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1. Az önértékelés jogszabályi alapja  

 

Jogszabályok:  

1. 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről (64-65. § és a 86-7. §)  

2. 20/2012 (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a 

köznevelési intézmények névhasználatáról (145-156. §)  

3. 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a 

közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben 

történő végrehajtásáról (I. és II. fejezet)  

Útmutatók  

• Országos Tanfelügyelet – kézikönyv a gimnáziumok számára  

• Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez (második, javított változat)  

 Önértékelési kézikönyv gimnáziumok számára  

 

2. Önértékelési csoport  

 

Az önértékelésben minden pedagógus részt vesz, ugyanakkor a folyamatokat egy értékelési csoport 

irányítja (Későbbiekben BECS). A csoport létszáma 3 fő. A csoport tagjai: osztályfőnöki munkaközösség 

vezetője, az iskola igazgatója, vagy annak megbízottja, az értékelésbe bevont tanár szakjának 

megfelelő, vagy ahhoz közel eső szakos kolléga. 

A BECS vezetőjét az igazgató bízza meg. 

A csoport feladata, hogy közreműködik 

• az intézményi elvárás-rendszer meghatározásában; 

• az adatgyűjtéshez szükséges kérdések, interjúk összeállításában; 

• az éves terv és az ötéves program elkészítésében; 

• az aktuálisan érintett kollégák tájékoztatásában; 

• az értékelésbe bevont kollégák felkészítésében, feladatmegosztásában; 

• az OH informatikai támogató felületének kezelésében. 

 

3. Az önértékelés folyamata  

 

1. Tantestület tájékoztatása  

2. Szabályzat elfogadása, pontosítása  

3. Intézményi elvárás-rendszer meghatározása  

4. Intézményi dokumentumok felülvizsgálata – rövid, egyszerű célok és feladatok, mérhető 

teljesítmények és elvárások megfogalmazása  

5. Szintenként az önértékeléshez szükséges adatgyűjtés  

6. Szintenként az önértékelés elvégzése  
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7. Az összegző értékelések elkészítése  

8. Éves önértékelési terv készítése  

9. Öt évre szóló önértékelési program készítése  

4. Az önértékelés tervezése  

 

Az önértékelés 3 szinten zajlik: pedagógus, vezetők, intézmény.  

Mindhárom szinten a külső tanfelügyeleti ellenőrzéssel összhangban történik, így az értékelési 

területek és szempontok megegyeznek. Az értékelés alapját a pedagóguskompetenciákhoz 

kapcsolódó általános elvárások, a pedagógusok minősítésének alapját képező indikátorok alkotják.  

 

Az önértékelés módszerei: 

Pedagógusok értékelése során: 

• Dokumentum-elemzés (tanmenet, óraterv, napló, tanulói füzetek, esetlegesen meglévő 

tanfelügyelői értékelő lap) 

• Óralátogatás 

• Interjú azokról a kérdésekről, melyeket a dokumentumelemzés, vagy az értékelés vet fel. 

 

Az egyes kompetencia-területek és indikátoraik teljesülését 5 fokozatú értékeléssel minősítjük. Azokat 

az indikátorokat, melyek az adott kollégánál nem értékelhetőek, „né” (az összesítésnél „0” értékkel ) 

látjuk el, és a %-os végső értékelésnél figyelmen kívül hagyjuk. Az eredmények összegzése elvárások 

szerint történik. Két minősítést használunk: 

1. „azonnali fejlesztést nem igényel” 

2. „fejlesztendő” 

 

Az 1. minősítést a megszerezhető pontszám 85 %-nak elérésével lehet teljesíteni. Ezeket tekintjük 

erősségeknek.  

    

A vezetők értékelése során: 

• Dokumentum elemzés (vezetői program, PP, munkaterv (2), éves beszámolók, SzMSz, 

tanfelügyelői értékelő lap) 

•  Interjú (vele és a helyettesekkel, munkáltatóval) 

•  Kérdőíves felmérés (vezetői, nevelő testület, szülők) 

 

Intézményi önértékelés során: 

• Dokumentum-elemzés (PP, SzMSz, munkatervek (2), éves beszámolók, házirend, mérési 

eredmények, pedagógusok önértékelésének összegzése, tanfelügyeleti ellenőrzés, 

infrastruktúra, elégedettség-mérések) 

• Interjú (vezetővel, pedagógusokkal, szülőkkel) 

 

Az önértékelési szempontrendszert, indikátorokat és azok teljesülésének megítéléséhez tartozó 

kritériumokat a melléklet tartalmazza. Az önértékelés ütemezése: 

 

1.  Pedagógusértékelés – öt évente 
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• Évente a kiválasztott pedagógusok értékelése az alábbi szempontok figyelembevételével:  

o minősítésre jelentkezők;  

o gyakornokok;  

o a tanfelügyeleti ellenőrzésbe bekerült kollégák, 

o  a keret feltöltése az értékelési csoportokból arányosan.  

• Minden év június 30-ig a tantestülettel ismertetni kell az önértékelésben részt vevőket, 

valamint azok névsorát, akik közreműködnek az értékelés során.  

• A pedagógusok önértékeléshez az alábbiak szerint nyújtanak segítséget a kollégák: 

1. A tanmenet értékelését a munkaközösség vezetője végzi, aki a 

tanmenetről egy értékelőlapot tölt ki. 

