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Tárgyalt tematika 

Életpályamodell  Pedagógiai e-portfólió  

• Minősítési rendszer fokozatai  

• Minősítés értékelése 

• Minősítő bizottság, 
részletszabályok 

• Minősítő vizsga 

• Minősítés eljárásrendje 

• Kompetenciák, sztenderdek, 
indikátorok,  

 

 

• Teljesítményértékelési eszköz 

• Tartalmi elemei 

• Elkészítés lépései, ütemezés 

• Segédletek … 
tanmenet, tematikus terv, 
óravázlat, csoportprofil,  
hospitálási napló, esetleírás, 
ofő. munkaterv sablon, reflexió 
minták 
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A 2013. szeptember 1. vagy azt követően kezdő pedagógus,  
2 év mentor által támogatott szakmai idő teljesítése után,  

Kötelező minősítő vizsgán, 60% teljesítése elvárt,  két év elteltével egy ízben ismételhető 
A munkáltató indítja az eljárást  

Minősülését követő 6-9 év szakma időtartam elteltével, 
Kötelező minősítési eljárás, minimum 75% teljesítése elvárt, 

Ezt a fokozatot elérő pedagógus lehet osztályfőnök és vizsgáztató pedagógus.  
A pedagógus munkáltatója engedélyével kezdeményezi az eljárást, végső időpontja a 

munkaszerződésben kerül rögzítésre. 

Minősülését követő 6 év szakmai idő után, 
Választható minősítési eljárás, díjköteles, 85% teljesítése elvárt. 
Vállaltan részt vesz az országos tanfelügyeletben, minősítésben. 

MESTERPEDAGÓGUS KUTATÓTANÁR  

PEDAGÓGUS I. 

GYAKORNOK 

PEDAGÓGUS II. 

Legkevesebb 14 év szakmai gyakorlat után 
lehet elérni , további feltétele a pedagógus-

szakvizsga és a második minősítés 
megszerzése, szakértői, szaktanácsadói, 

vezetőtanári, mentori vagy vezetői megbízás 

Pedagógus életpálya 

A tudományos fokozatot megszerző és 
rendszeresen publikáló pedagógus. 

Elérésének további feltétele a legalább 14 
éves szakmai gyakorlat és a második 

minősítés megszerzése.  



Életpálya befejező szakasza 

A mindenkori nyugdíjkorhatár elérését megelőző ötödik 
évtől a pedagógusok dönthetnek úgy,  

hogy alacsonyabb óraszámban tanítanak,  
vagy csökkentett munkaidőben dolgoznak,  

fizetésük pedig csak az óraszámcsökkentés mértékének  
50 százalékával csökkenhet. 

 
•  Az óraszámcsökkentést választó pedagógus nem vállalhat túlórát.  

• Ezzel a lehetőséggel az óvodai dajkák is élhetnek.  

• A kedvezményes befejező szakaszt csak azok a pedagógus-
munkakörben alkalmazottak választhatják, akik a nyugdíjkorhatár 
előtti ötödik évet megelőzően legalább 20 évet töltöttek a 
pedagóguspályán.  

• A kedvezményes befejező szakasz választáson alapul, a munkáltató 
nem kötelezheti rá a dolgozót.  
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Pedagógus I. 60%,  Pedagógus II. 75% 
1. melléklet a 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelethez  
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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 



Mesterpedagógus, Kutatótanár 85% 
1. melléklet a 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelethez 

  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 
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A minősítés minőségbiztosítása 

• A minősítővizsga és a minősítési eljárás során a 
bizottság a gyakornok, illetve a gyakorló 
pedagógus kompetenciáinak fejlettségét 
állapítja meg  

• A minőségbiztosítási rendszer három eleme,  

oa szaktanácsadás  

oaz országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés 
(tanfelügyelet)  

oa minősítési eljárás,  

melyek kiegészítik és támogatják egymást . 
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A minősítő bizottság tagjai minősítő vizsga esetén 

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. 
 

Tagjai a bevett egyházi intézményfenntartó által felkért, a Református 
Szakértői Névjegyzéken szereplő,  a református pedagógusképző 
felsőoktatási intézmény Tanárképzési Központjának oktatója vagy 
gyakorlóiskolájának, gyakorlóóvodájának, gyakorlókollégiumának 
legalább Pedagógus II. fokozatba sorolt alkalmazottja,  
aki a külön jogszabályban foglaltak szerinti felkészítésben vett 
részt, 
 

Továbbá a pedagógust alkalmazó köznevelési intézmény vezetője vagy 
az általa megbízott pedagógus-szakvizsgával rendelkező magasabb 
vezetői, vagy vezetői megbízással rendelkező alkalmazott.  
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A minősítő bizottság tagjai minősítési eljárás esetén 

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. 

