok
készítése
 A partnerek (tanulók) igényeinek
felmérése
 A tanulók, gyermekek fejlődésének
követése,
ezzel
kapcsolatos
módszertani útmutatók készítése
 A tanulók, gyermekek számára
változatos tanulási, és szabadidős
tevékenységek biztosítása, szervezése
 A pedagógiai programok, projektek
nyomon követése és beválásának
vizsgálata
 A szülők rendszeres tájékoztatása 2. kompetencia:
gyermekük
fejlődéséről Pedagógiai folyamatok, tevékenységek
eljárásrendjének
kidolgozása, tervezése és a megvalósításukhoz
működtetése
kapcsolódó önreflexiók
 A tervezés korrekciója az eredmények
alapján, a fejlesztések beépítése a napi
gyakorlati tevékenységekbe
 Teljesítményértékelési, önértékelési
rendszer kidolgozása, működtetése
 A tervek és reflexiók elektronikus
formában történő regisztrálása
 Részvétele a szakmai tervezésben,
nyomon követésben pl. szakmai
munkaközösségek terve, innovációs
tervek, közös pályázatok
 Intézményi – óvodai, iskolai –
dokumentumok, pl. munkaterv és
beszámoló,
sablonok
és
szempontrendszer készítése

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

26

Módszertani segédlet pedagógusminősítési szakértők számára – 2. füzet

 Szakmai innovációk bevezetésének
segítése
 Intézményi, intézményközi szakmai
munkaközösségek
szervezése,
működtetése,
a
pedagógusok
módszertani kultúrájának fejlesztése
 Közös
részvétel
pályázatokon

diákokkal

 A tanulási környezet tudatos
alakítása,
ennek
érdekében 3. kompetencia:
forrásbővítő pályázatokon részvétel
A tanulás támogatása
 Segítő
szakemberekkel,
szervezetekkel való együttműködés a
gyermekek, a tanulók fejlesztésében,
jó gyakorlatok bemutatása
 Tanulási, képességfejlesztő eszközök,
játékok készítése
 A tanulói önállóság fejlesztésének
konkrét tevékenységek, programok
során
 Jó gyakorlatok bemutatása
 Szakmai innovációk bevezetésében
részvétel
 A tehetségfejlesztés iskolai/óvodai
gyakorlatának
kidolgozása, 4. kompetencia:
továbbképzés,
szakmai
A tanuló személyiségének fejlesztése, az
tapasztalatcsere,
tehetségpont
egyéni bánásmód érvényesülése, a
működtetése
hátrányos helyzetű, sajátos nevelési
 A sajátos nevelési igényű gyermekek igényű vagy beilleszkedési, tanulási,
neveléséről szakmai tájékoztatók, magatartási nehézséggel küzdő
tapasztalatcserék szervezése külső gyermek, tanuló többi gyermekkel,
szakemberek
meghívásával tanulóval együtt történő sikeres
(logopédus, fejlesztő pedagógus, neveléséhez, oktatásához szükséges
megfelelő módszertani felkészültség
pszichológus, gyógypedagógus)
 Fejlesztő
programok,
eszközök
kidolgozása, terjesztése, publikálása
 A tanulók, gyermekek hátrányait
csökkentő programok szervezése
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 Forrásbővítő pályázatokon való
részvétel a személyiségfejlődésüket
segítő eszközökre, tevékenységekre,
programokra
 Sportprogramok,
vetélkedők,
projektnapok szervezése
 A pedagógusok-tanulók/gyermekek
közösségének,
emberi
kapcsolatainak
erősítése
közös
szakmai
programokon,
kirándulásokon,
terepgyakorlaton, 5. kompetencia:
erdei óvodában/iskolában
A tanulói csoportok, közösségek
 A gyermekközösségek alakulásának alakulásának segítése, fejlesztése,
segítése
a
játéktevékenység esélyteremtés, nyitottság a különböző
szerepének hangsúlyozásával és az társadalmi-kulturális sokféleségre,
óvodai gyermekprogramokkal
integrációs tevékenység, osztályfőnöki
 A tanulók, gyermekek kulturális tevékenység
sokszínűségének
bemutatására
programok, projektnapok szervezése,
megvalósítása
 Változatos kommunikációra, kulturált
vitára alkalmas fórumok szervezése a
diákok körében
 A tanulók, gyermekek fejlődésének
nyomon követésére mérőeszköz
kidolgozása
 A
rendelkezésre
álló
mérési
eredmények értelmezése, a fejlesztési
feladatok meghatározása
6. kompetencia:
 Az
intézmény
óvodák
éves
munkatervének,
beszámolójának Pedagógiai folyamatok és a tanulók
elkészítése, ebben közreműködés, a személyiségfejlődésének folyamatos
tervezés
és
elemzés
szakmai értékelése, elemzése
támogatása
 A partnerek (tanulók) igényeinek
felmérése
 Kétévente pedagógus önértékelésben,
valamint a vezetői és intézményi
önértékelésben való részvétel a
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meghatározott
standard
szerint,
reflexió a személyes kompetenciák
fejlődéséről
 Az iskolai közösség eredményes
képviselete
 Szakterületén kapcsolattartás
köznevelési intézményekkel

más

 Kapcsolattartás,
együttműködés
tartalmának, változatos formáinak
kidolgozása a fenntartóval, és a
különleges bánásmódot igénylők
nevelésében,
fejlesztésében
közreműködő
szakemberekkel,
szervezetekkel,
közművelődési
intézményekkel
 Iskolai
kiadványok
terjesztése, gondozása
 Szakmai publikálás

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

 Szakterületén részvétel az intézményi
és intézményközi munkacsoportok
munkájában
 A
szakmai
feladatokhoz
jó
felhasználói szintű informatikai tudás
 Az
intézmény
tevékenységének segítése

pályázati

 Tájékoztató értekezletek szervezése
az aktuális információk megosztására,
továbbképzések
tapasztalatainak
átadása
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 Pedagógusjelöltek
gyakorlatának
biztosítása, szervezése
 Felkérésre, meghívásra a szakterület
és a pedagógus hivatás magas szintű
képviselete (előadás, szekcióvezetés,
stb.)
 Szakmai
részvétel

konferenciákon

 Tudatos
pályaépítés,
tudásátadás

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

 Intézményi, regionális kutatásokban,
innovációkban részvétel
 Szakmai
publikációk,
írások,
kutatásban
való
részvétel,
tankönyvírás
Javaslatok és elvárások szakértők számára
Javaslatok
 Tekintsük fontosnak a nonverbális kommunikáció megfelelő használatát, gesztusainkat,
arcmimikánkat, a mosoly alkalmazását!
 A bemutató és a szakmai beszélgetés közben csak szükség szerint kommunikáljunk a
bizottság többi tagjával!
 Ne nézegessük az óránkat, telefonunkat, a bemutatóra koncentráljunk!
 A pedagógus digitális bemutatója során a magasabb fokozathoz tartozó kompetenciák
elvárásainak és a saját lehetőségeinek, elképzeléseinek láttatására törekszik, ennek
megfelelően a kérdéseink ne az egyes indikátorokra, hanem a pedagógus általános emberiszakmai attitűdjére vonatkozzanak!
 Szakos szakértőként alapvetően a szakmai kultúrával, intézményi delegáltként a partnerekkel
és közösségi munkával, elnökként a személyiség attitűdjével kapcsolatos kérdéseket tegyünk
fel!
Elvárások
 A külcsín megfog, a belbecs megtart. A prezentációk megtekintése során a tartalomra, az
indikátorok értékelésére koncentráljunk!
 A védésen is tükröződjön a szakmai hozzáértés és magabiztosság viselkedésünk és
hozzászólásaink alkalmával!
 A bemutató során felmerülő váratlan helyzetekben nyugalmat, magabiztosságot közvetítsünk
a jelenlévők felé, igyekezzünk a felmerült problémát mindenki számára a legoptimálisabban
megoldani!
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 A védés során jelenjen meg az intézményi önértékeléssel és a tanfelügyelettel való számvetés
is. Ha erre a bemutatóban nem tér ki a pedagógus, kérdezzünk rá!
 A bemutató ne megélt, lezárt eseményeket tükrözzön, hanem nyitott kérdéseket a pedagógus
válaszlehetőségeivel. Amennyiben a prezentáció nem felel meg ennek, akkor a szakmai
beszélgetést próbáljuk ilyen mederbe terelni.
 A bemutató során a diák vagy képkockák ne a múltat és a portfóliót idézzék, hanem a jelen
módszertani gazdagságát, a felmerülő kérdésekre adott válaszlehetőségeket mutassák be. A
szakmai beszélgetés ebbe az irányba haladjon.
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V. Javaslat az intézményi delegált feladataira
vonatkozó kiegészítésre
Bella Tibor – Móri Árpádné
Az intézményi delegált teljes jogú tagja a minősítőbizottságnak, ugyanakkor a helyszíni bizottsági
tevékenység házigazdája is. Ez a feladatkör speciális szerepelvárásokat tartalmaz. Ehhez nyújt segítséget
ez az ajánlás.