2. Az önértékelés szükséges információ biztosítására óralátogatást végzünk. 

Egy önértékelés keretében két tanórát látogatunk, melyet két különböző 

kolléga értékel. Ezen két személyre az önértékelésben résztvevő javaslatot 

tehet. A javasolt személy a BECS csoporton kívüli is lehet. Az 

óralátogatások után megbeszélések, értékelések folynak, melyekről 

feljegyzések készülnek. A látogatott órák és az óravázlatok értékelésére 

két-két értékelőlap kerül kitöltésre, és a végső összesítéseknél a 

pontszámok átlagolással kerülnek meghatározásra.  

3. A dokumentum elemzésére a BECS csoport vezetője ad megbízást. Ennek 

keretében a látogatott osztályokból 3-3 db füzet megtekintésére és 

értékelésére kerül sor. A füzeteket az önértékelő kolléga választja ki. Egy 

füzet, melyet a kolléga a legjobban vezetettnek ítél, egy, ami a 

legrosszabbnak tartott és egy közepes. Így a dokumentum ellenőrzést 

végző 6 db füzetet tekint át és ez alapján értékel. Ugyanez a kolléga végzi 

el a látogatott órákban érintett osztályok/csoportok naplóinak 

értékelését. A füzetek és a naplók értékelésére egy-egy értékelőlapon 

kerül sor. 

Az értékelésben résztvevő kollégák az értékelőlapot aláírásukkal hitelesítik és a BECS 

csoport vezetőinek átadják, akik ezt az intézményi információs rendszerbe rögzítik. 

A BECS vezetője az értékelések áttekintése során összeállítja azokat a kérdéseket, 

melyeket interjú keretében mér fel az önértékelést végző kollégánál. Az írásbeli interjún 

azok a kérdések szerepelnek, amelyek a dokumentum elemzése során valamennyi 

területen „nem értelmezhető” minősítést kaptak, vagy az értékelés során csak egy 

elvárásra kapott értékelést. Az interjúkérdésekre adott válaszok alapján a BECS vezetője 

ezeket a területeket pontozza és rögzíti az eredményeket. 

Az értékelő lapok beérkezése, valamint a szükséges interjú elkészítése és értékelése után 

az összesített adatokról egy összesített értékelő lap készül két példányban, melynek egyik 

példányát az értékelt kapja, másik példányát (a pontozólapokkal együtt) a személyi anyag 

részeként tároljuk, valamint elektronikusan archiválásra kerül az összesített értékelőlap 

is. Az értékelő lapokkal együtt az óralátogatásról és a kompetencia területekről grafikont 

is készítünk, és az értékelő lappal együtt tároljuk. Az önértékelő kolléga kérésére az egyes 

elvárások értékelési adatai alapján, erősség-gyengeség grafikont is készítünk, melyet csak 

az önértékelést végző kolléga kap meg egy példányban. Ez nem tartozik a tárolandó 

dokumentumok közé.  
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A feladatok névre szóló delegálását és az elvégzendő feladatok határidejét a 

munkacsoportok vezetői határozzák meg, az értékelésbe bevont kollégákkal kapcsolatos 

feladatok határidejének figyelembevételével. 

 

Pontozás az értékelés során 

 

Ha az adott kritérium a vizsgált dokumentumban megjelenik, akkor az értékelés 3-as. Ha a vizsgált 

dokumentum alapján a kritérium több elemben is megítélhető - 4, illetve 5-ös értékelés. (Pl. a 

füzetben több helyen is látható a rendszeres csoportmunka vagy tanári ellenőrzés, a házi feladat 

rendszeres javítása /javíttatása.) Ha a vizsgált dokumentumban csak közvetett jelei vannak a kritérium 

teljesülésének 2-es.  (PL. : a füzetben elsősorban az önellenőrzésnek vannak jelei.) 

Ha a vizsgált dokumentumban nincs jele annak, hogy a kritérium jelen lenne, akkor 1-es vagy 0-s (nem 

értelmezhető.) A nem értelmezhető minősítést elsősorban akkor adjuk, ha az értékelőlapon 

megfogalmazott teljesítési kritériumokban is NÉ. szerepel.) Ezeket az újabb értékelő lapok be is írják. 

A testnevelést oktató kolléga esetében az értékelésnél a füzet nem értelmezhető, az erre vonatkozó 

kritériumok mindegyikénél az NÉ. szerepel. 

 

 

Vezetők – a 2. és 4. évben  

• Igazgató és helyettesek értékelése ugyanabban az évben a munkacsoport két tagjának 

bevonásával.  

o a, interjúk  

o b, kérdőívek  

• Az értékelők minden értékelési év április 30-ig készítik el az összegző értékelést  

• A vezetők május 31-ig elkészítik a saját önértékelésüket és a két évre szóló önfejlesztési 

tervet  

• A vezetők összegző értékelését a munkacsoport június 30-ig készíti el  

• Az igazgató az elkészült önértékelést, fejlesztési tervet és összegző értékelést legkésőbb 

a tanévnyitó értekezletig eljuttatja a fenntartóhoz.  

 

Intézményi – 5 évenként  

• Az értékelésben a munkacsoport tagjai vesznek részt.  

• Az intézményi éves önértékelési terv készítésének határideje: minden évben a tanévnyitó 

értekezlet.  

• Az ötéves önértékelési program készítésének határideje: az 5. évet követő tanévnyitó 

értekezlet.  

• Az önértékelési program módosítására a fenntartó, a vezető, a munkacsoport valamint a 

tantestület 20%-ának javaslatára kerülhet sor.   

  

5. Az összegző értékelések  
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A munkacsoport tagjai készítik el a pedagógusok, vezetők és intézményi önértékelések összegzését. 

