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 KUTATÓTANÁR 

 MESTERPEDAGÓGUS 

 PEDAGÓGUS II. 

 PEDAGÓGUS I. 

 GYAKORNOK  
Kötelező, 

2 év után 

60%-os eredmény 

Kötelező, 

6-9 év után  

75%-os eredmény 

Választható, 

Leghamarabb 6 év után  

85 %-os eredmény 

2 



 

 A kötelező minősítő vizsga és a minősítési 
eljárás a gyakornok, illetve pedagógus 
számára díjtalan. A díjat az állam viseli.  

 A megismételt minősítő vizsga, valamint a 
megismételt,  és a nem kötelező minősítési 
eljárás díja a kötelező legkisebb alapbér 
(minimálbér) hetven százaléka, amelyet az 
eljárás kezdeményezőjének a vizsgát, a 
minősítési eljárást szervező intézmény  
(Kormányhivatal) Magyar Államkincstárnál 
vezetett számlájára kell befizetnie a 
vizsgaszervező, a minősítési eljárást szervező 
által kiállított számla alapján. 
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 Nem vonatkozik a minősítési kötelezettség 

arra a pedagógus-munkakörben, valamint 

pedagógiai szakértő, pedagógiai előadó 

munkakörben foglalkoztatottra, aki a 2013. 

szeptember 1-jétől számított tizedik tanév 

végéig eléri a rá vonatkozó öregségi 

nyugdíjkorhatárt. – Nkt.97.§ (21) 

 A 326/2013. Kr.  36.§ (1) hatálybalépése 

előtt létesített jogviszonyok esetében az Mt. 

hatálya alá tartozó pedagógust két év 

szakmai gyakorlat megszerzése után a 

Pedagógus I. fokozatba kell besorolni. 
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 A gyakornok 
› a gyakornoki idő lejártának hónapjában, vagy 

› ha a gyakornoki idő nem a tanítási év közben jár le, a tanítási év utolsó 
hónapjában 

       tesz minősítő vizsgát. 

 A minősítő vizsgán megfelelt minősítést kapott gyakornokot a 
Pedagógus I. fokozatba kell besorolni. 

 Ha a gyakornok „nem felelt meg” minősítést kapott, a gyakornoki 
idő a vizsga napját követő nappal kezdődően két évvel 
meghosszabbodik. (A gyakornoki idő egyéb esetben nem 
hosszabbítható meg.) A gyakornok a két évvel meghosszabbított 
gyakornoki idő lejártának hónapjában, vagy amennyiben a 
gyakornoki idő nem a tanítási év közben jár le, a tanítási év utolsó 
hónapjában megismételt minősítő vizsgát tesz. A minősítő vizsgán 
„megfelelt” vagy „nem felelt meg” minősítés adható. 

 Ha a megismételt minősítő vizsgán a pedagógus „nem felelt 
meg” minősítést kapott, és pedagógus-munkakörre újabb 
foglalkoztatási jogviszonyt létesít, az eljárást ismételten alkalmazni 
kell. 

 A munkáltatónak a jogviszony létesítésekor a munkaszerződésben 
elő kell írnia azt az időpontot, ameddig a gyakornok minősítő 
vizsgát köteles tenni. 
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 amennyiben a munkakör részét képezi 

foglalkozás, tanóra megtartása, a jelölt 

legalább két szakórájának vagy 

foglalkozásának látogatása és elemzése, 

valamint 

 a gyakornok portfóliójának áttekintése, 

értékelése, portfólióvédés. 

 

7 



 Portfólióvédés  
› az értékelt pedagógus bemutatja önértékelését, továbbá számot ad a 

munkaköréhez kapcsolódó pedagógiai, szakmai felkészültségéről, valamint a 
pedagógust foglalkoztató intézmény pedagógiai programjával összefüggő 
kérdésekről 

 amennyiben a munkakör részét képezi foglalkozás, tanóra 
megtartása, a meglátogatott szakóra vagy foglalkozás értékelése, 

 az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés során a látogatott 
foglalkozásokkal összefüggő, a pedagógusra vonatkozó 
megállapítások értékelése, valamint 

 az intézményi önértékelés pedagógusra vonatkozó 
megállapításainak értékelése 

 A minősítő vizsga során a három tagból álló minősítő bizottság a 
gyakornok által feltöltött portfólió alapján áttekinti és értékeli a 
pedagógus szakmai tevékenységét, eredményeit, kiemelten 
figyelembe véve a pedagóguskompetenciákat. 