A)

Milyen előzetes feladatai vannak az intézményi
delegáltnak?

 A látogatás elfogadása során kijelölésre kerül az intézményi delegált személye. A
továbbiakban egyik lényeges feladata, hogy egyeztet a minősülő pedagógussal a látogatásra
kerülő óra/foglalkozás körülményeiről: tantárgy, tanóra, osztály, portfólióvédés, stb. a
látogatás részleteit az intézményvezető rögzíti az OH által működtetett online felületen.
Javasolt, hogy a látogatási nap eseményei után a pedagógusnak további órája/foglalkozása ne
legyen.
 A védést megelőző 25. napig tartalmi szempontból áttekinti a portfóliót, és elküldi a
hiánypótlásra vonatkozó észrevételeit a bizottság elnökének.
 Előzetesen értékeli a portfóliót, melyet rögzít az informatikai felületen. Ezt a portfólióvédés
alapján módjában van kiegészíteni, módosítani.
 A látogatási előkészületek során felhívja a pedagógus figyelmét az óra/foglalkozás
látogatásához kapcsolódó dokumentumokra, azok kellő számú sokszorosítására.
Amennyiben szükség volt hiánypótlásra, figyelemmel kíséri annak eljárásrendjét.

B)

Mi a feladata a látogatási napon?

A látogatási napon fogadja a minősítőbizottság külső tagjait. Amennyiben nem az intézményvezető
a bizottság delegált tagja, bemutatja egymásnak az intézményvezetőt és a pedagógusminősítési
szakértőket. Gondoskodik a helyszínről és a szükséges eszközökről (projektor, laptop,
internetkapcsolat).
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C)

Hogyan reflektáljon az óra/foglalkozás megfigyelését
követő beszélgetésen?

 Az óra-/foglalkozáslátogatást követő beszélgetésen a pedagógus és az esetlegesen jelen lévő
más személyek reflexióit követően (de a szakos szakértő előtt) elmondja véleményét a
látottakhoz kapcsolódóan.
 Reflexiójában a tanórán megfigyelhető pedagóguskompetenciákat állítsa a középpontba.
 Hozzászólásának tartalma szakmai felkészültségéről, kommunikációjának
kollegialitásáról, empátiájáról is közvetítenek információkat.

D)

stílusa

Reflexiójának lehetséges tartalmi elemei:

 véleménynyilvánítás az óra/foglalkozás eredményességével kapcsolatban az óratervben
meghatározott célok alapján;
 véleménynyilvánítás a tanulócsoporttal kapcsolatosan a korábbi tapasztalatai, ismerete
alapján;
 véleménynyilvánítás a tanulói aktivitással, a tanulók motiváltságával kapcsolatosan a korábbi
tapasztalatai, ismerete alapján;
 véleménynyilvánítás az intézményi elvárások megvalósulásával kapcsolatosan;
 véleménynyilvánítás a pedagógus tevékenységéről a korábbi tapasztalatai, ismerete alapján;

E)

Mi a szerepe a portfólióvédésen az intézményi delegáltnak?

Az intézményi delegált a portfólióvédés során értő figyelemmel hallgatja kollégáját. Tudatosítja
magában, hogy a pedagógus számára kiemelt jelentőséggel bírnak a minősítővizsga, a minősítési eljárás
helyszíni mozzanatai, hiszen hosszú felkészülésének egyik legfontosabb pillanata a személyes,
interaktív megnyilatkozás. Az intézményi delegált viselkedésével, kommunikációjával hozzájárul ennek
az eseménynek a méltóságához.
A beszélgetésben arra törekszik, hogy a pedagógusról minél teljesebb kép alakuljon ki. Reflexiójában
a pedagógus intézményi feladataira is utalhat.

F)

Melyek a látogatási nap befejezése során a feladatai?

 A portfólióvédés után az intézményi delegált segítséget nyújt a szükséges dokumentumok,
jegyzőkönyvek elkészítésében, iktatásában és feltöltésében.
 A látogatási nap végén figyelmes vendéglátóként búcsúzik el a szakértőktől.
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G)

Mi a fenntartó delegáltjának a feladata?

 Az intézményvezető minősítési eljárása során a fenntartó delegáltja véleményezési joggal
vehet részt az óra/foglalkozás látogatásán és a portfólióvédésen. Hozzászólásaiban arra
törekszik, hogy a vezető tevékenységét minél sokoldalúbban megismerhessék a szakértők.
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VI. HASZNOS TANÁCSOK AZ ÓVODAI TERÜLET
SZAKÉRTŐI SZÁMÁRA
Márkus Ágnes – Wölfling Zsuzsanna

A)

Nevelési terv szerepe az óvodában

Az óvodában jogszabályi kötelezettség [20/2012. (VIII. 31.) EMMI-rendelet 91. § (3) f] nevelési
tervet készíteni a „nevelési éven belüli időszakonkénti nevelési feladatok”-ról. Minden óvodában
pedagógiai önállóságukkal élve dönthetik el az óvodapedagógusok, hogy negyedévre, fél évre vagy egy
évre készítik el. Ez mindig a gyermekek fejlődési sajátosságaitól, fejlődési ütemétől függ, attól az
időintervallumtól, amely alatt a tervezett feladatok a legoptimálisabban megvalósíthatók. A kötelezően
feltöltendő dokumentumok között fél éves nevelési terv szerepel, de az előbb említettek szerint a másik
két megoldás is elfogadható. Ebben a tervben szerepelnek azok a gyermekek személyiségfejlődését,
közösségi magatartását alakító szokások, hagyományok, nevelési feladatok, amelyeknek valamennyi
óvodai tevékenységben meg kell jelenni:
 az egészséges életmód alakítása, egészségmegőrzési feladatok,
 a mozgás, testedzés igényeinek, szokásainak alakítása,
 az érzelmi, erkölcsi és közösségi nevelés,
 az anyanyelvi, az értelmi fejlesztés és nevelés megvalósítása,
 a gyermek érdeklődésére épített változatos tevékenységek biztosításának feladatai,
 a játék személyiségfejlesztő hatásának érvényesítése,
 a munka jellegű tevékenységek szervezése, irányítása,
 a tevékenységekben megvalósuló tanulás.
A nevelési feladatok az Óvodai nevelés országos alapprogramjában meghatározott elvekre, célokra
és általános nevelési feladatokra épülnek, figyelembe véve az óvodáskorú gyermekek egyéni
szükségleteit, kiemelten a fejlődésükhöz elengedhetetlen játéktevékenységet. Az óvodában a gyermeki
személyiség kibontakozása a nevelés által valósul meg.
A beszoktatási terv a kiscsoportosok óvodába fogadásának terve, általában két hónapra készül,
szeptembertől novemberig.
A fentiekhez kapcsolódva egy példa az alapvető kapcsolatteremtési, udvariassági szokások
alakítására. Ide tartozik többek között, hogy a gyermekek köszönjenek egymásnak és a felnőtteknek,
köszönjék meg, ha kapnak valamit, kérjék el egymástól a játékokat, hallgassák meg egymást stb. sokféle
tevékenységben fejleszthető gyakoroltatható, alkalmazható. Pl. mesével, bábjátékkal, dramatizálással,
dalos játékok fordulataival, kézimunkázás során, séták alkalmával stb. Ezeknek a nevelési feladatoknak
szinte valamennyi tanulási tevékenységben is meg kell jelenni a nevelési feladatok résznél. Nem
feltétlenül az egymást követő tanulási, képességfejlesztési egységekben, de tartalmilag egységet alkotva,
illetve az egyszerűbbtől az összetettebb cselekvés, szabály, szokás felé. Ha a pedagógusok kötelezően
feltöltött hat tevékenységi tervében, reflexióiban megjelennek az adott időszak nevelési tervében
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szereplő feladatok, akkor az mindenképpen arra utal, hogy tudatosan tervezi, szervezi, irányítja a
pedagógiai folyamatokat.

