
A pedagógusnak új művészetet kell 
megtanulnia, azt, hogy a gyermek segítőtársa 
és vezetője legyen, és elvezesse őt azokhoz az 

eszközökhöz, amelyekre akkori fejlődése fokán 
szükség van. 
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A megújult ellenőrzési és értékelési 
rendszer 

 

Minősítés 

Tanfelügyelet 

Önértékelés 
Pedagógus, vezető, 

intézmény BELSŐ 

értékelése saját 

célok mentén. 



Önértékelés – külső értékelés előzményei 

COMENIUS 2000 országos közoktatási minőségfejlesztési program (2000 – 2004) 
•  partnerközpontú működés -  irányított önértékelés 

 

Közoktatás Minőségéért Díj (2002 – 2008) 
• díjtípusú önértékelés 

 

Szakiskolai Fejlesztési Program (2003 – 2009) 
• Intézmény-specifikus - szakiskolai / szakképző iskolai - önértékelési modell 

 

Intézményi Minőségirányítási Program (2004 – 2012) 
• Intézményi önértékelés: az intézmény által választott szempontokkal, 

módszerekkel. (kötöttségek: szülők, munkatársak megkérdezése, országos 
kompetencia-mérés eredményeinek felhasználása) 
 

Komplex intézményellenőrzés és értékelés a katolikus köznevelési 
intézményekben (2001 – 2013/2014) 

 





Az önértékelés és a tanfelügyelet standardjai 

Egységesek, nyilvánosak az intézmény típusok sajátosságainak megfelelőek.  

Eljárásrendje: folyamatleírás, a szakértők feladatainak meghatározása, a pedagógus, a vezető és 

az intézmény feladatainak összefoglalása.  

Fajtái Területei Szempontok Csak önértékelési 

elvárások 

Eszközök 

Pedagógus A pedagógus 

kompetenciákkal 

megegyező 

területek. 8 

Az értékelési 

területeket 

alábontó 

szempontok. 

A pedagógus 

munkájához 

kapcsolódó elvárás-

rendszer. 

Az értékelési 

szempontoknak 

megfelelő 

eszközrendszer. 

Vezető A vezetői 

kompetenciákkal 

megegyező 

területek. 5 

Az értékelési 

területeket 

alábontó 

szempontok. 

A vezető munkájához 

kapcsolódó elvárás-

rendszer. 

Az értékelési 

szempontoknak 

megfelelő 

eszközrendszer. 

Intézmény Az intézményi 

működés területei. 
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Az értékelési 

területeket 

alábontó 

szempontok. 

Az intézményi 

működéshez 

kapcsolódó elvárás-

rendszer. 

Az értékelési 

szempontoknak 

megfelelő 

eszközrendszer. 



Az intézményi önértékelés és a tanfelügyelet  

módszerei 

  

 
 

Pedagógus Vezető Intézmény 

Dokumentumelemzés • Korábbi értékelések. 

• Tervezési  és értékelési 

dokumentumok. 

Gyermeki produktumok. 

• Egyéb. 

• Korábbi értékelések. 

• Vezetői pályázat. 

• Intézményi 

alapdokumentumok. 

 

• Korábbi értékelések. 

• Intézményi 

alapdokumentumok.  

•Helyben szokásos mérési 

eredmények. 

 

Megfigyelés •tevékenység/foglalkozás 

látogatás. 

• A pedagógiai munkához 

szükséges infrastruktúra 

vizsgálata. 

Interjú • a pedagógussal, 

• a vezetővel. 

• a vezetővel,  

• a fenntartó 

képviselőjével,  

• a vezetőtársakkal, a 

munkaközösség-

vezetőkkel. 

 

• a fenntartóval,  

• az intézményvezetővel,  

• a munkaközösség - 

vezetőkkel,  

• a pedagógusok 

képviselőivel, 

• a szülők képviselőivel.  

Kérdőív • szülők, munkatársak 

véleménye 

 

• elégedettségmérés 

eredménye:  

- pedagógusok, 

- szülők. 

 

• elégedettségmérés 

eredménye:  

- pedagógusok, 

- szülők, 

- 

Szempontsorok → 
Tanfelügyeleti kézikönyv 
mellékletek 

Csak az 
önértékelésben! 