 
Tagjai a minősítési eljárás esetén a bevett egyház pedagógiai szakmai 

szolgáltatója 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 vagy pedagógusképző 
felsőoktatási intézmény oktatója vagy gyakorlóiskolájának, 
gyakorlóóvodájának, gyakorlókollégiumának legalább Pedagógus II. 
fokozatba sorolt alkalmazottja, aki a külön jogszabályban foglaltak 
szerinti felkészítésben részt vett,  

 
Továbbá a pedagógust alkalmazó köznevelési intézmény vezetője vagy az 

általa megbízott, pedagógus-szakvizsgával rendelkező alkalmazott. 

10 



Részletszabályok 

• Az intézményvezető minősítési eljárása esetében a fenntartó 
képviselője is tag. 

 
• Csak magasabb fokozatba tartozó, azonos munkakörben 

dolgozó pedagógus vehet rész az alacsonyabb fokozatba 
besorolt pedagógus minősítési eljárásában.  

 
• A minősítővizsga és a minősítési eljárás esetén a 

minősítőbizottság egyik tagjának szakképzettsége azonos az 
értékelt pedagógusnak a minősítés tanévében legnagyobb 
óraszámban tanított tantárgyának megfelelő 
szakképzettségével.  

 
• A Kutatótanár fokozatba történő besorolásra irányuló 

minősítési eljárás esetében a minősítőbizottság további tagja a 
Magyar Tudományos Akadémia delegáltja.  
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A pedagóguskompetenciák a 326/2013. (VIII. 30.) Korm. 

rendelet szerint 

 
• 1. kompetencia: Szakmai feladatok, szaktudományos, szaktárgyi, tantervi tudás  
• 2. kompetencia: Pedagógiai folyamatok, tevékenységek tervezése és a 

megvalósításukhoz kapcsolódó önreflexiók  
• 3. kompetencia: A tanulás támogatása  
• 4. kompetencia: 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. kompetencia: A tanulói csoportok, közösségek alakulásának segítése, 
fejlesztése, esélyteremtés, nyitottság a különböző társadalmi-kulturális 
sokféleségre, integrációs tevékenység, osztályfőnöki tevékenység  

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

• 7. kompetencia: Kommunikáció és szakmai együttműködés, problémamegoldás  
• 8. kompetencia: Elkötelezettség és szakmai felelősségvállalás a szakmai 

fejlődésért  
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A nyolc pedagóguskompetencia indikátorait 

a megfelelő szintek (sztenderdek) szerint 

fogják értékelni a következő területeken: 

▫ Felkészülés a tanításra-nevelésre, tervezés.  

▫ Tanítási-nevelési tevékenység.  

▫ A pedagógus reflexiója saját tervezési és tanítási-nevelési 
tevékenységére.  

A minősítés számára a kompetenciákhoz leginkább 
hozzárendelhető tevékenységeket átlagosan 10 indikátor írja le.  

Az indikátorlista az adott kompetenciához kapcsolódó teljes 
tevékenységkörre vonatkozik, ezért egy konkrét pedagógiai 
tevékenység (pl. egy tanóra) természetesen nem ad lehetőséget 
az összes indikátor megjelenítésére . 
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A pedagóguskompetenciák 

fejlődésének szintjei, a 

pedagógiai sztenderdek  

• 1. Szakmai feladatok, szaktudományos, szaktárgyi, 
tantervi tudás (pl.) 
▫ Pedagógus I. : A pedagógus az általa tanított műveltségi területek, 

tantárgyak alapvető fogalmainak, ezek fejlődésének, összefüggéseinek, 
megismerési, problémamegoldási módszereinek, tantervi követelményeinek 
valamint a tantárgy tanulási sajátosságainak ismeretében képes olyan 
feltételeket biztosítani, amelyek hatására a tanulók kialakíthatják saját 
gyakorlatban alkalmazható tudásukat.  