B)

Tematikus terv sajátosságai az óvodában

A tematikus tervek, projekttervek az összekapcsolódó tevékenységeket, foglalkozásokat foglalják
magukba, függetlenül attól, hogy időben egymást követik-e, de tartalmilag mindenképpen összefüggnek,
egy vagy több képesség fejlesztését szolgálják.
Készülhet tematikus terv a gyermekek zenei kreativitásának fejlesztésére, amelyet hat azonos típusú
tevékenység-/foglalkozástervben – ének, zene, énekes játékok, gyermektánc – épít egymásra az
óvodapedagógus. Más esetben a gyermekek matematikai tartalmú tapasztalatszerzését,
mennyiségszemléletük alakítását hat különböző tevékenység/foglalkozás céljai között is szerepeltetheti
pl. külső világ tevékeny megismerése, verselés-mesélés, mozgás, rajzolás, festés, mintázás, kézimunka,
stb. Gondolkodhat úgy is a pedagógus, hogy egy évszak vagy a gyermekeket aktuálisan foglalkoztató
téma, tárgy, jelenség (pl. állatok, erdő, tükör) köré építi fel a tematikus tervét. Az óvodai tevékenységek
sokszínűségét, saját kompetenciáit is széles körben célszerű bemutatni, amihez hozzájárulhat, ha
tematikus tervében mind valamennyi óvodai tevékenységterületet szerepelteti.
Fontos tudni, hogy nem kötelező egybefüggő hat tevékenység-/foglalkozástervet készíteni, de
négynek mindenképpen egy egységet kell alkotni. Ebben az esetben a fennmaradó két
tevékenység-/foglalkozástervet egy másik tematikus tervhez, projekttervhez szükséges illeszteni.

C)

Tevékenység-/foglalkozástervek értelmezése az óvodában

Az Útmutatókban szereplő mintadokumentumok használata nem kötelező! Minden pedagógus
elkészítheti az adott óvodában kialakított formában, ha abban szerepel külön-külön megjelenítve a
tevékenység/foglalkozás célja, valamint feladatai, módszerei, eszközei, és információt ad arról, hogy
milyen logikai lépésekben, szervezési móddal, differenciálással valósítja meg. Fontos hangsúlyozni,
hogy a tevékenységterveket - és megvalósításukat- az óvodás gyermekek játékába integráltan kell
értelmezni. A délelőtt során zajló tevékenységek/foglalkozások a játékba integráltan, vagy egyik
tevékenységből a másikba való átvezetéssel valósulnak meg. Pl. a gyermekek gesztenyét „főznek”, azt
teszik tányérokba a babák számára. Ez lehetőséget ad a pedagógus számára a mennyiségi
tapasztaltatásra, számlálásra, párosításra, sorba rendezésre. Átvezetésre kiválóan alkalmas helyzet, ha a
gyermekek terményekből, dióból építenek. A pedagógus kezdeményezésére énekelhetnek a dióról,
verseket, mondókát, mesét mondhatnak róla, majd adekvát visszavezetéssel visszatérhetnek az eredeti
játékukhoz, pl. kis ábrák, utak, fák kirakása dióból, makkból, gesztenyéből a szőnyegen, utak, útvesztők
építése.
A tevékenység/ foglalkozástervet és a tervekhez tartalmilag kapcsolódó reflexiót külön-külön
dokumentumban kell megjeleníteni és feltölteni az elektronikus felületre.
Fontos, hogy a pedagógus elektronikus felületre feltöltött portfóliójához pótlásként kért
dokumentumot minden esetben a szakos szakértő is megkapja még a védés előtti 20–25. napig, hogy át
tudja tekinteni.
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D)

Hasznos tanácsok a minősítővizsga, minősítési eljárás
előkészítésével és lebonyolításával kapcsolatban

Abban az esetben, ha a minősítőbizottság elnöke nem óvodapedagógus, mindenképpen javasolt a
szakossal történő egyeztetés a portfólió tartalmával kapcsolatban. Az óvodapedagógiai sajátosságok – a
tervezés dokumentumai, a szakmai életút speciális óvodai tartalmai – módszertani megfelelőségét,
korszerűségét a szakos szakértő tudja megállapítani. Továbbá a szakos szakértő tudja segíteni az elnök
véleményalkotását, értékelését abban, hogy pl. a szakmai életútban bemutatott tevékenységek milyen
hatással bírnak a gyermeki személyiség fejlesztésére, hogyan illeszkednek az óvodai nevelés céljaihoz
általános feladataihoz, valamint adott esetben az országos, regionális és intézményi szintű
fejlesztésekhez, innovációkhoz.
A tevékenység-/foglalkozáslátogatás előtt minden esetben a pedagógus dönthet arról, hogy a
látogatást megelőzően ő vesz-e részt a rövid, 10 perces bemutatáson, vagy erre felkéri az óvodavezetőt,
intézményi delegáltat.4 Az óvodai tevékenységek sajátossága az önkéntesség, az érzelmi többlet, melyet
maga a cselekvés, a játék öröme ad és a velük foglalkozó pedagógus személye. A gyermekcsoportból,
adott nevelési szituációból kivonódó pedagógus már nagy valószínűséggel nem tudja ugyanott és
ugyanolyan hatékonysággal folytatni a megkezdett folyamatot, az is előfordulhat, hogy az addig együtt
játszó kiscsoport időközben felbomlik, témát vált, más tevékenységbe kezd. Mindez hatást gyakorol az
általa tervezettekre.
A pedagógus portfóliójának és a megfigyelt tevékenységének értékeléséhez segítséget nyújt a nyolc
pedagóguskompetencia és ahhoz tartozó indikátorok óvodai értelmezése. Ld. Kiegészítő Útmutató Óvodai nevelés. Harmadik, javított kiadás 6-17. old.
A minősítőbizottság elnöke saját döntése alapján részt vehet a tevékenység/foglalkozáslátogatáson, azonban a látogatás során értékelést csak a szakos szakértő mondhat a
pedagógusnak a látottakról.
A két tevékenység-/foglalkozás az óvodában nem a gyermekek, hanem a szakértők számára jelent
2 x 45 percet, összesen másfél órás megfigyelést. A gyermekek szabadjátékában, egymás melletti
többféle tevékenységeiben a nevelési és a tanulási tervekben is szereplő személyiségfejlesztést,
közösségi nevelést valósít meg az óvodapedagógus. Ezek között figyelhetik meg azt a két, egyenként 5–
35 perces tevékenységet/foglalkozást, amelyek a tevékenység-/foglalkozástervében szerepelnek különkülön. Ezek a tevékenységek elsősorban az óvodapedagógus által megteremtett megfelelő környezeti,
érzelmi, hangulati elemek által motiváltak, szabad választásuk szerint végezhetők és addig tartanak,
amíg az önkéntelen figyelmüket fenntartja. Nem jelent kötelezőséget, bármikor visszatérhetnek a
játékukhoz.
A tevékenység-/foglalkozáslátogatás utáni megbeszélés időtartama kb. másfél óra, amelyet egy
egységben javasolt megvalósítani. A megbeszélést az óvodapedagógus értékelése, reflexiója nyitja meg.
Ezt követően a szakos szakértővel folytat a pedagógus szakmai beszélgetést, melynek során a
körülményeket, előzményeket, a tevékenységtervekben szereplő tartalmakat és a látottakat tisztázó
kérdések is elhangozhatnak a szakértő részéről. A megbeszélést a szakértő rövid értékelése zárja,
4