 Értékeli a meglátogatott foglalkozást és a portfólióvédést, valamint 

 Elkészíti az összegző értékelést, amelyet feltölt az Oktatási Hivatal 
informatikai támogató rendszerébe. 
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 A Pedagógus I. fokozatba besorolt 
pedagógus, besorolását követően 
legalább hat év szakmai gyakorlat 
megszerzése után, saját kezdeményezésére 
minősítési eljárásban vehet részt.  

 Ha a pedagógus a Pedagógus I. fokozatba 
történő besorolástól számítva kilenc év 
szakmai gyakorlatot szerzett, a minősítési 
eljárást le kell folytatni.  

 A minősítési eljárásban való kötelező 
részvételt a munkáltató írja elő a 
Pedagógus I. fokozatba lépést követően a 
munkaszerződés módosításában. 
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 a) „Megfelelt” vagy 

 b) „Újabb minősítés szükséges”. 

 A minősítési eljárás legfeljebb egy alkalommal 
megismételhető, amennyiben a minősítési eljárás 
sikertelen eredménnyel zárult.  

 A minősítési eljárás megismétlésére legkorábban - a 
sikertelen minősítési eljárástól számított - két év szakmai 
gyakorlat megszerzése után kerülhet sor. A megismételt 
minősítési eljárás lefolytatására legkésőbb a Pedagógus I. 
fokozat megszerzésétől számított tizenegy év szakmai 
gyakorlat megszerzéséig kerülhet sor. 

 A megismételt minősítési eljárás eredményeként a 
következő döntések hozhatók: 

 a) „Megfelelt” vagy 

 b) „Nem felelt meg”. 
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 A pedagógus jelentkezésével egyidejűleg feltölti a 
portfólióját az OH által kialakított és üzemeltetett 
informatikai támogató rendszerbe. A pedagógus 
módosíthatja portfólióját, ha a jelentkezés és a 
portfólióvédés között több mint hat hónap telik el. 

 Amennyiben a munkakör részét képezi foglalkozás, 
tanóra megtartása, a minősítő bizottság a 
pedagógus legalább kettő foglalkozását 
meglátogatja, amelyet szakmai megbeszélés követ.  

 A portfólióvédés alkalmával a pedagógus bemutatja 
saját önértékelését, és válaszol a bizottság tagjainak 
kérdéseire. 
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 áttekinti és értékeli  
› a pedagógus által feltöltött portfóliót,  

› az intézményi önértékelés pedagógusra vonatkozó 
részeit, valamint  

› az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés során a 
látogatott foglalkozásokra vonatkozó 
megállapításokat és  

› az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés összegző 
értékelését, 

 ennek során kiemelten figyelembe veszi  a 
pedagóguskompetenciákat  

 értékeli a meglátogatott foglalkozást és a 
portfólióvédést, valamint 

 elkészíti az összegző értékelést, amelyet feltölt 
az OH által kialakított és üzemeltetett 
informatikai támogató rendszerbe. 
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 A Pedagógus II. fokozatba besorolt pedagógus 
› a pedagógus-szakvizsga és 

› a Pedagógus II. fokozatba történt besorolását 
követően hat év szakmai gyakorlat 

 megszerzése után a Mesterpedagógus 
fokozatba lépéshez szükséges minősítési 
eljárásban vehet részt. 

 A Mesterpedagógus minősítési eljárás 
eredményeként a következő döntések 
hozhatók: 
› a) „Mesterpedagógus fokozatba lép” vagy 

› b) „Pedagógus II. fokozatban marad”. 

 A minősítési eljárás befejezésétől számított 
további két év szakmai gyakorlat megszerzése 
után a minősítési eljárás megismételhető, ha a 
Mesterpedagógus fokozatba lépéshez 
szükséges minősítési eljárás sikertelen. 
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 A Mesterpedagógus, aki az országos pedagógiai-szakmai 
ellenőrzésben, a pedagógusok minősítő vizsgáján vagy minősítési 
eljárásában szakértőként vesz részt vagy szaktanácsadói feladatokat lát 
el, munkaidő-kedvezményben részesül.  