 

 

 

Erősségek és 
fejleszthető 

területek 

Pedagógus- 
kompetenciák, 

Indikátorok 
Intézmény-
vezetőkkel , 

intézményekkel 
szembeni 
elvárások Kérdőívek 

Interjúk 

Tevékenység látogatás 

Dokumentumelemzés 

Az intézményi 
céloknak 
megfelelő 
elvárások 

AZ ÖNÉRTÉKELÉS MEGVALÓSÍTÁSA 
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A pedagógus önértékelése 

• Az értékelés alapját a pedagógusminősítés területeivel 
megegyező területekhez, a pedagóguskompetenciákhoz 
kapcsolódó általános elvárások, a pedagógusok 
minősítésének alapját képező indikátorok alkotják. 

• A pedagógusok önértékelését az éves önértékelési tervben 
megjelölt felelősök és az informatikai rendszer támogatja,  

• A pedagógusminősítéshez hasonlóan a pedagógusok 
önértékelése is az egyes elvárások teljesülésének 
önvizsgálatára épül. 

 



A pedagógus önértékelésének módszertana és 

eszközei 
• Dokumentumelemzés 

– Az előző pedagógusellenőrzés (tanfelügyelet) és az intézményi 
önértékelés adott pedagógusra vonatkozó értékelőlapjai: 

• Az éves nevelési tevékenységi terv, tematikus tervek és az éves 
tervezés egyéb dokumentumai 
– Heti tervezési forma  
– Egyéb foglalkozások tervezése 
– Napló 

        -   Gyermeki produktumok 
• Tevékenység/foglalkozáslátogatás (L.: megfigyelési szempontok) 
• Interjúk (L.: javasolt interjúkérdések) 

– A pedagógussal 
– Az intézményvezetővel/vezetővel 

• Kérdőíves felmérés (L.: 1. 2. és 3. számú melléklet) 
– 1. melléklet: pedagógus önértékelő kérdőíve 
– 2. melléklet: szülői kérdőív 
– 3. melléklet: munkatársi kérdőív 

 



Az intézményi átfogó önértékelés célja 

A pedagógusra, vezetőre, valamint intézményre 
vonatkozó intézményi elvárások teljesülésének értékelése 
alapján a pedagógus és a vezető önmagára, valamint a 
vezető a nevelőtestület bevonásával az intézményre 
vonatkozóan meghatározza a kiemelkedő és a 
fejleszthető területeket, Önfejlesztési tervben! 
 
Ez alapján fejlesztéseket tervezzen, a fejlesztési feladatait 
Intézkedési Tervben rögzítse, szervezeti és egyéni 
tanulási, önfejlesztési programokat indítson, hogy azután 
az újabb önértékelés keretében vizsgálja a programok 
megvalósításának eredményességét 



A VEZETŐ ELLENŐRZÉSI FELADATA 

Dokumentum ellenőrzés 
(éves nevelési, tevékenységi, projekt terv, gyermekek fejlődésének nyomon követéséről készült 
dokumentum, csoportnapló mulasztási napló, szülői házzal való kapcsolattartás, tervezés értékelése, ) 
 

Csoportlátogatás 
 

Önértékelés, értékelés, feladatok meghatározása 
Két kolléga együttműködése 

 

Visszatérő ellenőrzés, látogatás 
 

Év végi értékelése  a csoportban végzett munkának 
 
  



Lépések Javasolt 

ütemezés 

Megjegyzés 

A nevelőtestület tájékoztatása június   

2. Önértékelési csoport 

létrehozása 

augusztus 

szeptember 

  

3. Intézményi elvárásrendszer 

meghatározása 

augusztus- 

szeptember-

október 

javasolt prioritás: 

pedagógus, vezető, 

intézményi 

4. Az öt évre szóló önértékelési 

program elkészítése 

 

szeptember 

október 

  

5. Az éves önértékelési terv 

elkészítése 

szeptember 

október 

  



Az önértékelésre épülő fejlesztés 

• A kiválasztott fejleszthető területekre 

fejlesztési célok meghatározása. 
 

• A fejlesztések megtervezése. 
- Az önértékelés eredménye alapján minden 

alkalommal mindhárom szinten fejlesztési 

tervet kell készíteni:   

- egyéni: 

- pedagógus 

- vezető 

- intézményi. 
 

• A fejlesztések megvalósítása. 
 
 

• A fejlesztések eredményeinek értékelése.  
-Visszamérés  

- a következő önértékeléssel vagy  

- a tanfelügyeleti értékeléssel.  

• Korrekció 

 

 

C 

P 

D 

A 

Tervezés 

Megvalósítás 

Beavatkozás, 

korrekció 

Ellenőrzés,  

értékelés 

FEJLESZTÉSI TERVEK 

ÖNFEJLESZTÉSI 
TERV 



Az önértékelés célja 

• Az intézményi elvárások teljesülése 
• A bevont kollégák felkészítése és folyamatos 

támogatása, valamint a szakszerűség és az 
időgazdálkodás biztosítása 

•  Az értékelésben részt vevő pedagógusok az Oktatási 
Hivatal által működtetett informatikai támogató 
felületen rögzítik a tapasztalatokat, tényeket, adatokat, 
melyek alapján az értékeltek megfogalmazzák, és a 
felületen rögzítik saját önértékelésüket.  

