
Tisztelt Kolléga! 

 

2014. augusztus 25-én küldött tájékoztatásunk alapján Ön bekerült a „Tanfelügyeleti szakértők 

felkészítése pedagógiai-szakmai ellenőrzésre” és a „Szakértők felkészítése a pedagógusminősítésre” 

című továbbképzések őszi képzési körébe. Az alábbiakban a szakértői képzéshez szükséges e-

portfólióval kapcsolatos információkról tájékoztatjuk Önt.  

 

A 2014-es átmeneti eljárás során az ideiglenes Pedagógus II. fokozat eléréséhez április 30-ig feltöltött 

e-portfóliója tárolásra került, ezekhez a dokumentumokhoz továbbra is olvasási jogosultsággal férhet 

hozzá.  

 

Korábbi tájékoztatásunk szerint a szakértői képzéshez teljes változatú, véglegesített e-portfólióval 

kell rendelkeznie. Az ideiglenes Pedagógus II. fokozat eléréséhez feltöltött e-portfóliójáról másolatot 

készítettünk, ez lesz az Ön szakértői képzéshez tartozó portfóliója. Amennyiben Ön nem teljes 

változatú e-portfóliót töltött fel, lehetősége van a még hiányzó adatokat, dokumentumokat 

feltölteni, a korábban feltöltött dokumentumokat cserélni, kiegészíteni, vagy e-portfólióját 

változtatás nélkül meghagyni. 

 

Mindezt a szakértői képzés 4. turnusának résztvevői  

 

2014. október 6. 8 óra és 2014. október 26. 23 óra, 

 

a szakértői képzés 5. turnusának résztvevői  

 

2014. november 3. 8 óra és 2014. november 23. 23 óra 

 

között tehetik meg. 

 

A szakértői képzéshez szükséges e-portfóliójának elérhetősége: 

 

Az e-portfólió oldala a szakértői képzéshez: https://www.oktatas.hu/pem_szakerto 

(Kérjük, kattintson a linkre, vagy jelölje ki és másolja be böngészője címsorába, mivel a 

próbaminősítéshez az átmeneti időszakra megadottól eltérő címen tudja feltölteni 

e-portfólióját!) 

Felhasználói név: az Ön oktatási azonosítója 

Jelszó: az átmeneti eljárás során használt e-portfólió jelszava 

Felhasználó típusa: Pedagógus 

 

Az e-portfóliójából hiányzó dokumentumokat a feltöltőfelületen a Véglegesítés oldalon ellenőrizheti. 

Azon dokumentumok esetében hiányos a feltöltés, ahol a piros X  vagy a sárga felkiáltójel  

jelölés látható. Amennyiben az oldalon minden dokumentum mellett a megfelelő zöld pipa  jelölés 

szerepel, valamint a dokumentumok feltöltése során minden kompetenciát megjelölt, véglegesítheti 

e-portfólióját az oldal alján található Véglegesítés gombbal . Ezt követően az oldal 

alján található gomb felirata Visszanyitás lesz, vagyis Ön megfelelően véglegesítette e-portfólióját. 

https://www.oktatas.hu/pem_szakerto


 

Kérjük, figyeljen arra, hogy „Pedagógus-munkakör nevelési-oktatási intézményben” portfóliójelleg 

esetében a teljes változatú e-portfólió részét képezi 3-5 db szabadon választható dokumentum 

feltöltése is. Ennek meglétét a rendszer nem ellenőrzi, de a szakértői képzéshez szükséges 

e-portfólióját ezek nélkül nem tudjuk teljesnek tekinteni. 

 

Minta a Véglegesítés oldal tartalmára: 

 

 

 
 

  



A fent megjelölt időszakban az alábbi elérhetőségeken kérhet segítséget: 

 szakmai kérdések esetén a minosites@oh.gov.hu e-mail címen, 

 technikai kérdések esetén az eportfolio@educatio.hu e-mail címen. 

 

 

Üdvözlettel: 

 

Oktatási Hivatal 
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