 A neveléssel-oktatással lekötött munkaideje nem lehet több heti 
tizennyolc óránál - óvodapedagógus esetén huszonöt óránál -, továbbá 
tanítási hetenként legalább egy tanítási napra a munkahelyén történő 
munkavégzés alól mentesíteni kell annak érdekében, hogy a szakértői, 
szaktanácsadói feladatok ellátásában részt tudjon venni. 

 A Mesterpedagógus, aki a fenti feladatok ellátásában nem vesz részt, a 
kötött munkaidőnek neveléssel-oktatással le nem kötött részében heti 
két órában 
› ellátja a pedagógusjelölt, gyakornok szakmai segítését, 
› részt vesz a közneveléssel összefüggő szakmai, tartalmi-tantervi, pedagógiai-

módszertani fejlesztésekben, kutatásokban, intézményi dokumentumok, belső 
képzések szervezésében és megtartásában, valamint 

› Részt vesz a tanulóknak az oktatásért felelős minisztérium által meghirdetett 
országos vagy nemzetközi tanulmányi, szakmai, művészeti és sportversenyre történő 
felkészítésében. 

 A munkaidő-kedvezményben részesülő pedagógus évente legfeljebb 
huszonöt alkalommal bízható meg szakértői, szaktanácsadói feladatok 
ellátásával. 

 A szakértői, szaktanácsadói feladatokat ellátó pedagógus 
költségtérítésben részesül, melynek mértéke alkalmanként tízezer forint. 
A nemzetiségi nevelési-oktatási feladatot ellátó intézményben szakértői, 
szaktanácsadói feladatot ellátó pedagógus számlával igazolt, jogos 
költségeinek megtérítésére tarthat igényt. 
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 A legalább Pedagógus II. fokozatba besorolt,  

 szakképzettségéhez kapcsolódó szakterületen szerzett tudományos 

fokozattal, valamint doktori címmel rendelkező pedagógus,  

 aki rendszeres szakmai publikációs tevékenységet folytat, valamint  

 legalább két minősítési eljárásban sikeresen részt vett,  

 a Pedagógus II. fokozatba történt besorolását követően hat év szakmai 
gyakorlat megszerzése után kezdeményezheti a Kutatótanár fokozatba 

történő átsorolását a munkáltatójánál.  

 A munkáltató a kérelmet továbbítja a kormányhivatalnak, amely 

megvizsgálja, hogy megfelel-e a besorolás feltételeinek, és megszervezi a 

minősítési eljárást.  

 A munkáltató a kormányhivatal igazolása alapján átsorolja a pedagógust. 

 A Kutatótanárra is alkalmazni kell, ha az országos pedagógiai-szakmai 

ellenőrzésben, a pedagógusok minősítő vizsgáján vagy minősítési 

eljárásában szakértőként vesz részt vagy szaktanácsadói feladatokat lát el,  

› munkaidő-kedvezményben részesül,  

› évente legfeljebb huszonöt alkalommal bízható meg szakértői, 

szaktanácsadói feladatok ellátásával,  

› költségtérítésben részesül, melynek mértéke alkalmanként tízezer forint, 

kivéve ha nemzetiségi nevelési-oktatási feladatot ellátó intézményben 

szakértői, szaktanácsadói feladatot lát el. 

Kutatótanár fokozatba az összes köznevelési intézményben pedagógus 

munkakörben foglalkoztatottak legfeljebb egy százaléka sorolható be. 
15 



A pedagógus-szakvizsgával és tizennégy év 
szakmai gyakorlattal rendelkező pedagógus 
2014. április 30-áig kérelmezheti a Pedagógus 
II. fokozatba 2015. január 1-jével történő 
besorolását. A kérelem alapján a besorolás 
további feltétele, hogy a pedagógus 2014. 
április 30-áig feltöltse portfólióját a miniszter 
által kijelölt, az OH által kialakított és 
üzemeltetett informatikai támogató 
rendszerbe. A Pedagógus II. fokozatba be kell 
sorolni azt, akinek a portfóliója tartalmazza a 8. 
§-ban foglaltakat. Az eljárást az OH szervezi. 