• Az önértékelési csoport a felületen és a valóságban is 
nyomon követi a folyamatot, gondoskodik az 
önértékelés minőségbiztosításáról 



Az önértékelés folyamata 

Az önértékelt pedagógusok ellenőrzésének forgatókönyve 
• Évente és összegzően megfigyelendő, értékelendő területek, értékelési feladatok, felelősök 

meghatározása  (dokumentum, interjú, csoportlátogatás, kérdőívek, feltöltése az informatikai 
felületre) 
 

Hogyan valósul meg  
• Az éves munkaterv összhangban van a stratégiai dokumentumokkal és a munkaközösségek 

terveivel.  
• A nevelési év végi beszámoló megállapításai alapján történik a következő év tervezése.  
• A pedagógiai programnak és az egyéni fejlesztési terveknek megfelelően történik az egyénre 

szabott értékelés, amely az értékelő naplóban, vagy helyben szokásos módon  nyomon követhető. 
• A gyermekek  eredményeiről fejlesztő céllal folyamatosan visszacsatolnak a 

szüleinek/gondviselőjének.  
• Az érintett pedagógusa  információkkal rendelkezik minden gyermek szociális  helyzetéről 
• A szülők a megfelelő kereteken belül részt vesznek a közösségfejlesztésben 
• Nyilvántartják és elemzik az intézményi eredményeket (pályázatok, helyben szokásos mérések 

eredményei) 
•                                                   



Önértékelési csoport - koordinátor 

• intézménynagyságához igazítva 1-5 fő, 

• a 40 óra terhére végzett feladat, 

• Mesterpedagógus is lehet tagja, de NEM a 
szakértői nap terhére, 

• feladatok:  
• az önértékelési rendszer kiépítése, 

• az önértékelés lebonyolításának irányítása, 
koordinálása az intézményben,  

• az önértékelő és a közreműködő kollégák 
folyamatos támogatása, 

• az önértékelés minőségbiztosítása. 

 

 



Teljes körű intézményi önértékelés  

20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 145. § (2)-(4) és 
193. § (21): 

• az intézményi önértékelés pedagógusra, 
intézményvezetőre és intézményre vonatkozó 
részeit először a 2016. évi ellenőrzésben 
szereplőkre vonatkozóan kell elvégezni,  

• de legkésőbb 2017. június 30-ig minden 
pedagógusra,  

• 2020. június 30-ig minden intézményre 
vonatkozóan el kell végezni a teljes körű 
intézményi önértékelést. 



Önértékelés: 
2015. évi tanfelügyeleti látogatás 

2015. évi tanfelügyeleti látogatásra kijelölt 
pedagógusok önértékeléséhez el kell végezni 
 

• a pedagógusok munkájára vonatkozó kérdőíves 
felméréseket (Önértékelési Kézikönyv),  

• köztük a pedagógus önértékelő kérdőívét is, 

• ehhez elöljáróban meg kell majd határozni a 
pedagóguskompetencia indikátorainak -
 pedagógiai program alapján történő -
 intézményi értelmezését. 

 



• Önértékelési kézikönyv alapján:  
 

• az intézményi alapdokumentumok (alapító 
okirat, pp, SZMSZ, éves munkatervek és 
beszámolók, stb.) megfogalmazza az elvárásait 
(összegezheti, ha több alapdokumentumban 
megtalálja). 

• az intézményi gyakorlatban (hagyományban) 
megjelenő  elvárások. 

Önértékelés: 
2015. évi tanfelügyeleti látogatás 



Példa: 
A pedagógus értékelésének területei 

A tanulás támogatása 
Önértékelési szempontok Elvárások 

Mennyire 

tudatosan, az adott 

helyzetnek 

mennyire 

megfelelően 

választja meg és 

alkalmazza a 

nevelési 

tanulásszervezési 

eljárásokat? 

 Figyelembe veszi a gyermekek 

aktuális fizikai és érzelmi állapotát, 

ehhez igazítja a tevékenységek 

tempóját, időtartamát, módszereit. 

Szükség esetén rugalmasan 

változtat előzetes tervein. 



Hogyan jelenik meg a 

közösségfejlesztés a 

pedagógiai 

munkájában (helyzetek 

teremtése, eszközök, a 

gyermekek óvodai és 

óvodán kívül szervezett 

tevékenységeiben)? 