Az összegző értékelésnél kiemelt figyelmet kell fordítani azokra a területekre, melyek fejlesztendő 

minősítést kapnak.  A fejlesztendő területek közé kell sorolni azokat is, melyeknek értékelése során a 

kapott minősítő értékek szélsőségesen szórnak. Az interjúknál az abban résztvevők összegzésképpen 

fogalmazzák meg az erősségeket és fejlesztendő területeket.  

 

6. A dokumentumok tárolása  

 

Az önértékelés, szaktanácsadás, tanfelügyeleti és szakértői ellenőrzés dokumentumait a személyi 

anyag részeként elektronikusan tároljuk  

• az OH támogató felületén;  

• a személyi anyagban nyomtatott formában.  

Az intézményi értékelések dokumentumait iktatjuk, és a titkárságon tároljuk. Az összegző értékelést, 

az éves önértékelési tervet és az ötéves önértékelési programot elektronikus és nyomtatott formában 

a titkárságon tároljuk. 

   

7. Nyilvánosság, hozzáférhetőség  

 

Az összegző értékelés egyéni hozzájáruló nyilatkozatok alapján részben vagy egészben nyilvánosságra 

hozható (honlapon megjeleníthető).  

Az értékelések az önértékelési csoport vezetői az intézményvezetés számára hozzáférhető. Az 

önértékelés során keletkező anyagok nem nyilvánosak! 

és a személyi anyagot kezelő munkatárs számára hozzáférhetőnek kell lennie.  

Biztosítani kell a hozzáférést kérés esetén az alábbi külső személyek számára:  

• szaktanácsadó,  

• tanfelügyelő,  

• szakértő,  

• munkáltató,  

• fenntartó.  

Kérés esetén az intézményvezető tájékoztatást nyújthat az értékelésben részt vevő felek részére az 

eredményről (az önfejlesztési tervben foglaltak értékelése érdekében).   
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8. Mellékletek  

 

1. Az intézményi elvárási szempontok 

 

a.) Iskolai szintű elvárások pedagógusainkkal kapcsolatban 

 

1. Pedagógiai módszertani felkészültség 

- ismerje és alkalmazza a közép- és emelt szintű érettségi követelményeket 

- tartsa szem előtt, hogy iskolánk a tehetséggondozás területét kiemelt feladatának tekinti 

- a fentiek figyelembevételével válassza meg módszertani eszközeit 

- készítse fel érdeklődő diákjait a szaktárgyhoz kapcsolódó területi és országos szintű 

versenyekre, kompetenciamérésekre, az éves programban elfogadott helyi szintű vizsgákra 

- törekedjen a tantárgyi koncentrációra (kapcsolódási pontok más tantárgyakkal) ezzel is 

erősítse diákjai tudásának gyakorlatban való alkalmazását 

 

2. Pedagógiai folyamatok tevékenységek tervezése és a megvalósításhoz szükséges önreflexiók 

- a kollégák ismerjék meg, tudjanak azonosulni a munkaközösségi szinten megszervezett 

tanítási folyamatokkal (közös tanmenet), saját tanmenetüket ezek adaptálásával készítsék el 

- a tanmenet illeszkedjen a szaktárgyi vizsgák, valamint a külső és belső mérések 

követelményrendszeréhez 

- a tanév, vagy egyes témák zárása után a tanmenetek kerüljenek átalakításra a tapasztalatok 

figyelembe vételével 

- amennyiben a témazáró dolgozat megírása során a csoportra jellemző hibát találunk, akkor a 

következő téma feldolgozása során a hiányosságokat pótolni kell 

 

3. A tanulás támogatása 

- a szóbeli és írásbeli számonkéréssel segítse a diákok tudásának, képességeinek megerősítését, 

illetve a fejlesztésre szoruló területek azonosítását 

- személyre szabott feladatokkal segítse a lemaradó diákok felzárkózását 

- az iskola kiemelt lehetőséget biztosít a nyelvtanulásra, ezért a tanulók képzettségi szintjéhez 

igazodóan segítsük őket a nyelvvizsgákra való felkészülésben (nyelvi táborok, nyelvvizsga-

előkészítők, stb.) 

- törekedni kell az informatikai felületeken olyan csoportok kialakítására, ahol a tanulók egymás 

munkáját segíthetik, kooperálhatnak 

 

4. A tanulók személyiségfejlesztése, az egyéni bánásmód érvényesülése, 

- tartson rendszeres kapcsolatot az iskola egészségügyi és más, szociális munkát végző 

szakembereivel, segítő szervezeteivel (életvezetési tanácsadó, iskolapszichológus, védőnő, 

pályaválasztási tanácsadó, családsegítő és gyermekvédelmi központ) 

- segítse a diákokat közösségi szolgálati feladataik ellátásában 
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5. Tanulói csoportok, közösségek alakulásának segítése, fejlesztése,… , osztályfőnöki tevékenység 

- törekedjen arra, hogy a tanulók személyiségükhöz igazodóan tudjanak részt venni különböző 

öntevékenységi és szabadidős csoportok munkájában (pl. néptánc, színjátszó kör, sportkörök, 

diákújság, stb.) 