Kr. 36.§ 
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A 2015. január 1-jén ideiglenesen 

Pedagógus II. fokozatba besorolt 

pedagógus legkésőbb 2018. december 

31-éig minősítési eljárásban köteles részt 

venni. Ha erre a megjelölt időpontig nem 

kerül sor, a Pedagógus II. fokozatba való 

ideiglenes besorolását elveszti, és 2019. 

január 1-jétől újra Pedagógus I. 

fokozatba kell besorolni. 
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 A miniszter minden év február utolsó napjáig közzéteszi a 
következő naptári évre vonatkozó minősítési keretszámot és a 
minősítési tervbe történő felvétel különös feltételeit. 

 

 A minősítési keretszámot a pedagógusminősítő vizsgák és a 
minősítési eljárásokhoz adott évben rendelkezésre álló személyi 
és tárgyi feltételek, valamint a központi költségvetési keret 
biztosította lehetőségek figyelembevételével határozza meg. 

 

 A pedagógus a munkáltató véleményének kikérése után az 
adott év március 31-ig kezdeményezi a minősítését a 
kormányhivatalnál, megjelölve a minősítés során az elérni kívánt 
fokozatot. A beérkezett kérelmeket a kormányhivatal április 10-ig 
továbbítja az OH-nak. 

 

 A miniszter az OH által április folyamán elkészített minősítési terv 
javaslat alapján minden év április 30-ig dönt a következő évben 
minősítő vizsgán, minősítési eljárásban részt vevő 
pedagógusokról. A miniszter a pedagógust és munkáltatóját a 
döntés meghozatalát követően, legkésőbb május 31-ig értesíti. 
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A minősítési tervbe fel kell venni azt a gyakornokot, aki minősítővizsgára 
jelentkezett, valamint azt a pedagógust, akinek a minősítési 
eljárásban kötelező a részvétele. A kötelező minősítésben részt 
vevők felvételét követően fennmaradó, illetve az időközben kiesett 
jelentkezők miatt felszabaduló minősítési keretszám elosztása 
megyénként és munkakörönként arányosan, a jelentkezők szakmai 
gyakorlatának és a különös feltételeknek történő megfelelés 
figyelembevételével folyamatosan történik. 

 

A minősítési tervben szereplő pedagógusok minősítésére a jelentkezést 
követő naptári évben kerül sor.  

 

A kormányhivatal az OH által meghatározott formai és tartalmi 
előírások alapján minden év június 30-áig beszámolót küld az OH-
nak a pedagógus minősítő vizsgák és minősítési eljárások 
tapasztalatairól. Ennek alapján az OH minden év július 31-éig 
jelentést készít a miniszter részére, amelyben javaslatot tehet a 
pedagógusértékelési eszközök módosítására. 
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Felelős  Határidő  Feladat  

Miniszter február 28-ig Minősítési keretszámok és különös feltételek közzététele 

Pedagógus  március 31-ig Jelentkezés a minősítési eljárásra, portfólió feltöltése 

Kormányhivatal április 10-ig A jelentkezések továbbítása az OH-ba 

Oktatási Hivatal 
 döntést  

megelőzően 
Minősítési tervhez javaslat készítése 

Miniszter április 30-ig 
Minősítési terv készítése, döntés a minősítésben résztvevő 
pedagógusokról, a kormányhivatalok értesítése a minősítési tervről 

Miniszter május 31-ig A pedagógus és a munkáltató értesítése 

Kormányhivatal június 30-ig 

Beszámoló készítése az OH részére az előző év minősítési 

eljárásairól és vizsgáiról, amely tartalmazza a pedagógusi 

elégedettségi kérdőívek értékelésének összesítését 

Kormányhivatal július 31-ig 
A minősítő bizottságok tagjainak felkérése a következő év eljárásaira 

Oktatási Hivatal július 31-ig 

Jelentés készítése a miniszter részére az előző év minősítési 
eljárásairól és vizsgáiról, amely tartalmazza a minőségbiztosítási 
szakértők szakvéleményének összesítését 

Oktatási Hivatal folyamatos  
A minősítési terv és az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzési terv 
birtokában minőségbiztosítási szakértők kijelölése 

Minősítőbizottság  folyamatos 
A gyakornoki minősítővizsga és minősítési eljárás lefolytatása, az 
összegző értékelés feltöltése 
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  A 
Az értékelés elemei 

B 
% 

1. 