Kiegészítő Útmutató – Óvodai nevelés, harmadik, javított változat. 24. old.
https://www.oktatas.hu/pub_bin/dload/pem/ovoda_harmadik.pdf
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melynek szakmai alapját a látottakon kívül a nyolc pedagóguskompetencia adja. Ez nem azt jelenti, hogy
a kompetenciák tapasztalt szintjét egytől egyig végig kell értékelni, hanem a
tevékenységek/foglalkozások és tervezésük alapján a sikeres és fejlesztendő mozzanatokat,
cselekvéseket, pedagógiai attitűdöt szükséges fókuszba helyezni.
Ha az óvodapedagógus állandó délutános munkabeosztásban dolgozik és erről az intézmény
vezetője igazolást ad, lehetőség van a tevékenység-/foglalkozáslátogatást délután szervezni. Az
óvodapedagógus az adott óvodai gyermekcsoport megszokott napirendjének figyelembevételével, az
abban szereplő tevékenységségeken belül valósítja meg az általa tervezett két
tevékenységet/foglalkozást. Fontos, hogy a délutáni tevékenység/foglalkozás megfigyelésnek a védés
előtti héten kell lezajlani.
A pedagógus és az óvoda vezetője körültekintő szervezéssel biztosítja, hogy a délutáni
játéktevékenységekbe, egyéb szabadon választott tevékenységekbe ágyazva a gyermekek és a
gyermekükért az óvodába érkező szülők megszokott napirendjének megzavarása nélkül valósulhasson
meg a látogatás.
Javasolható, hogy a tevékenységek megfigyelése 15 órától kezdődjön, és az Útmutató a pedagógusok
minősítési rendszeréhez előírásai szerint biztosítva legyen a két tevékenység/foglalkozás
megfigyelésének időtartama. A délutáni szabadon választott tevékenységek lehetőséget teremtenek arra,
hogy az előzőekben már részletezett módon a játékba integráltan, illetve a párhuzamosan zajló különféle
tevékenységekből átvezetve valósíthassa meg a pedagógus az általa tervezetteket. Az Óvodai nevelés
országos alapprogramja hangsúlyozza, hogy a nevelő, fejlesztő tevékenységek a teljes óvodai életet
magába foglaló tevékenységek során, az óvoda nyitva tartása teljes időtartamában különbségtétel nélkül
valósulnak meg. A délutáni gondozási, egészséges életmódot megalapozó, és a mozgásos tevékenységek
is szerves részei a nevelési rendszernek csakúgy, mint a játék és a spontán vagy az óvodapedagógus által
kezdeményezett tanulási tevékenységek.
A délutáni tevékenység/foglalkozás szervezése, megvalósítása a pedagógus részéről nagy
gyakorlottságot igényel. Kiemelten figyelembe veszi a gyermekek egyéni szükségleteit, alvásigényét, a
hatékony időbeosztást, és a gyermekükért folyamatosan érkező szülők jelenlétét. Célszerű felhívni a
szülők figyelmét a minősítés tényére, és kérni együttműködésüket. Az óvodapedagógus a délutáni
megfigyelés során, mint más esetben is a tudatosan alkalmazott nevelési, szervezési eszközeivel
biztosítja a gyermekek zavartalan játékát, és elmélyült tevékenykedését. A délutáni nevelési időszak és
benne a két tevékenység/foglalkozás megfigyelése legkorábban 16 órakor fejeződik be. A másfél órás
időtartam alatt a gyermekek pihenés utáni gondozási, nevelési feladatait, a tisztálkodást, uzsonnázást,
ezekkel kapcsolatos munkatevékenységeiket, és a szabadjátékba integrált, általa tervezett tanulási,
képességfejlesztési tevékenységeket valósítja meg a pedagógus.
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E)

Javaslatok a minősítőbizottság számára

Öltözék
 Az óvodai csoportszobába lépéshez a résztvevők gondoskodjanak maguk számára váltócipőről
vagy cipővédőről.
Viselkedés
 A tevékenység megfigyelése közben csak szükség szerint kommunikáljanak a bizottsági tagok.
Az óvodás gyermekek érdeklődésére, kapcsolatteremtésére a szituációnak megfelelően
természetes módon reagáljanak, természetesen fogadják, válaszoljunk, majd tapintatosan
irányítsák figyelmüket a pedagógusra. (Pl. a gyermekek játéksüteménnyel, kávéval kínálják a
felnőtteket, átnyújtják nekik a rajzukat.)
 Célszerű tudatosan figyelni a nonverbális kommunikáció megfelelő használatára, gesztusokra,
arcmimikára, mosolyra.
 A gyermekek által, a tevékenység-/foglalkozáslátogatás során készített alkotásokat a látogatást
követően megtekinthetik a szakértők.
Kapcsolattartás
 Az intézmény specialitását figyelembe véve fogadja el vagy utasítsa el az intézményvezető a
látogatás (számítógép által generált) napját – pl. óvodában kiscsoportban beszoktatás ideje.
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VII. Kiegészítő szempontok az egyházi fenntartású
köznevelési intézményekben folytatott szakértői
tevékenységhez
Szontagh Pál
Nkt. 31. § (1) Az egyházi köznevelési intézmények és a magán köznevelési intézmények az e
törvényben foglalt, az általánostól eltérő szabályok szerint működhetnek és szervezhetik
tevékenységüket.
Nkt. 64. § (7) A minősítési eljárás során minden pedagógusra egységes, nyilvános szabályok
vonatkoznak. A minősítő bizottság a jelölt pedagógus teljes körű tevékenységét, különösen a
jogszabályokban és a pedagógus munkaköri leírásában megfogalmazott kötelezettségek teljesítését
vizsgálja.
Az egyházi fenntartású köznevelési intézmények nevelő-oktató munkáját ugyanazok az állami
jogszabályok határozzák meg, mint az állami fenntartásúakét. Éppen ezért a minősítővizsgák, a
minősítési eljárások szabályai is azonosak. Vannak azonban a jogszabályokban garantált kisebb
szervezeti és tartalmi különbségek, amelyekkel a szakértő találkozhat az eljárások során.
Segédanyagunkban ezeket szeretnénk röviden áttekinteni azzal, hogy mivel az egyházi fenntartású
intézmények felekezeti és fenntartói szempontból nagyon sokszínűek, az alább felsorolt általános
különbségektől eltérő sajátosságok is előfordulhatnak.
Az egyházak rendelkeznek saját belső törvényekkel és szabályokkal, amelyek érintik az egyházi
fenntartású köznevelés szervezését, az intézmények belső rendjét.