▫ Pedagógus II. : A pedagógus törekszik szaktudományi, szaktárgyi, 
tanuláselméleti és tantervi tudásának minél hatékonyabb integrálására,  

▫ Mesterpedagógus : Rendelkezik szakmai munkájához, szakterületéhez 
kapcsolódó fejlesztési elképzelésekkel … 

▫ Kutatótanár :  Kiemelkedő teljesítményre képes a szakértői, kutatási 
és/vagy fejlesztési munkákban, aktívan vesz részt a szakmai közéletben. Képes 
fejlesztési, illetve kutatási tevékenységekben irányító szerepet betölteni … 
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Sztenderd szintenkénti indikátor lista 
 

1.) A Pedagógus II. sztenderdszint indikátorlistája  
1. kompetencia: Szakmai feladatok, szaktudományos, szaktárgyi, tantervi tudás   

 

1.1.  

 Alapos, átfogó és korszerű szaktudományos és szaktárgyi tudással rendelkezik.   
 

1.2.  

 Rendelkezik a szaktárgy tanításához szükséges tantervi és szakmódszertani tudással.  
 

1.3.  

 Fogalomhasználata pontos, következetes.   
 

1.4.  

 Kihasználja a tananyag kínálta belső és külső kapcsolódási lehetőségeket (a szaktárgyi 
koncentrációt).   

 

1.5.  

 A szaktárgy tanítása során képes építeni a tanulók más forrásokból szerzett tudására.  
 

1.6.  

 A rendelkezésére álló tananyagokat, eszközöket – a digitális anyagokat és eszközöket is – 
ismeri, kritikusan értékeli és megfelelően használja.   

 

1.7.  

 A szaktárgynak és a tanítási helyzetnek megfelelő, változatos oktatási módszereket, 
taneszközöket alkalmaz.   
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Portfólió (hordozható) dokumentumgyűjtemény  

 

• Fejlesztési céllal: a 
dokumentumokat áttekintve 
képet kapjunk készítőjének 
fejlődéséről egy vagy több 
területen, és meg tudjuk 
határozni, hogy milyen 
területen mit kell tennie a 
továbblépés érdekében.  

 

 

• Értékelési céllal: a 
dokumentumokat áttekintve 
képet kapjunk készítőjének 
kompetenciáiról. Az ilyen 
típusú e-portfólió nem mutatja 
be a fejlődési utat, csak a 
végállomást, azt, hogy 
készítője hol tart szakmai 
fejlődésében.  
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A pedagógiai e-portfólió minősítési, értékelési céllal készül, 
tehát értékelési portfólió.  

Mint értékelési eszközt, az e-portfóliót a szakirodalom a 
teljesítményértékelési eszközök közé sorolja . 



Pedagógus portfólió  

• Az e-portfólióban a pedagógus saját szakmai teljesítményéről 
természetesen a lehető legpozitívabb képet kívánja a 
bizottság elé tárni. Ennek hitelességét viszont jól erősítik 
vagy gyengítik az e-portfóliótól különböző 
információforrások, az órák/foglalkozások látogatása és 
megbeszélése, az iskolai értékelési folyamat pedagógusra 
vonatkozó dokumentumai (igazgatói, tanulói, szülői, szakmai 
munkaközösség-vezetői, tanfelügyelői vélemények).  

 
• Az eljárás kiemelten fontos mozzanata a jelölt és a bizottság 

tagjai között lezajló, az e-portfólióhoz kapcsolódó szakmai 
beszélgetés. A személyes beszélgetés alkalmat ad a hiányzó 
információk kiegészítésére, pontosabb értelmezésére.  
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Így kezdődik … 

• 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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Hogyan készül az e-portfólió?  

  
• Az első lépés: a célok azonosítása, a használható dokumentumok 

körének behatárolása  
 

• A második lépés: a dokumentumok gyűjtése, elkészítése  
 

• A harmadik lépés: a válogatás  
 

• A negyedik lépés: a reflexiók végleges formába öntése  
 

• Az ötödik lépés: a pedagógiai e-portfólió egyéb 
dokumentumainak elkészítése, kitöltése  
 

• A hatodik lépés: a pedagógiai e-portfólió teljes anyagának 
feltöltése  
 

• A hetedik lépés: az ünneplés  
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MUNKAPORTFÓLIÓ / ÉRTÉKELÉSI 
PORTFÓLIÓ 
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A reflexiók áttekintésekor hasznos 

lehet a következő ellenőrző kérdéssor:  

 1. A pedagógiai helyzet/probléma leírása pontos és szakszerű-e?  
2. A reflexió puszta leírás vagy olyan leírás, amelyet elemzés, 

érvelés és értékelés is követ?  
3. Az elemzés, érvelés, értékelés tényekkel megfelelően alá van-e 

támasztva?  
4. Figyelembe veszi-e az elemzésnél a körülményeket, a 

kontextust?  
5. Az elemzésben/érvelésben elvekre, szakmai tudására 

támaszkodik-e?  
6. Figyelembe veszi-e az etikai szempontokat?  
7. Figyelembe veszi-e – ha vannak – a külső visszajelzéseket? 