A pedagógus teljes szakmai tevékenységét bemutató portfólió 
értékelése 50 

A portfólióvédés értékelése 

2. 

Amennyiben a munkakör részét képezi foglalkozás, tanóra 

megtartása, a pedagógus által vezetett foglalkozás 

értékelése 

Amennyiben a munkakör részét nem képezi foglalkozás, 

tanóra megtartása, a munkakör ellátása során keletkezett 
dokumentum elemzése 

20 

3. 

Intézményi önértékelés pedagógusra vonatkozó részei 

30 

Amennyiben a munkakör részét képezi foglalkozás, tanóra 

megtartása, az országos pedagógiai, szakmai ellenőrzés során 
látogatott foglalkozások tapasztalatai 

Az országos pedagógiai, szakmai ellenőrzés összegző 
értékelése 

Pedagógus I. 60%,  

Pedagógus II. 75% 

21 



  A 
Az értékelés elemei 

B 
% 

1. 

A pedagógus teljes szakmai tevékenységét bemutató portfólió értékelése 

50 

A portfólióvédés értékelése 

Szakértői, szaktanácsadói, intézményvezetői tevékenység, 

tehetséggondozás, felzárkóztatás területén nyújtott tevékenység, 
pedagógiai-módszertani fejlesztésben való részvétel, akkreditált jó 
gyakorlat bemutatása a portfólióban 

Kutatási-fejlesztési tevékenység bemutatása portfólióban 

2. 

Amennyiben a munkakör részét képezi foglalkozás, tanóra megtartása, a 
pedagógus által vezetett foglalkozás értékelése 

20 Amennyiben a munkakör részét nem képezi foglalkozás, tanóra 
megtartása, a munkakör ellátása során keletkezett dokumentum 
elemzése 

3. 

Intézményi önértékelés pedagógusra vonatkozó részei 

30 
Az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés során látogatott 
foglalkozások tapasztalatai 

Az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés összegző értékelése 

Mestertanár 85% 

Kutatótanár 85% 
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 A személyi adatok megadása és 

engedélyezése a  

Köznevelési Információs Rendszerben 

(KIR) 
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326/2013. Korm.rend. 8.§ (1) bekezdés 

 A portfólió egy olyan 
dokumentumgyűjtemény, amely alapján 
végigkísérhető a 
pedagóguskompetenciák fejlődése,  

 a pedagógus szakmai útja, 
tevékenysége,  

 nehézségei és sikerei , 

 egyrészt a tények tükrében, 

  másrészt a pedagógus reflexiói, 
értelmezése alapján.  

Munkaportfólió –Pedagógus portfólió 
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A köznevelési intézményekben  

pedagógus-munkakörben foglalkoztatottak,  
besorolási fokozatok közötti előrelépéséhez  
szükséges minősítés (vizsga, eljárás)  
kötelező dokumentuma. 

 
A minősítésre jelentkező pedagógusnak, a jelentkezéssel 

egy időben kell feltöltenie a portfólióját az OH által 
kialakított és üzemeltetett informatikai támogató 
rendszerbe. 

 
A portfólió részletes követelményeit,  

a tartalmi elemekhez elvárt dokumentumok listáját  
az OH dolgozza ki, és teszi közzé az OH honlapján.  
 

A pedagógusértékelési eszközöket az OH dolgozza ki,  
és a miniszter hagyja jóvá. 
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Szakmai önéletrajz  - Europass 

 Személyes adatok 

 Betölteni kívánt munkakör, foglalkozási terület, 
minősítési fokozat 

 Szakmai tapasztalat 

 Tanulmányok 

 Nyelvtudás 

 Egyéni készségek és kompetenciák 

 További információk (pl.: referenciák) 

 Mellékletek (Oklevél másolatok) 

Több információt tartalmaz, átláthatóbb a 
szerkezete, egységes formátuma van, könnyű 
kitölteni, gyorsan átolvasható 
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 Különösen legalább tíz tanóra, foglalkozás 
kidolgozott és utólagos reflexiókkal ellátott 
óratervét,  