- törekedjen diákjai egyéni céljainak megismerésére, azokban való támogatásukra 

- segítse a diákokat abban, hogy az osztály- és iskolai szintű feladatokban egyéniségüknek 

megfelelően vegyenek részt 

- törekedjen az önkormányzatiság támogatásra, önálló feladatvállalások ösztönzésére 

 

6. A tanulók személyiségfejlődésének és a pedagógiai folyamatok értékelése, elemzése 

- segítse azokat az iskolai programokat, amelyek erősítik iskolai hagyományaink, tradícióink 

megerősítését és megtartását, támogassa új hagyományteremtő kezdeményezések 

kialakítását, ezekkel különböző szintű közösségeink megerősítését 

- a kompetenciamérések, idegen nyelvi mérések, és a FITT mérés valamint más, globális 

mérések, felmérések után elemzésekkel segítse tanítványai egyéni fejlődését 

 

7. Kommunikáció és szakmai együttműködés, problémamegoldás 

- törekedjen az informatikai felületek folyamatos használatára, az abban rejlő lehetőségek 

kiaknázására, mind a kollégákkal, mind a tanulókkal való kapcsolat szélesítésében 

- a speciálisan iskolánk igényeinek megfelelően kifejlesztett elektronikus napló segítségével 

rendszeresen tájékoztassa a szülőket 

- a külső és belső kommunikáció fejlesztése érdekében használja az iskolai honlapot 

- törekedjen arra, hogy pedagógiai képességeihez mérten segítse a tantestület, a 

szaktárgyaihoz tartozó munkaközösségeink tevékenységét, az iskolai életet fejlesztő, megújító 

kezdeményezéseket 

- támogassa és segítse az iskola külső kapcsolatait, különösen a diákcsere programokat, 

részvételével segítse az iskolai innovációk megerősödését 

 

8. Elkötelezettség és szakmai felelősségvállalás a szakmai fejlődésért 

- törekedjen az új digitális tananyagok megismerésére, és azok beépítésére a mindennapi 

pedagógiai gyakorlatába 

- segítse azon online felületek felkutatást, ahol tanítványai olyan tartalmakat ismerhetnek meg, 

amelyek segítik tudásuk elmélyítését, megerősítést, lehetőséget teremtenek egyéni 

gyakorlásra 
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b.) Iskolai szintű elvárások az iskolavezetéssel kapcsolatban 

 

1. A tanulás és tanítási stratégiai vezetése és operatív irányítása 

- döntéseivel ösztönözze munkatársait a tanulási teljesítmények javításához 

- olyan vezetői kapcsolatrendszert építsen ki, ahol a visszacsatolási mechanizmusok 

érvényesülni tudnak 

- rendszeresen kövesse nyomon a pedagógiai program módosításának törvényi 

kötelezettségeit, segítse a belső fejlődést tapasztalatainak megosztásával 

- regisztrálja és mutassa be azokat az eredményeket, amelyek a tantestületi munka 

megerősítését támogatják, ugyanakkor tárja fel a fejlesztendő részterületeket, azokhoz 

fejlesztő eljárásokat dolgozzon, vagy dolgoztasson ki 

- hangolja össze a tanügyi dokumentumok egységes elvek szerinti kidolgozását, segítse az egyes 

szakmai közösségek terveinek iskolai célokhoz való igazítását 

 

2. A változások stratégiai vezetése és operatív irányítása 

- döntéseivel ösztönözze munkatársait a tanulási teljesítmények javításához 

- vegye figyelembe, hogy egy folyamatosan változó iskolai környezetben kell értékeket 

teremteni, olyan információs folyamatrendszert alkalmazzon, ahol a változásokról kellő 

időben értesülhet a tantestület 

- jó együttműködést építsen ki azokkal az iskolákkal, melyek a kialakult gyakorlat szerint a 

leginkább irányítják tanulóikat iskolánk felé 

 

3. Önmaga stratégiai vezetése 

- tudatosítsa magában, hogy munkája, pedagógiai tevékenysége a diákok, a szülők, és kollégái 

kontrollja alatt áll 

- várja el kollégáitól azokat az észrevételeket, amelyekkel munkáját javítani tudja, ehhez bizalmi 

kapcsolatot építsen ki 

- vezetői programját tartsa be, ha szükséges azt módosítsa, erről a kollégáit és a fenntartót 

tájékoztassa 

 

4. Mások stratégiai vezetése és operatív irányítása 

- segítse munkatársait a hatáskörükbe tartozó döntések meghozatalában, ennek érdekében a 

döntések előtt ismertesse meg őket megoldandó feladat részleteivel, kockázataival, de 

számukra döntési alternatívákat kínáljon 

- törekedjen olyan továbbképzési tervezetet megalkotni, amely egyszerre szolgálja a 

pedagógusok és az intézmény távlati érdekeit 

- az iskola vezetőségét vonja be a stratégiai döntések előkészítésébe 

- legkésőbb a nyitó értekezletig mindig készítse elő a tanév helyi rendjét, a munkaterv 

tervezetét, és a tanév rendezvénytervét 

 

5. Az intézmény stratégiai vezetése és operatív irányítása 

- segítse munkatársait azzal, hogy felhívja figyelmüket a fontosabb új jogszabályokat, jelzi 

számukra, hogy milyen döntési helyzetekben lesz azokra szükség 

- maga is használja az informatikai lehetőségeket vezetői munkájában, és az intézményen belüli 

kommunikációban 
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- az iskolai létesítmények használatában információs rendszert működtet az üzemeltető és a 

belső használók között 

- koordinálja azokat az iskolai folyamatokat, amelyek a megfelelő iskolai dokumentumok 

informatikai úton való elérhetőségét biztosítják 

 

c.) Intézményi szintű elvárások az iskolai önértékeléssel kapcsolatban 

 

Ebben a körben iskolánk megtartja azt az általános elvárás rendszert, amelyet az Önértékelési 

kézikönyv gimnáziumok számára tartalmaz. Természetesen a pedagógusokra és a vezetőre 

vonatkozó sajátos elvárások ebben a körben is érvényben maradnak, a hét terület értékelésénél 

figyelembe veendők. 
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2. A kompetencia területek elvárásainak megjelenése az iskolai dokumentumokban 

    

 

 

Megjegyzés: Az alábbi elvárások – lényegüket tekintve - az iskola Pedagógiai Programjában szerepelnek. 