 Az együttműködést, közösségi kapcsolatokat 

és érzelmeket erősítő helyzeteket teremt, 

módszereket alkalmaz az óvodai és óvodán 

kívüli tevékenységek során. 

  Az együttműködés, kommunikáció 

elősegítésére követendő mintát mutat a 

gyermekek és szülők számára a digitális 

eszközök  funkcionális használata terén. 

A gyermekcsoportok, közösségek alakulásának segítése, 

fejlesztése, esélyteremtés, nyitottság a különböző társadalmi-

kulturális sokféleségre, integrációs tevékenység, 

„osztályfőnöki” tevékenység 

Önértékelési szempontok Elvárások 
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kompetencia 
 • Pedagógiai módszertani felkészültség 

• Pedagógiai folyamatok, tevékenységek tervezése és a megvalósításukhoz 
kapcsolódó önreflexiók 

• A tanulás támogatása 
• 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 

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

• Pedagógiai folyamatok és a tanulók személyiségfejlődésének folyamatos 
értékelése, elemzése 

• Kommunikáció és szakmai együttműködés, problémamegoldás 
• Elkötelezettség és szakmai felelősségvállalás a szakmai fejlődésért 

 



Önértékelési feladatok 

2015. szeptember:  

• a teljes körű intézményi önértékelés 
megkezdése, 

• 2016-ban tanfelügyeletre kijelölt 
pedagógusok teljes körű önértékelésnek 
megkezdése, 

• tanfelügyeleti látogatásra kijelölt 
pedagógusok önértékelésének 
elkészítésében támogatás.  



Informatikai támogató rendszerben feltöltésre kerül:  

• kérdőívek – ezek on-line is kitölthetők  

• a felhasználók kódot kapnak, aminek 
segítségével a kitölthetik, véglegesíthetik a 
kérdőívet) 

• a látogatás napját megelőző 15. napig 
beérkezett értékelések összegzését veszik 
alapul, 

• intézményi alapdokumentumok (PDF), 

• az intézményi elvárások megfogalmazása a 
központi elvárások alapján. 

 

 

Önértékelés: 
2015. évi tanfelügyeleti látogatás 



Informatikai támogató rendszer:  
• a felületet az OH az intézmény önértékelési 

ciklusának kezdetén, 2015 OKTÓBERBEN nyitja 
meg, 

• az intézmények vezetőit a felület megnyitásáról, 
használatáról az Oktatási Hivatal elektronikus úton 
tájékoztatja, 

• ún. a bevezetési évben az egyenletes terhelés 
érdekében az intézmények a feltöltési, kérdőívező 
funkciókat a tanfelügyeleti dátumokhoz kapcsolt 
időszakokban és csak a tanfelügyeletben 
érintettekre vonatkozóan tudják használni.  

 

 

Önértékelés: 
2015. évi tanfelügyeleti látogatás 



Az önértékelés és a tanfelügyelet 
standardjai 



Ötéves önértékelési program készítése:  

• célok meghatározása, 

• a belső szabályozás, eljárásrend kialakítása.  

Éves önértékelési terv készítése:  

• feladatok (pedagógus/vezető/intézmény), 

• határidők,  

• felelősök meghatározása. 

Tájékoztatás: 

• a nevelőtestületet, 

• érintett partnereket (pl. szülők,) 

 

 

Teljes körű intézményi önértékelés II. 



Szaktanácsadói segítség lehetősége  

Pedagógusok részére: 

 

• tájékoztató megtartása az önértékelésről, 

• pedagógiai módszertani segítség,  

• tevékenység: tervezés és megvalósítás, 

• önfejlesztési terv. 



Szaktanácsadói segítség lehetősége 

 

Önértékelési csoport részére: 
 

• a csoport feladatmegosztásának, munkaterv 
elkészítésében segítségadás, 

• a teljes körű intézményi önértékelés 
tervének, ütemezésének elkészítésében 

 



Megvalósítás 

Éves önértékelési terv alapján (munkaterv része): 

• dokumentumelemzés (TEVÉKENYSÉGI terv, 
projekt,tematikus terv!), 

• megfigyelés /csoport látogatás, 

• interjú, 

• kérdőív. 

A belső ellenőrzés az önértékelés részévé válik. 

 

Erősségek és fejleszthető területek meghatározása. 



Fejlesztés 

Az önértékelés eredménye alapján:  

• pedagógus önfejlesztési terv, 

• vezetői önfejlesztési terv, 

• intézményi intézkedési terv készítése. 