(Pl. a tanulók, kollégák, szülők, iskolavezetés visszajelzéseit.)  
8. Kritikusan értékeli-e a gyakorlatát?  
9. Elég világos és szabatos-e a megfogalmazás?  
10. A megfelelő szakmai nyelvezetet használja-e?  
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• 1. sz. melléklet  
• Eredetiségnyilatkozat  

A pedagógus neve: .................................................................  

Azonosítója: ...........................................................................  

Alulírott ……………………………………… büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, és aláírásommal igazolom, hogy 

az e-portfólió saját, önálló munkám, az ebben foglalt dokumentumok és reflexiók egyaránt. A hivatkozott 

nyomtatott és elektronikus források (pl. tankönyvek, feladatlapok, honlapok) felhasználása a szerzői jogok 

általános szabályainak megfelelően történt.  

Tudomásul veszem, hogy az e-portfólió esetén plágiumnak számít:  

 más dokumentumainak felhasználása saját dokumentumként, megfelelő hivatkozás nélkül;  

 más reflexióinak felhasználása saját dokumentumként, megfelelő hivatkozás nélkül;  

 más publikált gondolatainak saját gondolatként való feltüntetése, pl. többek között tankönyvek, feladatlapok, 

tesztkönyvek, honlapokon megjelenő anyagok forrásmegjelölés nélküli felhasználása.  

 

Alulírott kijelentem, hogy a plágium fogalmát megismertem, és tudomásul veszem, hogy plágium esetén e-portfólióm 

visszautasításra kerül.  

Dátum: ...................................... , .............. . év ............... hó .......... . nap  

 

..............................................  

Aláírás  
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3. sz. melléklet  
Kompetenciaalapú összesítő értékelőlap az indikátorok szerint az e-portfólió és a 

védés, valamint az óra (órák) vagy a foglalkozás(ok) látogatása alapján (a 
szakos szakértő számára)  

 

A pedagógus neve: .......................................................................................................................... 

A látogató szakértő neve: ................................................................................................................ 

A látogatás helye: ............................................................................................................................ 

A látogatás időpontja: ..................................................................................................................... 

Az osztály, a csoport: ....................................................................................................................... 

Műveltségi terület: ...........................................................................................................................  

Tantárgy: ..........................................................................................................................................  

Az óra vagy a foglalkozás témája: 

......................................................................................................................  

Dátum: ...................................... , .............. . év ............... hó ......... . nap  

.......................................................  

a szakértő aláírása  
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Alapdokumentumok, kapcsolati rendszerük, 

egyben segítség a feltöltéshez:  

• Összesen legalább 10 darab óra- vagy 
foglalkozásterv,  

• ehhez szükség esetén maximum 3, de minimum 
1 tematikus terv,  

• illetve szükség esetén maximum 3, de minimum 
1 csoportprofil töltendő fel.  

Például: ha egy csoportprofilt tölt fel, ehhez két 
tematikus terv tartozik, és a tematikus tervekhez 
3, illetve 7 óra/foglalkozástervet tölt fel, akkor a 
követelményeknek eleget tesz.  
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További segédletek: 

• 16. sz. melléklet  
Osztályfőnöki munkaterv sablonja és tartalmi elemei 
1. változat (belépő osztály)  

• 17. sz. melléklet  
Osztályfőnöki munkaterv sablonja és tartalmi elemei 
2. változat (A pedagógus legalább egy éve 
osztályfőnöke az osztálynak)  

• 18. sz. melléklet  
Az egyéni fejlesztési terv sablonja és tartalmi elemei  

• 19. sz. melléklet  
Példák hospitáláshoz kapcsolódó reflexióra  

• 20. sz. melléklet  
Példa egy dolgozat eredményeivel kapcsolatos 
reflexióra  
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Kelemen Gabriella  

Pedagógiai szakértő RPI 

kelemen.gabriella@reformatus.hu 
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