 

Terület, tartalom Az intézményi elvárások megjelenése az intézményi dokumentumokban 

1. Pedagógiai módszertani 

felkészültség 

 

• Milyen a módszertani 

felkészültsége?  

• Milyen módszereket alkalmaz 

a tanítási órákon és egyéb 

foglalkozásokon? Alkalmazza-

e a tanulócsoportoknak, 

különleges bánásmódot 

igénylőknek megfelelő, 

változatos módszereket? 

• Hogyan méri, illetve értékeli az 

alkalmazott módszerek 

beválását? Hogyan használja 

fel a mérési és értékelési 

eredményeket saját 

pedagógiai gyakorlatában? 

• Hogyan, mennyire illeszkednek 

az általa alkalmazott 

 

- Iskolánk pedagógusai szellemileg, erkölcsileg és testileg egészséges nemzedéket kívánnak nevelni 

a rájuk bízott diákokból. Ennek érdekében: 

tervszerű nevelő és oktató munkával fejlesztjük diákjaink készségeit, képességeit 

korszerű ismereteket, továbbépíthető, alkalmazásképes tudást, magas szintű műveltséget 

nyújtunk, 

az iskola olyan - az emberre, a társadalomra, a művészetre, a természetre, a tudományokra, a 

technikára vonatkozó - ismereteket közöl, melyek megalapozzák a tanulók műveltségét, 

világszemléletét, világképük formálódását, eligazodásukat szűkebb és tágabb környezetükben, 

képessé kell tennünk diákjainkat az egyéni tanulásra, új ismeretek szerzésére, 

birtokában vannak-e a tantárgy tanításához szükséges szakmai és módszertani ismereteknek, 

rendszeresen végeznek-e értékelő, vagy szakmai kutatómunkát, részt vesznek-e szakmai 

továbbképzésen, tanulmányozzák-e a szakirodalmat  

megfelelő módszerekkel dolgozzák-e fel a tantervi követelményeket; mennyire változatosak az 

alkalmazott módszerek, mennyire differenciálnak, milyen hatékonysággal tudják alkalmazni a 

különböző oktatási segédeszközöket, mennyire tudják bevonni a tanulókat az ismeretszerzés 

folyamatába, milyen hatékonysággal tudják – a tanulókat nem túlterhelve – felhasználni a házi 
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Terület, tartalom Az intézményi elvárások megjelenése az intézményi dokumentumokban 

módszerek a 

tanulócsoporthoz, illetve a 

tananyaghoz? 

feladatokat az ismeretszerzés és a gyakorlás folyamatába 

 

2. A tanuló személyiségének 

fejlesztése, az egyéni bánásmód 

érvényesülése, a hátrányos helyzetű, 

sajátos nevelési igényű vagy 

beilleszkedési, tanulási, magatartási 

nehézséggel küzdő gyermek, tanuló 

együttneveléséhez szükséges 

módszertani felkészültség 

 

• Hogyan méri fel - milyen hatékony 

tanuló-megismerési technikákat 

alkalmaz - a tanulók értelmi, 

érzelmi, szociális és erkölcsi 

állapotát? 

 

• Hogyan jelenik meg az egyéni 

fejlesztés, a személyiségfejlesztés 

a pedagógiai munkájában a 

tanítás, tanulás folyamatában, a 

tervezésben (egyéni képességek, 

adottságok, fejlődési ütem, 

szociokulturális háttér)? 

- a gyermek életkorához és személyiségéhez alkalmazott eljárások megválasztása, 

- az egyes tanítványokkal való szüntelen, fejlesztő törődés, 

- az iskola által közvetített nevelési elvek érvényesítése a gyermeki személyiség méltóságának 

egyidejű tiszteletben tartása mellett,  

Szükség esetén az egyéni képességekhez igazodó tanórai tanulás megszervezése; 

a tantárgyfelosztásban feltüntetett egyéni foglalkozások és a felzárkóztató jellegű foglalkozások; 

az iskolai könyvtár, valamint az iskola más létesítményeinek, eszközeinek egyéni vagy csoportos 

használata; 

a továbbtanulás irányítása, segítése  

szoros kapcsolatot kell kialakítani a helyi nevelési tanácsadóval és gyermekjóléti szolgálattal, 

valamint az iskolapszichológussal; 

törekednünk kell a nevelők és a tanulók személyes kapcsolatának kialakítására; 

szükség esetén el kell érnünk szorosabb szülő-pedagógus kapcsolat kiépítését; 

fontos, hogy részt vegyünk a szülők és a családok nevelési gondjainak segítésében, illetve a 

problémák megoldásában szakmai segítőket vonjunk be.  

 közép és emeltszintű érettségi előkészítő foglalkozások, 

verseny előkészítő foglalkozások 
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Terület, tartalom Az intézményi elvárások megjelenése az intézményi dokumentumokban 

• Milyen módon differenciál, 

alkalmazza az adaptív oktatás 

gyakorlatát? 

• Milyen terv alapján, hogyan 

foglalkozik a kiemelt figyelmet 

igénylő tanulókkal, ezen belül a 

sajátos nevelési igényű, a 

beilleszkedési, tanulási, 

magatartási -. nehézséggel küzdő, 

a kiemelten tehetséges tanulókkal, 

illetve a hátrányos és halmozottan 

hátrányos helyzetű tanulókkal? 

