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A legfrissebb információk a pedagógus-életpályamodell kialakításáról/TÁMOP-3.1.5/12: 
Pedagógusképzés támogatása című kiemelt uniós projekt 
 
 
Minden adott ahhoz, hogy sikeres legyen az új tanév 
 
Az idei évben megújult Szakmai Tanévnyitó Konferencia három egymást követő napon, három különböző 
helyszínen, ugyanazzal a programmal zajlott. 2014. augusztus 26-án Budapesten, augusztus 27-én 
Miskolcon, augusztus 28-án Pécsett csaknem 3000 pedagógus értesült az ágazat legfontosabb 
újdonságairól, többek között a pedagógusminősítési és a tanfelügyeleti rendszer bevezetéséről. A 
konferencia összefoglalója és az elhangzott előadások prezentációi letölthetők ide kattintva.  
 
 
Pedagógusminősítés 2015: megnyílt az e-portfólió feltöltőfelület 
 
A 2015. évi minősítési tervbe bekerült pedagógusok 2014. november 30-ig tölthetik fel e-portfóliójukat az 
Oktatási Hivatal által működtetett informatikai támogató rendszerbe. Az érintetteknek teljes portfóliót kell 
véglegesíteniük. Minősítővizsgájukra, minősítési eljárásukra 2015-ben kerül sor, sikeres minősítés esetén 
2016. január 1-jén kerülhetnek a pedagógus-előmeneteli rendszer következő fokozatába. Az e-portfólióval 
kapcsolatos további információk itt érhetők el.  
 

 
Átadni a tudást 
  
Az intézményvezetőknek át kell alakítaniuk a gondolkodásmódjukat, nem elég, ha csak papírból 
tájékozódnak a minősítési rendszerről – véli dr. Hicz János, a Budapest XVII. kerületi Kőrösi Csoma 
Sándor Általános Iskola és Gimnázium igazgatója, az Oktatási Hivatal tanfelügyeleti és 
pedagógusminősítési szakértői képzésének egyik résztvevője. Véleménye szerint minden igazgatónak meg 

kell tanulni, hogy mi a szerepe a minősítésben, és megérteni: ez egy objektív rendszer, és csak akkor működik, ha 
objektív mérőszámokat használunk. A dr. Hicz Jánossal készült interjút itt olvashatják. 
 

 
A pedagógusminősítési rendszer első tapasztalatai 
 
Az első minősítési körben, a 2014-es átmeneti eljárásban a 14 év szakmai gyakorlattal és pedagógus-
szakvizsgával - vagy ezzel egyenértékű szakképzettséggel, tudományos fokozattal - rendelkező 
pedagógusok tölthették fel portfóliójukat az informatikai támogató rendszerbe 2014. április 30-ig. A munka 
során szerzett tapasztalatairól négy érintett szakember számolt be az itt olvasható összeállításban.   
 
 
A tanári munka értékelése az angolszász országokban 
 
A pedagógusmunka értékelése különböző módokon történik az európai országokban. A szakirodalom 
általában megkülönböztet belső, külső és vegyes értékelési rendszereket – attól függően, hogy az 
értékelést milyen mértékben végzik az iskola alkalmazásában álló pedagógusok (intézményvezető vagy 
munkaközösség-vezetők) vagy külső, független szakemberek. Cikkünkben három angolszász oktatási 
rendszer – az angol, a walesi és a skót – minősítési gyakorlatát mutatjuk be.  
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