A)

Szervezeti kérdések

Nkt. 32. § (1) f) Ha a nevelési-oktatási intézményt a 2. § (3) bekezdés b) pontjában meghatározott
személy tartja fenn, SZMSZ-ében és házirendjében a vallási közösség tanításával összefüggő viselkedési
és megjelenési szabályokat, kötelességeket, jogokat és hitéleti tevékenységet írhat elő.
Az egyházi fenntartású intézményekben a tanítás vagy az óvodai foglalkozások rendjébe iktatva
tarthatnak hétkezdő és/vagy napkezdő áhítatokat vagy a tanítási órák, foglalkozások elején ún. csendes
perceket. Ez utóbbiak során – a helyi szokásoktól függően – Biblia-olvasás, közös imádság és/vagy
éneklés vezeti be a tanórát. Ha ezt az alkalmat a tanórát, foglalkozást tartó pedagógus vezeti, úgy azt
óratervében terveznie kell, és a szakértő a pedagógus kompetenciák és indikátorok mentén értékelheti
is. (Különös tekintettel pl. az 5. kompetenciára).
Az egyházi fenntartású intézmények tanórán kívüli és szabadidős tevékenységében nagy szerepet
játszanak a fenntartói jogokat gyakorló vagy csak földrajzi közelségben lévő gyülekezetek, plébániák,
egyházközségek, hitközségek. Éppen ezért a közösségfejlesztés fontos színterei a gyülekezeti alkalmak,
misék, istentiszteletek, csendesnapok, lelkigyakorlatok, lelki napok, szeretetvendégségek,
cserkészprogramok stb. Ezek a tartalmak nagy valószínűséggel előfordulnak az egyházi intézményekben
dolgozó pedagógusok portfóliójában.
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Az egyházi fenntartású intézmények dekorációja általában tükrözi az intézmény világnézeti
elkötelezettségét. Ez nemcsak vallási szimbólumok állandó kihelyezésében (feszület, egyházi címer,
Luther-rózsa, menóra stb.) nyilvánul meg, hanem az egyházi esztendő ünnepeire utaló alkalmi
dekorációkban is (advent, böjt, húsvét, pünkösd, pészah, hanuka, a szentek ünnepei, reformáció ünnepe
stb.). Ennek színvonala, igényessége az óra-/foglalkozáslátogatás értékelésekor a megfelelő indikátorok
esetében szempont lehet. Megtörténhet, hogy egyes egyházi ünnepeken az adott intézmény
munkatervében az ünnephez illeszkedő iskolai programokat szervez vagy tanítási szünetet tart. Ezt az
iskola a látogatás elfogadásakor mérlegeli.

B)

Tartalmi kérdések

Nkt. 32. § (1) d) Ha a nevelési-oktatási intézményt egyházi jogi személy vagy a vallási tevékenységet
végző szervezet tartja fenn: pedagógiai programjába beépítheti a vallási, világnézeti elkötelezettségnek
megfelelő ismereteket, helyi tantervébe a vallási közösség tanításának megfelelő tartalmú hitoktatást
építhet be…
Az egyházi fenntartású intézményekben kiemelt jelentőségűek az ún. identitás-képző tantárgyak.
Ilyenek elsősorban a magyar irodalom, a történelem, az (egyházi) ének vagy zsidó iskolákban a héber
nyelv (amelyhez szorosan hozzátartozik a zsidó hagyomány), de ide tartozhatnak a művészeti és
természetismereti tantárgyak is. Ezen tantárgyak egyházi és helyi tanterveiben az adott felekezet
hagyományai, szokásai, értékrendje kiemelten tükröződik. A tantárgyköziségre vonatkozó indikátorok
értékelésében a hitéleti, vallástörténeti, judaisztikai tartalmakkal való koncentráció kiemelt jelentőségű.
Ilyenek lehetnek az egyháztörténeti tananyagtartalmak (pl. Kereszténység kialakulása, inkvizíció,
reformáció és katolikus megújulás stb.), a vallásos ihletettségű szépirodalmi vagy művészeti alkotások
elemzése, de akár a természettudományok és a vallásos világkép összhangja is. A teológiai szempontok
olyan témakörökben is megjelenhetnek (sőt nem egy esetben meg kell jelenniük), amelyek nem
elsődlegesen egyháztörténeti tartalmúak (pl. a holokauszt kérdése, környezetvédelem stb.). A teológiai
tudományok körében célszerű értelmezni az olyan tanári jelzéseket, amelyek pl. az istenélményre
reflektálnak, felvetik az evolúció kritikai megközelítését, vagy az emberi közösség együttműködésében
transzcendens elemeket is érzékeltetnek. Egyházi iskolában a világnézeti semlegesség nem releváns
elvárás, az emberi méltóságot tiszteletben tartó markáns álláspont belefér a korszerű tudományos
ismeretek értelmezési körébe.
Az általános pedagógiai elvek érvényesülése, a korszerű szakmódszertani megoldások alkalmazása
ugyanakkor természetesen az egyházi iskolákban is vizsgálható és vizsgálandó szempont.
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C)

Személyzeti kérdések

Nkt. 32. § (1) h) Ha a nevelési-oktatási intézményt egyházi jogi személy vagy a vallási tevékenységet
végző szervezet tartja fenn és az iskola tananyagában a hittan mint tantárgy szerepel, az állami
intézményekre megállapított pedagóguslétszámon felül alkalmazott hitoktatónak, hittantanárnak
egyházi felsőoktatási intézményben vagy a vallási tevékenységet végző szervezet által fenntartott
felsőoktatási intézményben szerzett hitoktatói, hittantanári vagy a hitélettel kapcsolatos felsőfokú
képesítéssel vagy pedagógus szakképzettséggel és az egyházi jogi személy által kibocsátott hitoktatói
képesítéssel, továbbá a bevett egyház belső szabálya alapján illetékes egyházi jogi személy vagy a
vallási…
Az egyházi fenntartású intézményekben foglalkoztatott hitoktatók, hittanoktatók, illetve
vallástanárok felsőfokú végzettséggel és pedagógiai szakképzettséggel rendelkeznek. Amennyiben a
köznevelési intézmények alkalmazottai, alanyai a pedagógus minősítésnek, alkalmazási feltételeikre,
előírt végzettségükre vonatkozóan az Nkt. 32. § (1) h) pont tartalmaz előírásokat. Az alkalmazási
feltételek értelmezési nehézsége esetén hasznos lehet az érintett egyház pedagógiai-szakmai
szolgáltatójától vagy oktatási koordinációs szervezeti egységétől tájékoztatást kérni.

D)

Eljárási kérdések

Nkt. 32. § (1) a) Ha a nevelési-oktatási intézményt egyházi jogi személy vagy a vallási tevékenységet
végző szervezet tartja fenn, a pedagógusok és egyéb munkavállalók alkalmazása során világnézeti és
hitéleti szempontokat érvényesíthet, alkalmazási feltételként írhat elő.
Mivel az egyházi fenntartású intézményben a világnézeti és hitéleti elkötelezettség alkalmazási
feltétel lehet, így a portfólióban vagy az óra-/foglalkozáslátogatás során a személyes világnézeti
meggyőződésre vonatkozó megnyilvánulások nem tekinthetők sem szenzitív adatnak, sem a
gyermekek/tanulók megengedhetetlen ideológiai befolyásának, hiszen a világnézetileg elkötelezett
intézmény választásával a gondviselő elfogadta az adott világnézet intézményi megjelenítését.
326/2013 (VIII.30.) Korm.r. 10/D. § (2) A minősítő bizottság elnöke az OH által delegált,
Mesterpedagógus fokozatba sorolt, az Országos szakértői névjegyzéken pedagógiai-szakmai ellenőrzés
(tanfelügyelet) és pedagógusminősítés szakterületen szereplő köznevelési szakértő, aki a köznevelési
szakértői tevékenység, valamint az érettségi vizsgaelnöki megbízás feltételeiről szóló 15/2015. (III. 13.)
EMMI rendeletben [a továbbiakban: 15/2015. (III. 13.) EMMI rendelet] foglaltak szerinti felkészítésben
részt vett. A miniszterrel pedagógiai-szakmai szolgáltatás ellátására köznevelési szerződést kötött
egyházi jogi személy által fenntartott köznevelési intézmény pedagógusának minősítése esetén a
bizottság elnökeként csak az jelölhető ki, aki az egyház által fenntartott pedagógiai-szakmai
szolgáltató intézmény által jóváhagyott szakértői jegyzéken szerepel. Ettől eltérően, a Gyvt. hatálya
alá tartozó, egyházi jogi személy által fenntartott intézmény pedagógusának minősítése esetén az
egyetértés jogát az adott egyházi jogi személy miniszter által kijelölt egyházi módszertani intézménye
gyakorolja, feltéve, hogy van ilyen kijelölt intézmény.
Egyházi fenntartású köznevelési intézményben (amennyiben az egyházi intézményfenntartó az
oktatásért felelős miniszterrel köznevelési szerződést kötött az általa fenntartott pedagógiai-szakmai
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szolgáltató intézményre vonatkozóan) a minősítés során a bizottság elnöke az adott felekezet
fenntartásában működő egyházi intézményekben dolgozó szakértő. Ilyen esetben minden itt nem
említett, az átlagostól eltérő helyi sajátosságban az elnök tudja segíteni a szakértők munkáját.
Az adott felekezetre jellemző magatartási szokásokkal (pl. köszöntés, étkezés, egyéb társas kapcsolati
szabályok) kapcsolatban javasoljuk, hogy a szakértők előzetesen tájékozódjanak az intézmény
pedagógiai programjából, illetve a látogatás részleteinek egyeztetésekor az intézményvezetőnél.