• Hogyan fejleszti a kiemelkedő 

képességű tehetséges tanulókat? 

 

 

 

3. A tanulói csoportok, közösségek 

alakulásának segítése, fejlesztése, 

esélyteremtés, nyitottság a 

különböző társadalmi- kulturális 

sokféleségre, integrációs 

tevékenység, osztályfőnöki 

tevékenység 

• Milyen módszereket, eszközöket 

alkalmaz a közösség belső 

struktúrájának feltárására? 

• Hogyan képes olyan nevelési, 

tanulási környezet kialakítására, 

amelyben a tanulók értékesnek, 

A különféle iskolai tanulói közösségek megszervezése, nevelői irányítása. 

Feladat: Az iskolai élet egyes területeihez (tanórákhoz, tanórán kívüli tevékenységekhez) 

kapcsolódó tanulói közösségek kialakítása, valamint ezek életének tudatos, tervszerű nevelői 

fejlesztése. 

 

A tanulók életkori fejlettségének figyelembevétele a tanulóközösségek fejlesztésében. 

Feladat: A tanulói közösségek irányításánál a nevelőknek alkalmazkodniuk kell az életkorral változó 

közösségi magatartáshoz: a kisgyermek heteronóm - a felnőttek elvárásainak megfelelni akaró - 

személyiségének lassú átalakulásától az autonóm - önmagát értékelni és irányítani képes - 

személyiséggé válásig. 

 

Az önkormányzás képességének kialakítása. 
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Terület, tartalom Az intézményi elvárások megjelenése az intézményi dokumentumokban 

elfogadottnak érezhetik magukat? 

Amelyben megtanulják tisztelni, 

elfogadni a különböző kulturális 

közegből, a különböző társadalmi 

rétegekből jött társaikat, a 

különleges bánásmódot igénylőket, 

és a hátrányos helyzetű tanulókat 

is? 

• Hogyan jelenik meg a 

közösségfejlesztés a pedagógiai 

munkájában (helyzetek teremtése, 

eszközök, az intézmény szabadidős 

tevékenységeiben való részvétel)? 

• Hogyan működik, mint 

osztályfőnök? 

• Melyek azok a probléma-megoldási 

és konfliktuskezelési stratégiák, 

amelyeket sikeresen alkalmaz? 

Feladat:  A tanulói közösségek fejlesztése során ki kell alakítani a közösségekben, hogy nevelői 

segítséggel közösen tudjanak maguk elé célt kitűzni, a cél eléréséért összehangolt módon 

tevékenykedjenek, illetve az elvégzett munkát értékelni tudják. 

 

A tanulói közösségek tevékenységének megszervezése. 

Feladat: A tanulói közösségeket irányító pedagógusok legfontosabb feladata, a közösségek 

tevékenységének tudatos tervezése és folyamatos megszervezése, hiszen a tanulói közösség által 

történő közvetett nevelés csak akkor érvényesülhet, ha a tanulók a közösség által szervezett 

tevékenységekbe bekapcsolódnak, azokban aktívan részt vesznek, és ott a közösségi együttéléshez 

szükséges magatartáshoz és viselkedési formákhoz tapasztalatokat gyűjthetnek. 

 

A közösség egyéni arculatának, hagyományainak kialakítása. 

Feladat: A tanulói közösségre jellemző, az összetartozást erősítő erkölcsi, viselkedési normák, 

formai keretek és tevékenységek rendszeressé válásának kialakítása, ápolása. 

 

4. A pedagógiai folyamat tervezése és 

a megvalósításukhoz kapcsolódó 

önreflexiók 

• Milyen a pedagógiai tervező 

munkája: tervezési 

dokumentumok, tervezési 

módszerek, nyomon követhetőség, 

megvalósíthatóság, realitás? 

(pedagógiai program, tanmenet, 

Iskolánk pedagógusai szellemileg, erkölcsileg és testileg egészséges nemzedéket kívánnak nevelni 

a rájuk bízott diákokból. Ennek érdekében: 

tervszerű nevelő és oktató munkával fejlesztjük diákjaink készségeit, képességeit 

korszerű ismereteket, továbbépíthető, alkalmazásképes tudást, magas szintű műveltséget 

nyújtunk, 

az iskola olyan - az emberre, a társadalomra, a művészetre, a természetre, a tudományokra, a 

technikára vonatkozó - ismereteket közöl, melyek megalapozzák a tanulók műveltségét, 

világszemléletét, világképük formálódását, eligazodásukat szűkebb és tágabb környezetükben, 

képessé kell tennünk diákjainkat az egyéni tanulásra, új ismeretek szerzésére, 
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Terület, tartalom Az intézményi elvárások megjelenése az intézményi dokumentumokban 

tematikus terv, óraterv, óravázlat, 

foglalkozási terv, folyamatterv) 

• Hogyan viszonyul egymáshoz a 

tervezés és megvalósítás? 

• A tervezés során hogyan 

érvényesíti a Nemzeti Alaptanterv 

fejlesztési területei nevelési céljait, 

hogyan határoz meg pedagógiai 

célokat, fejlesztési 

kompetenciákat? 

• Az éves tervezés elemei 

megfelelnek-e a pedagógiai 

programban leírt intézményi 

céloknak? 

• Hogyan épít tervező munkája során 

a tanulók előzetes tudására és a 

tanulócsoport jellemzőire? 