A fejlesztések megvalósításához támogatás: 

• mindhárom szinten igénybe vehető 
szaktanácsadói segítség. 

A fejlesztések eredményeinek értékelése: „visszamérés” 

•  a következő önértékeléssel vagy  

•  a tanfelügyeleti értékeléssel.  



MIRE JÓ EZ? 

• RENSZERBE GONDOLKODÁS 

• KÖZÖSSÉGFORMÁLÁS 

• NAPI SZINTŰ KOMMUNIKÁCIÓ 

• SZAKMAI SZÍNVONAL ERŐSŐDÉSE 

• EGYMÁSTÓL TANULÁS GYAKORLATA 

• GYERMEKEK SZÁMÁRA GAZDAGABB 
TUDÁSFORRÁS 



Az intézményi dokumentumok összhangja 

• Alapdokumentumok:Alapító okirat, PP, 
ÖNÉRTÉKRLÉSI TERV 

• Fő szabályozó dokumentumok:SZMSZ és 
mellékletei,  Házirend, Kollektív Szerződés, 
Közalkalmazotti Szabályzat  

• Részterületek szabályozása: Munkaterv ,  
(Havi programterv, Nevelési/fejlesztési terv, 
Fejlődési napló, stb.) 

• Munkautasítások 

• Bizonylatok: Jegyzőkönyv, Jelenléti ív, 
munkaidő elszámolás 

 



A 2015/16-OS NEVELÉSI ÉV ELŐKÉSZÍTÉSE  
(24. ÓRÁBAN MEGTÖRTÉNT) 

• El kell készíteniük az intézményi önértékelés 

bevezetésének ütemtervét az intézményvezetőknek 

(helyettes)  szükség esetén további egy-két  pedagógussal, 

akik értékelésben már jártasak ,  

– föl kell mérni, hogy egy-egy nevelési év alatt az 

intézményben hány pedagógus értékelését kell elvégezni, 

– ehhez a magasabb vezetők mellett hány vezető vagy 

pedagógus rendszeres és tartós tevékenységére van 

szükség, 

– az intézmény vezetői és az önértékelési csoport más tagjai 

értelmezik át az intézménytípusra kidolgozott önértékelési 

kézikönyvet  



MIRE VIGYÁZZUNK! 

• a jogszabályoknak való megfelelés  

Önértékelési kézikönyvből évente felülvizsgálandó 
területek 

• az IMIP időszakában volt juttatás, ÖCS –nek nincs  

• Célszerű, világos terjedelem  

• a túltervezés elkerülése,( hány pedagógus 
önértékelését kell elkészíteni,  értékelők, a 
pedagógustársak, a szülők igénybevétele ) 

• túladminisztrált, felesleges elemek beemelése 



PP- ból és Önértékelési –ből adódó célok, 
feladatok  

• Előző év mérési tapasztalatai (PP beválás, 
igénymérések, minősítések, vezetői ellenőrzés, 
neveltségi szintmérés, stb.) 

• Egyéb (Nagyobb rendezvény, kiemelt pályázat 
megvalósítása, fenntarthatósága, stb.) 

• Megelőző év fenntartói elvárásokból eredő 
feladatok 

 

FIGYELEMBE KELL VENNI 



HUMÁN ERŐFORRÉÁS FEJLESZTÉSE 

 Külső továbbképzéseken résztvevők: 
o     Diplomát vagy szakvizsgát nyújtó képzések 

o     Akkreditált képzések 

o     Minősítéshez, tanfelügyelethez kapcsolódó képzések 

o     Egyéb képzések(települési, régiós, stb.) 

• Belső képzések: 
o     Egészséges életmódra nevelés 

o     Munkaközösségek… 

o     Új dolgozók… 

o     Gyakornokok… 

o     Óvók, pedagógiai asszisztensek , dajkák viszonya 

 

 



HÁTRÁNYOS ÉS HALMOZOTTAN HÁTRÁNYOS 
HELYZETŰ… 

KIEMELT FOGYELME IGÉNYLŐ GYERMEKEK… 
– A fejlesztőkkel történő kapcsolattartás!  

– Egyéni fejlesztés feltételeinek megteremtése 

– Felülvizsgálatok pontos időpontja! 

 INGYENES ÓVODAI ÉTKEZÉS DOKUMENTÁLÁSA 

ÉTKEZÉSI KEDVEZMÉNYEKRE JOGOSULTSÁG 

ÓVODAI HIÁNYZÁSOK NYÍLVÁNTARTÁSA 

 

 
 

 

GYERMEKVÉDELEMMEL KAPCSOLATOS FELADATOK 
 



KÖSZÖNÖM A FIGYELMET 