E)

Javaslatok a minősítőbizottság számára

 Szakértőként előzetesen tájékozódjunk a minősítésre váró pedagógus intézményi
specifikumairól. A kapcsolatfelvétel előtt tanulmányozzuk az intézmény honlapját, amelyből
kiegészíthető információkat nyerhetünk az intézmény arculatáról (pl. fotók, videó, film
segítségével), az intézmény pedagógiai programjáról, az intézmény közösségi életéről.
Mindezek kiegészíthetik, árnyalhatják a minősítésre váró kolléga portfóliójában leírtakat,
illetve a neki feltett kérdések megfogalmazását.
 Az intézményi sajátosságokat figyelembe véve öltözzünk, pl. a hölgyek szerzetesi iskolában
különösen kerüljék a kihívó öltözéket, az erős sminket.
 A folyamat elején mindenképpen tisztázzuk a megszólítási formákat, esetleg a társas
érintkezésnek az adott felekezetre vonatkozó formáit (köszönés, férfi-nő viszony, ellenkező
neműek kézfogása stb.)
 A megszólításban hivatalos formában juttassuk kifejezésre a helyzethez illő tiszteletet, pl. ha
egyházi személy az intézményvezető, alkalmazhatjuk az egyházban szokásos megszólítást
(tisztelendő úr, nagytiszteletű úr, tisztelendő anya stb.) Mindezt azonban csak akkor tegyük,
ha a szakértő számára ez nem idegen vagy zavaró. Amennyiben igen, teljesen megfelelő az
igazgató asszony, igazgató úr megszólítás is, hiszen az intézményvezető ebben a szerepében
vesz részt a folyamatban.
 Ha a megtekintett foglalkozásnak része valamilyen hitéleti megnyilvánulás, vagy a látogatás
során a szakértő részese lesz ilyennek (pl. napkezdő áhítat), személyes világnézeti
meggyőződésünk alapján vehetünk részt aktívan ebben vagy kellő tisztelettel, csendben
várjuk végig. Nem várható el a más világnézetű szakértőtől semmilyen vallásos
megnyilvánulás, de pl. a közös imádság alatt sms-ezni, jegyzetelni, netán a szakértőtárssal
beszélgetni súlyos modortalanság.
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VIII. A szaktanácsadók szerepe a pedagógusok
minősítésre való felkészítésében
Hámori Veronika
A szaktanácsadók munkájának segítését szolgáló segédanyag célja az, hogy


a szaktanácsadók sokrétű, többféle feladatot felölelő tevékenység halmazából kiemelje a
pedagógus minősítés szempontjából releváns elemeket,

 ráirányítsa a figyelmet arra a különös felelősségre, amely a minősítésre való felkészítéssel
összefüggésben hárul a szaktanácsadóra,
 hangsúlyozza, hogy a minősítés, ezzel együtt az arra való felkészülés kompetencia alapon
történik,
 gyakorlati tanácsokat adjon a szaktanácsadónak a pedagógus kompetenciáinak fejlesztéséhez,
a minősítésre való sikeres felkészülése segítéséhez,
 felvessen olyan, a minősítéssel összefüggő problémákat, kérdéseket, amelyek megoldásával
a szaktanácsadónak kell megbirkóznia.

A)

Milyen jogszabályi háttér szabályozza a szaktanácsadók
munkáját? (A minősítés szempontjából releváns kivonatok
a Nkt. 61.§, 48/2012. EMMI-rendeletből)

A Pedagógiai Oktatási Központok (POK), valamint az egyházi és magán pedagógiai-szakmai szolgáltató
intézmények jogszabályban meghatározott pedagógiai-szakmai szolgáltatásokkal kapcsolatos
feladataikat szaktanácsadók bevonásával látják el.
A nevelési-oktatási intézmények, pedagógiai szakszolgálati intézmények és fenntartóik, valamint a
pedagógusok munkáját, továbbá a tanulói érdekvédelemmel összefüggő tevékenységeket pedagógiaiszakmai szolgáltatások segítik.
A szaktanácsadók csoportosítása feladatellátási területek szerint
1. Speciális országos szaktanácsadók
 nemzetiségi
 köznevelés-fejlesztési
 kiemelt figyelmet igénylő gyermeket segítő
 konfliktuskezelési
 halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket segítő
 pedagógiai mérési-értékelési
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2. Tantárgygondozó szaktanácsadók
(Szaktárgyi, műveltségterületi, szakterületi szerinti bontásban)
A szaktanácsadás, tantárgygondozás célja
 a pedagógusok munkájának fejlesztő célú támogatása,
 a pedagógiai szakmódszertani fejlesztő beavatkozások tervezése, szervezése, végrehajtásuk
monitorozása,
 a pedagógusok munkájának a szakterületükkel, munkakörükkel összefüggő szakmódszertani
segítése,
 a pedagógus
nyilvántartása,

munkájával

összefüggő

szaktanácsadói

tevékenységek

összegzése,

 az intézményvezető pedagógiai munkájának a támogatása,
 felkérésre szakmai konzultáció szervezése,
 a szaktanácsadó tevékenységhez kapcsolódó, az adott tantárgy, szakterület köznevelési
feladataihoz kapcsolódó tudományos információ gyűjtése, feldolgozása és közvetítése a
nevelési-oktatási intézmény és a pedagógusok részére,
 részvétel a tanulmányi és tehetséggondozó versenyek szervezésében.
A szaktanácsadás, tantárgygondozás ellátásának eszközei és módszerei:
 nevelési és tantárgypedagógiai módszerek, eszközök, eljárások megismertetése, terjesztése,
 nevelési-oktatási intézményi pedagógiai programok, helyi tantervek, házirendek, intézményi
pedagógiai dokumentumok elemzése, azok intézményi elkészítésének és alkalmazásának
segítése,
 az alkalmazott pedagógiai módszerek és pedagógiai fejlesztő tevékenység elemzésének,
értékelésének segítése adott köznevelési intézmény, intézménytípus esetében,
 nevelési eszközök, tankönyvek, taneszközök, nevelési-oktatási programok kiválasztásának
segítése a nevelési-oktatási intézmény, vagy az intézményrendszer egésze vonatkozásában,
 egyéni szakmai tanácsadás,
 a köznevelés rendszerszintű fejlesztéseinek támogatása, a miniszter által indított országos
tantárgyi és műveltségterületi pedagógiai feladatok segítése.
A szaktanácsadás, tantárgygondozás feladata
 a nevelési-oktatási intézményben a pedagógiai tevékenység elemzéséhez szükséges, a
helyzetelemzést megalapozó dokumentumok feltárása és összegzése a látogatott intézmény,
pedagógus munkájával kapcsolatban,
 a helyi nevelési-oktatási intézményi nevelési, tantervi-tartalmi
dokumentumainak elemzése, helyi alkalmazásuk vizsgálata, segítése,
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 a nevelési-oktatási intézmény, a nevelési-oktatási intézményben dolgozó pedagógus
tankönyv, taneszköz alkalmazásának, továbbá pedagógiai módszereinek vizsgálata,
kiválasztásuk támogatása,
 nevelési tevékenységek, tanóra és más pedagógiai célú foglalkozás látogatása, a vizsgált
tanórák, foglalkozások értékelése,
 óra és foglalkozáslátogatást követően a tapasztalatok közös feldolgozása az érintett
pedagógussal, munkaközösség-vezetővel, intézményvezetővel,
 a látogatott pedagógus számára személyre szabott fejlesztési és továbbképzési javaslatok
megfogalmazása (pedagógus egyéni fejlesztési tervének készítésében való segítségnyújtás),
 javaslatok megfogalmazása az intézmények belső önértékelésének fejlesztésére.