 

 

- Pedagógiai munkánk alapvető feladata, hogy a gyermeki nyitottságra, fogékonyságra, 

érdeklődésre és aktivitásra építve a személyiségfejlődés szempontjából is kiemelten fontos célokat 

megvalósítsuk. 

a tehetséggondozó foglalkozások; 

egyéni foglalkozások; szakkörök 

a szabadidős foglalkozások (pl. színház- és múzeumlátogatások); 

az iskolai könyvtár, valamint az iskola más létesítményeinek, eszközeinek egyéni vagy csoportos 

használata; 

a továbbtanulás kiemelt segítése; 

a tanár szabadon választható módszere alapján. 

 

5. A tanulás támogatása, szervezése 

és irányítása 

• Milyen hatásos tanulásszervezési 

eljárásokat alkalmaz (önálló és 

csoportos tanulás irányítása, 

differenciálás, projekt, témahét 

stb.) 

• Hogyan motiválja a tanulókat? 

Hogyan kelti fel a tanulók 

érdeklődését és hogyan köti le, 

A gimnázium általánosan művelő iskola 

melynek célja, hogy a rá bízott tanulók ismereteit bővítse, kiegészítse; 

az adott életkor lehetőségeit kihasználva rendszerezett, bővíthető ismereteket nyújtson; 

tegye képessé tanulóit a felsőfokú tanintézetekben való továbbtanulásra, szakképzettség 

megszerzésére, a végzés utáni munkába állásra; 

fejlessze ki tanulóiban az önművelés, az önnevelés és önmegvalósítás igényét, képességeit, 

nyújtson minden tanulójának egységes, korszerű és továbbfejleszthető ismereteket az élet minden 

területén. 

 Az iskolában folyó nevelés és oktatás célja  
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Terület, tartalom Az intézményi elvárások megjelenése az intézményi dokumentumokban 

tartja fenn a tanulók figyelmét, 

érdeklődését? 

• Hogyan fejleszti a tanulók 

gondolkodási, probléma-megoldási 

és együttműködési képességét? 

• Milyen tanulási teret, tanulási 

környezetet hoz létre a tanulási 

folyamatra? 

• Hogyan alkalmazza a tanulási 

folyamatban az információ-

kommunikációs technikákra épülő 

eszközöket, digitális tananyagokat? 

Hogyan sikerül a helyes arányt 

kialakítania a hagyományos és az 

információ-kommunikációs 

technológiák között? 

Mivel tanulóink képességei általában nem teszik szükségessé szervezett korrepetálások tartását, 

az esetleg felmerülő hiányosságok pótlására kollégáink egyéni foglalkozásokkal előre egyeztetett 

időpontokban lehetőséget adnak. Azonban a szülők kérésére az így rendelkezésünkre álló 

órakeretet a kiemelkedő képességű tanulóinkból álló csoportjaink képességfejlesztésére, 

orientációs foglalkozásaira, verseny-előkészítőire, szabadidős tevékenységekre, öntevékenységi 

köreink működtetésére, érettségi előkészítőkre használjuk fel. (BMG PP 15.o)  

milyen hatékonysággal tudják alkalmazni a különböző oktatási segédeszközöket, mennyire tudják 

bevonni a tanulókat az ismeretszerzés folyamatába (BMG PP 19-22.o.) 

 

6. A pedagógiai folyamatok és a 

tanulók személyiségfejlődésének 

értékelése, elemzése 

• Milyen esetekben alkalmazza a 

tanulási-tanítási folyamatban a 

diagnosztikus, fejlesztő és 

szummatív értékelési formákat? 

• Milyen ellenőrzési és értékelési 

formákat alkalmaz? 

• Mennyire támogató, fejlesztő az 

értékelése?  

A tanárok alaposan és alkotó módon értékelik-e a tanulók munkáját; megfelelő-e az írásbeli és 

szóbeli értékelések aránya, értékeléseik, mennyire reálisak és következetesek, értékelésüket 

mennyire és hogyan fogadtatják el a tanulókkal, szülőkkel, az értékeléseik elősegíti-e a tanuló 

szakmai és emberi fejlődését  

Az előírt követelmények teljesítését az egyes szaktárgyak jellegzetességének megfelelően tanulók 

szóbeli felelete, írásbeli munkája vagy gyakorlati tevékenysége, valamint  belső vizsgarend alapján 

szervezett év végi vizsgákon ellenőrzik. Az ellenőrzés kiterjed a régebben tanult tananyaghoz 

kapcsolódó követelményekre is.  

Kiemelten fontos, hogy a tanulók szóbeli kifejezőkészségének fejlesztése érdekében minél 

többször kerüljön sor szóbeli ellenőrzésre.  
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Terület, tartalom Az intézményi elvárások megjelenése az intézményi dokumentumokban 

• Milyen visszajelzéseket ad a 

tanulóknak? Visszajelzései 

támogatják-e a tanulók 

önértékelésének fejlődését? 

• Hogyan győződik meg arról, hogy 

reálisan értékeli-e a tanulókat?  

A tanulók tanulmányi teljesítményeinek és előmenetelének értékelése és minősítése azon alapul, 

hogy a tanulói teljesítmény hogyan viszonyul az iskola helyi tantervében előírt követelményekhez. 

Figyelembe vehető a tanulók tudásának, eredményének fejlődési tendenciája is. 

 

7. A kommunikáció, a szakmai 

együttműködés és a 

problémamegoldás 

• Szakmai és nyelvi szempontból 

igényes-e a nyelvhasználata 

(életkornak megfelelő szókészlet, 

artikuláció, beszédsebesség stb.)? 