 A szakmai feladatok, szaktudományos, 
szaktárgyi, tantervi tudás dokumentumai  

 pl. éves tervek, megvalósítás dokumentálása, 
elemzése; iskolai tanórák /óvodai 
 csoportfoglalkozások tervei, tématerv, egy 
téma feldolgozásához kapcsolódó, 
 összefüggő óratervek megvalósításának 
dokumentumai 

 Eredményessége, a tanulók  tudásának 
dokumentumai 
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Pedagógiai folyamatok, tevékenységek tervezésének 
dokumentumai 

(Pl. egyéni és csoportfoglalkozások tervei, tanórák, foglakozások 
megvalósításának  dokumentumai) 

 

A tanulás támogatása 
 (Pl. alkalmazott stratégiák, a tanulást támogató módszerek 
bemutatása, tanulásszervezés elemei) 

 

 A tanuló személyiségének fejlesztése, az egyéni bánásmód 
érvényesülése 

(Pl. különleges bánásmódot igénylő gyermekekkel való foglalkozás 
(felzárkóztatás, tehetséggondozás) szakkör, fakultáció, egyéni/csoportos 
fejlesztési tervek) 

  

A tanulói csoportok, közösségek alakulásának segítése, fejlesztése, 
esélyteremtés,  

 nyitottság a különböző társadalmi-kulturális sokféleségre, 
integrációs tevékenység,  és/vagy osztályfőnöki/csoportvezetői 
tevékenység, pl. tanórán kívüli aktivitás 
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 Egyéni  pedagógiai, szakmai és egyéb 
tevékenység dokumentumai  
› pályázati tevékenység, a kutató-fejlesztő 

munka elemző-értékelő bemutatása és 
dokumentálása; szakírói feladatok, 
publikációk; szakértői, szaktanácsadói 
tevékenységek; intézményen kívüli 
szakmai tevékenység leírása, értékelése és 
dokumentálása  

  A pedagógiai szakmai munkát 
befolyásoló és egyéb közéleti 
tevékenység bemutatása, dokumentálása  
› szakmai - közéleti tevékenység, szakmai szervezeti 

tagság, bizottsági tagság, egyéb közéleti tagság, 
versenyszervezés, táboroztatás, kiállítás szervezés, 
szakmai fejlesztések:Kerettantervek, pályázatok 
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 Önálló alkotói, művészeti tevékenységek 
bemutatását, dokumentumait,   
› Minimum 1- maximum 3 oldalas összefoglalás a 

pedagógus önálló művészeti/alkotói tevékenységéről, 
munkáiról/esetleg mellékletekben, albumokban 
bemutatva 

 A pedagógust foglalkoztató intézmény, 
intézményi környezetének rövid bemutatását,   
› Az intézmény típusa, sajátos pedagógiai programja, 

elhelyezkedése, gyerekek összetétele stb. - maximum 
1 oldal 

 A szakmai életút értékelését.  
› Összefoglalás a pedagógus pedagógiai szemléletéről, 

szakmai fejlődésének útjáról, a fejlődést segítő és 
gátló tényezőkről, erősségeiről és hiányosságairól,  
további szakmai céljairól - maximum 3 oldal 
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Jó alkalom 
 A szakmai tudatosságunk erősítésére 

 Visszatekintés, jelenlegi állapot rögzítése, 
további fejlődés tervezésére 

Valós képet ad-e? 

 A minősítés legjelentősebb 
információforrása, a portfólió, mely 
dokumentumokat tartalmaz. 

 Más forrásokhoz képest érzékelhető 
ellentmondások feloldását a szakmai 
beszélgetés szolgálja 
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 Ha a személyes adataink megadása, és 

engedélyezése megtörtént a   

                                      -ben 

 

 E-mail-ben kapunk értesítést, beléphetünk 

a saját ePortfólió felületünkre és 

elkezdhetjük feltölteni dokumentumainkat 

az                             -ba  
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MUNKAPORTFÓLIÓ / ÉRTÉKELÉSI PORTFÓLIÓ 

36 



37 



38 



 A pedagógus értékelésre szánt portfóliót 
céltudatosan, egyéni válogatás szerint készíti a jelölt 

 Az érdemi részét a pedagógus döntése határozza 
meg 

 Tartalmazhat bármilyen írott, képi, hanganyagot, 
mellyel a pedagógiai tevékenységeit mutatja be 
100MB terjedelemben 

 Szakmai fejlettségi szintjének alátámasztása céljából 
készíti a pedagógus. 