B)

Miben áll a szaktanácsadók, tantárgygondozók felelőssége?

Azoknak a mesterpedagógusoknak, akik speciális szaktanácsadói, vagy tantárgygondozó
szaktanácsadói feladatellátásra kaptak megbízást, kiemelkedő szakmai és módszertani felkészültséggel,
a pedagógus kompetenciák, és azok fejlődési, fejlesztési folyamatának biztos ismeretével, a köznevelés
teljes rendszerére való rálátással, a köznevelési intézmények működését meghatározó jogszabályok
biztos ismeretével kell rendelkezniük. Ők azok a pedagógusok, akiknek – kiemelkedő tudásuk,
esetenként a szakterületükön elismert eredményeik alapján – tekintélyük van, akiknek véleményét,
útmutatásait, értékelését, kritikáját a pedagógusok elfogadják, akiknek segítségét az intézményvezetők
szívesen kérik és fogadják.
A szaktanácsadónak a tudásával, felkészültségével, felelősségtudatával ki kell vívnia a pedagógusok
megbecsülését, tiszteletét. Kikövetelni, elvárni nem lehet azt.
A célt és felelősséget szem előtt tartva adekvát megoldást választ a problémákra, a felvetődő
kérdésekre a türelem és a rugalmasság attitűdje adhat.
A szaktanácsadónak a lehetőségeit maximálisan kihasználva mindent meg kell tennie a pedagógus
segítése érdekében.
A szaktanácsadó felelőssége kétirányú:
1. a pedagóguspálya színvonaláért és az intézmény munkájának minőségéért érzett felelősségnek kell
áthatnia tevékenységét
2. szaktanácsadói feladatával összefüggésben – a saját lehetőségei határáig felelősséget kell vállalnia
a kolléga sikeres minősítéséért
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C)

Hogyan segíti a szaktanácsadó a pedagógust a minősítésre
való felkészülésben?

A tantárgygondozó szaktanácsadónak a pedagógus munkájának folyamatát kell figyelemmel kísérnie,
így a minősítésre való felkészítés sem „akció” jellegű. A szaktanácsadó, ha rendszeres kapcsolatot tart
a pedagógussal, ismeri erősségeit, fejlesztendő területeit, tisztában van az intézmény
elvárásrendszerével, ismeri a pedagógiai programot, így alkalmi látogatásainak, megbeszéléseiknek
konkrét célja, tartalma van, amelyek segítik a pedagógus kompetenciáinak fejlődését, reális önismeretét,
a pedagógustestületben elfoglalt helyének alakítását.
A pedagógus, pályafutása során két alkalommal vesz részt kötelező minősítésen.
(Gyakornok → Pedagógus I.; Pedagógus I. → Pedagógus II.). Mindkettőnek meghatározó jelentősége
van a pedagógus további pályájának alakulásában, ezért fontos, kiemelt figyelmet érdemlő „esemény”
mind a pedagógus, mind az intézmény életében. A minősítővizsga/minősítési eljárás záróeseménye, a
tanóra/foglalkozáslátogatás, és a portfólió védése a leginkább „látványos” eleme a folyamatnak
(hírértéke van a kiemelkedően jól, és a kirívóan gyengén sikerült óráknak, védésnek). A szaktanácsadó
előkészítő munkájának az ezekre való felkészítés nagyon fontos eleme.
A gyakornokok esetében könnyebb dolga van a tantárgygondozó szaktanácsadónak, mivel minden
gyakornok mellett mentor dolgozik, aki napi kapcsolatban van a pályakezdő kollégával, így mind a
tapasztalatszerzésre, mind a szükséges ismeretek átadására, az attitűd finomítására több lehetősége van.
(Feltéve, hogy azonos szakterületen dolgozik a pedagógussal, így a tantárgygondozó szaktanácsadóval
is) Amennyiben a mentor a minősítő vizsgára készülő pedagógussal nem azonos szakos, a szaktanácsadó
az egyetlen segítő személy, aki a tantárgyi ismertekkel és specifikus tantárgymódszertannal összefüggő
kérdésekben irányítani tudja a pedagógus felkészülését a vizsgára (és a pályára, természetesen).
A Pedagógus I. fokozatból a Pedagógus II.-be továbblépők tervezett, rendszerszerű felkészítése a
minősítési eljárásra, a szaktanácsadó feladata.
A speciális területeken dolgozó (a kiemelt figyelmet igénylő gyermeket segítő, konfliktuskezelési
szakterületen dolgozó, halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket segítő) szaktanácsadók nem tartanak
folyamatos kapcsolatot a minősítésre készülő pedagógusokkal (kivéve azt az estet, amikor munkájukkal
összefüggésben olyan speciális problémával találkoznak a pedagógusok, amely szaktanácsadó
bevonását igényli). Ők, mint saját szakterületük avatott szakemberei, szervezett programokkal
(előadásokkal, workshopokkal, tréningekkel stb.) és kiadványokkal segíthetik a pedagógusokat abban,
hogy felismerjék, azonosítsák a különféle problémákat, kellő mennyiségű és minőségű módszertani
segítséget kapjanak, illetve jártasságot szerezzenek az esetleírások, reflexiók készítésében (pl. megfelelő
terminológiák és szaknyelv használata), a szükséges dokumentáció tartalmában és formájában.
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D)

Mi a minősítésre való felkészítés alapja?

A minősítő vizsgára, a minősítési eljárásra történő felkészítésnek kompetencia alapon kell történnie.
A szaktanácsadóknak a pedagóguskompetenciák fejlesztésében kell segítséget nyújtaniuk. Ehhez alapos,
mély ismeretekkel kell rendelkezniük:
 A pedagógusképző intézmények képzési és kimeneti követelményrendszerével (KKK), az
erre épülő pedagógus kompetenciákkal, azok fejlődési folyamatával, az elvárható fejlettségi
szintekkel, valamint a nyolc kompetenciát leíró, a kompetenciaszintek meghatározását segítő
indikátorok tartalmáról.
 A teljes eljárás/vizsga eljárásrendjéről.
 Az egyes dokumentumok és a digitális bemutató funkciójáról.
 A pedagógus portfólióját alkotó dokumentumokkal kapcsolatos tartalmi és formai
követelményekről, a dokumentumok felépítéséről (pl. tematikus terv, óraterv, stb.).
 Az óra/foglalkozáslátogatás és az azt követő megbeszélés szakmai felépítéséről, a
kompetencia alapú óra/foglalkozáselemzésről.
 A reflexió fontosságáról, módjáról írásban és szóban.

E)

Milyen problémákkal, nehézségekkel találkozhat a
szaktanácsadó, és hogyan kezelje azokat?

A pedagógusok minősítési rendszerének bevezetése, a szaktanácsadói szerep átalakítása, a POK-ok
megalakulásával az eljárásrend közelmúltban történt kidolgozása következtében még számos
bizonytalan elem van a rendszerben, így a szaktanácsadói munkában is.
A tantárgygondozó szaktanácsadó szempontjából a legnagyobb probléma az lehet, ha a
munkaszervezés során nem lesz módja, lehetősége annyiszor, olyan rendszerességgel találkoznia a
minősítés előtt álló pedagógussal, hogy az elegendő legyen a folyamat segítésére. (Pl. a kirendelés alapja
nem a szaktanácsadók és intézmények hosszútávú „egymáshoz rendelése”, hanem a szaktanácsadó
alkalmankénti kirendelése egy-egy intézménybe, ahol igényt tartanak szaktanácsadásra.).
Javaslatok a minősítőbizottság számára
 A szaktanácsadó naprakészen ismerje a minősítő eljárás vagy minősítővizsga eljárásrendjét
akkor is, ha látogatásának közvetlen célja nem egy pedagógus felkészítése a minősítésre. Pl.
gyakornok minősítése esetén mentor jelenléte, elfogadható hiánypótlások stb.
 A szaktanácsadó legyen tisztában az intézmény specialitásaival, ismerje meg a pedagógiai
program vonatkozó részeit [pl. azt, hogy a látogatott pedagógus mely munkaközösség(ek)
tagja, milyen belső elvárásoknak kell megfelelnie szakmai munkája végzése során]!
 A szaktanácsadó legyen tisztában felelősségi és hatáskörével – ne legyen fölényes, ne vegyen
fel „főnöki” szerepet! Kommunikációja azt tükrözze, hogy a látogatott pedagógussal azonos
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szakterületen dolgozó (vagy más, speciális képzettséggel rendelkező) pedagógus, aki –
feladatának megfelelően – megosztja tudását kollégájával.
 A szaktanácsadó legyen határozott, szakszerű, ezzel szerezzen tekintélyt! Legyen udvarias,
jóindulatú!
Szerepek tisztázása:
 A minősítőbizottság munkájában a bizottság elnöke, a szakos szakértő és az intézményi
delegált önálló feladatkörrel, de egyenrangú félként vesznek részt.
 A bizottsági tagok legyenek tisztában az érvényben lévő eljárásrenddel, valamint a saját
felelősségi és hatáskörükkel!
 A vezető minősítési eljárásának lebonyolítását egy helyismerettel rendelkező vezető (pl.
igazgatóhelyettes) segítse.
Viselkedés, kommunikáció:
 Ajánlott a folyamat elején tisztázni a megszólítási formát, amelyet befolyásol a nem, a kor és
az ismeretség.
 A szakértői kommunikáció legyen jóindulatú, udvarias, szakszerű és határozott, ezzel is
támogatva a pozitív légkör megteremtését!
 A szakértők ügyeljenek a nem verbális kommunikációjukra is!
-

A tanóra/foglalkozás megfigyelése közben egymásközti kommunikációval vagy
másra figyeléssel ne zavarják a nevelő-oktató tevékenységet!

-

A szakértők megjelenésükkel, öltözékükkel is fejezzék ki a feladat komolyságát, az
esemény „ünnepélyes” voltát!

 A szakértők viselkedése tükrözze a pedagógushivatás iránti elkötelezettséget!
 A kijelölt szakértők ne feledjék, hogy munkájuk során az Oktatási Hivatalt képviselik!
 Kérjenek és adjanak visszajelzéseket az e-mailekre, amelyeket hasznos megőrizni!
Szervezési feladatok, együttműködés:
 A látogatási nap menetét optimálisan kell kialakítani a minősítés nyugodt lebonyolítása
érdekében! (Pl. órarend változtatásával, helyettesítés biztosításával.)
 Kiemelt jelentőségű a szakos szakértővel való egyeztetés a portfólió tartalmi
megfelelőségének előzetes vizsgálata és a hiánypótlások megállapítása során.
 Célszerű legkésőbb a látogatást megelőző 2. napon a portfólió előzetes értékelését lezárni,
mert csak így tudja az elnök a látogatási dokumentumokat kinyomtatva a minősítés napján
magával vinni.
 Hasznos a látogatás forgatókönyvébe rövid technikai szüneteket, esetleg tea-/kávészünetet
tervezni.
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A minősítés folyamatára vonatkozó szakmai tanácsok:
 A portfólióra vonatkozó előzetes kérdések optimális mennyisége kb. 5-7 kifejtendő kérdés. A
szakmai beszélgetésben természetesen mód van a védés során felmerülő újabb kérdések
feltételére is.
 A kérdések ne apró részletekre vagy egy-egy indikátorra vonatkozzanak, hanem a pedagógus
szakmai nézeteire, gondolkodására, pedagógiai gyakorlatára.
 A védés és az óramegbeszélés nem vizsgáztatás.
Etikai tanácsok:
 Az eljárás során szerzett információkat a titoktartási kötelezettségnek betartásával kell
kezelni.
 A bizottsági tagok ne osszák meg egymás közt a pedagógusról a minősítővizsgához, a
minősítési eljáráshoz nem kapcsolódó magánjellegű információkat!
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IX. A pedagógusminősítési szakértők munkáját
támogató segédanyagok
Bagdiné Dudog Orsolya Annamária

A)

A portfólió dokumentumainak áttekintését segítő táblázat

A minősítési kirendelések, a szakértői munkánk tapasztalatainak átgondolása során Vargáné Várszegi
Csilla szakértő vetette fel és készítette el annak a segítő táblázatnak a prototípusát, amelynek nyomán a
szakértők munkájának megkönnyítésére készítettem el az alábbi táblázatot.
Szerkezetet sokat segített a szabályok betartásában vagy a fontos információk rögzítésében. A
táblázat a jelenlegi szabályok szerint működik, azok változásakor nem minden esetben relevánsak a
megállapításai.
A portfólió dokumentumainak áttekintését segítő táblázat
A sárga színnel jelzett cellák írhatóak, vagy választani lehet a legördülő lehetőségek közül.
A piros színnel jelzett cellák a fontos feladatokat jelölik.
Az „Intézkedés” oszlopban az áttekintés eredményeként követendő tevékenység jelenik meg.

B)

A kirendelések feladat-nyilvántartó táblázata

A táblázat elkészítésénél a minősítővizsgához és a minősítési eljáráshoz kapcsolódó feladatok
sokaságában való tájékozódás és a saját munkám megkönnyítése volt a célom. A segédanyag a
látogatások kapcsán – a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló
1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII.
30.) Korm. rendeletben foglaltaknak megfelelően – az elvégzendő feladatokhoz rendel határidőket.
A kirendelések feladat-nyilvántartó táblázata
A címsorban a naptár első időpontjának meghatározása szükséges ahhoz, hogy a táblázatban az első
naptári nap meghatározásra kerüljön. A kezdő napot a felhasználó állítja be A továbbiakban a tanév
napjainak megfelelő időszak kerül megjelenítésre.
A védés időpontja oszlop kitöltésével és a Bizottsági feladat megjelölésével automatikusan
megjelenítésre kerülnek a kirendeléshez kapcsolódó feladatok időpontjai.
Az elnökszerephez kapcsolódó feladatok citromsárgával vannak jelölve.
A zöld-fehér oszlopokban a látogatás legfontosabb adatainak rögzítése történik.
A „Naptár” fülön megjelenik az összes megjelenített kirendeléshez kapcsolódó feladat.
Ahhoz, hogy a segédanyagokat, táblázatokat mások számára is használható formába öntsem Benkóné
Dudás Piroska és Tóth Mária adott megbízást és támogatást. Köszönöm a bizalmukat.

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