 Reflexiói által ismerik meg pedagógiai nézeteit, 
szakmai tudatosságát, problémaérzékenységét,  
problémamegoldó képességét, tanítványai 
ismeretét, feléjük megnyilvánuló pedagógiai, emberi 
attitűdjét. 

 Pedagóguskompetenciák 
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 Más értékelési fokozatban vagyunk 

 Más szakterületen dolgozó pedagógusok 

 Más iskolaszinten, és más iskolatípusban 

 Más feltételek között dolgozó pedagógusok 

 Más életszakaszban , más életpálya 

szakaszban lévő szakemberek vagyunk 
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1) szakmai feladatok, szaktudományos, szaktárgyi, tantervi tudás, 

2) pedagógiai folyamatok, tevékenységek tervezése és a 
megvalósításukhoz kapcsolódó önreflexiók, 

3) a tanulás támogatása, 

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

5) a tanulói csoportok, közösségek alakulásának segítése, fejlesztése, 
esélyteremtés, nyitottság a különböző társadalmi-kulturális 
sokféleségre, integrációs tevékenység, osztályfőnöki tevékenység, 

6) pedagógiai folyamatok és a tanulók személyiségfejlődésének 
folyamatos értékelése, elemzése, 

7) kommunikáció és szakmai együttműködés, problémamegoldás, 
valamint 

8) elkötelezettség és szakmai felelősségvállalás a szakmai fejlődésért. 
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1. A minősítő bizottság elnöke  
a kormányhivatal által delegált,  
Mesterpedagógus fokozatba sorolt, az  
Országos szakértői névjegyzéken pedagógiai-szakmai ellenőrzés 
(tanfelügyelet) vagy pedagógusminősítés szakterületen szereplő 
köznevelési szakértő,  
aki a külön jogszabályban foglaltak szerinti felkészítésben vett 
részt. 

2. Bizottság tagja a pedagógusképző felsőoktatási intézmény 
Tanárképzési Központjának javaslatára az intézmény oktatója 
vagy gyakorlóiskolájának, gyakorlóóvodájának, 
gyakorlókollégiumának legalább Pedagógus II. fokozatba sorolt 
alkalmazottja, aki a külön jogszabályban foglaltak szerinti 
felkészítésben vett részt, 

3. Másik tag a pedagógust alkalmazó köznevelési intézmény 
vezetője vagy az általa megbízott pedagógus-szakvizsgával 
rendelkező magasabb vezetői, vezetői megbízással rendelkező 
alkalmazott. 
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 Elnök: a kormányhivatal által delegált, az 
Országos szakértői névjegyzéken pedagógiai-
szakmai ellenőrzés (tanfelügyelet) és 
pedagógusminősítés szakterületen szereplő 
köznevelési szakértő, aki a külön jogszabályban 
foglaltak szerinti felkészítésben vett részt  

 
 Tag: delegált tag 

 

 Tag: a pedagógust alkalmazó köznevelési 
intézmény vezetője vagy az általa megbízott 
pedagógus-szakvizsgával rendelkező 
alkalmazott, az intézményvezető minősítési 
eljárása esetében a fenntartó képviselője, 
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 Az előzőkön túl a Magyar Tudományos 

Akadémia delegáltja is.  

 Tehát elnök és három tag.  
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a minősítő vizsga és a minősítési eljárás során  

 a felsőoktatási intézmény által delegált 
köznevelési szakértőt a bevett egyházi 
intézményfenntartó kéri fel. 

  A köznevelési szakértőt a bevett egyházi 
intézményfenntartó által fenntartott 
pedagógiai-szakmai szolgáltató intézmény 
(estünkben: RPI) jelöli ki,  

 ha az egyházi fenntartó a miniszterrel 
köznevelési szerződést kötött az általa 
fenntartott pedagógiai-szakmai szolgáltató 
intézményre vonatkozóan.  
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A sikeres minősítések érdekében az RPI 

megad minden információt a református 

intézmények vezetőinek és 

pedagógusainak. 
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