• Milyen a tanulókkal az 

osztályteremben (és azon kívül) a 

kommunikációja, 

együttműködése? 

• Milyen módon működik együtt 

pedagógus és a pedagógiai munkát 

segítő más felnőttekkel a 

pedagógiai folyamatban? 

• Együttműködik-e és ha igen, milyen 

módon más intézmények 

pedagógusaival?  

• Milyen pedagógiai fejlesztésekben 

vesz részt (intézményen belül, 

kívül, jó gyakorlat stb.)? 

-baráti segítségnyújtás a gyermek magánemberi, szociális jellegű problémáinak megoldásában, 

-Törekedni kell diákjaink körében az emberek közötti érintkezés, a kommunikáció elfogadott 

normáinak és helyes formáinak kialakítására, 

Több éve szervezi iskolánk a Bolyai és Zrínyi matematika és magyar versenyeket, mely jó alkalmat 

teremt a környező kerületek iskoláival való kapcsolatteremtésre, erősíti iskolánk ismertségét. Ezen 

kívül bekapcsolódunk az EMMI által szervezett, finanszírozott tanulmányi versenyekbe, a kerületi, 

a fővárosi, és más országos versenyekbe  

A tanulókat és szüleiket a tanuló fejlődéséről, tanulmányi előmeneteléről, a különböző országos 

mérések eredményeiről az osztályfőnök és a szaktanárok folyamatosan tájékoztatják. Ezek 

történhetnek szóban, az iskolai honlapon, elektronikus naplón keresztül vagy írásban. Az 

osztályközösség fejlődésének alakulásáról, a felmerülő problémákról szülői értekezleteken az 

osztályfőnök, rendkívüli – egyedi – esetekben az igazgató, vagy valamelyik helyettese ad 

tájékoztatást.  
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Terület, tartalom Az intézményi elvárások megjelenése az intézményi dokumentumokban 

• Reális önismerettel rendelkezik-e? 

Jellemző-e rá a reflektív szemlélet? 

Hogyan fogadja a visszajelzéseket? 

Képes-e önreflexióra? Képes-e 

önfejlesztésre? 

• Mennyire tud azonosulni az 

intézmény pedagógiai 

programjának céljaival, az 

intézmény hitvallásával? 

8. Elkötelezettség és 

felelősségvállalás a szakmai 

fejlődésért 

• Saját magára vonatkozóan hogyan 

érvényesíti a folyamatos értékelés, 

fejlődés, továbblépés igényét? 

• Mennyire tájékozott pedagógiai 

kérdésekben, hogyan követi a 

szakmában történteket? 

• Kezdeményezőképessége, 

felelősségvállalása mennyire 

fejlett? 

• Munkájában mennyire pontos, 

megbízható? 

 

 

Az élethosszig tartó tanulás egy pedagógus számára nélkülözhetetlen. Ennek egyszerre kell 

tartalmaznia a szakmai és a módszertani ismeretekben való fejlődést. 

Az iskola továbbképzési programjába beépítve, a továbbképzési idő alatt – minden évben más-más 

munkaközösségből – évente legalább két tanár részt vesz a külső intézmények által szervezett 

környezeti nevelési tanár-továbbképzési programokon 

mennyire tárja fel tantárgyának környezeti tartalmait napi tanítása során 

alkalmazza-e a modern környezeti nevelési módszereket 

részt vállal-e az iskola tanórán kívüli programjainak megvalósításából személyes példamutatással 

segíti-e a program megvalósulását, törekszik-e együttműködésre a tanulói közösségekkel, az 

iskola dolgozóival, a szülőkkel, a külső kapcsolatokkal 
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3. A kompetencia területek elvárási kritériumai a pedagógusértékelés, önértékelés során 
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1. Az óralátogatási jegyzőkönyv minta 

 

Óralátogatási értékelőlap 

Óralátogató(k) neve:  

Órát tartó pedagógus neve:  

Osztály:  

Tantárgy:  

Tananyag:  

Időpont:   

 

1. Célok, feladatok megvalósítása 

1. 1. Az óra tananyaga időarányosan megegyezik a tantervvel és a tanmenettel  

1. 2. A tananyag feldolgozás során a meglévő taneszközök használata rendszeres  

1. 3. Az óra feladatai alkalmasak az egyéni képességfejlesztésre  

1. 4. A tanítási óra kellően előkészített és szervezett (óravázlat, szemléltetés)  

1. 5. A tanítási óra célja megvalósult  

 

2. Tanulásirányítás 

2. 1. A pedagógus kérdései szakszerűek, érthetőek.  

2. 2. Az órán érvényesül a tanár irányító szerepe  

2. 3. A tanulói tevékenykedtetés változatos, érdekes  

2. 4. A tanítási módszerek, munkaformák megfelelnek az óra céljának, anyagának  

2. 5. A szemléltetőeszközök használata szakszerű és eredményes  

 

3. Motiválás 

3. 1. A tanár fel tudja kelteni a tanulók érdeklődését  

3. 2. A pedagógus folyamatos sikerélményhez juttatta a tanulókat  

3. 3. Az óra légköre bátorító, segítő  

3. 4. A tanár-diák kommunikációban jellemző a tanár moderátori szerepvállalása   

3. 5. A feladatok tartalma, jellege segíti a figyelem fenntartását, és a koncentrációt   

 

4. A tanóra felépítése, időarányai 

4. 1. A tervezett tananyag megfelel a tanulók felkészültségének  

4. 2. A tanítási módszerek megválasztása megfelel a tananyag tartalmának  

4. 3. A tanóra időbeosztása segíti a feladatok eredményes elvégzését  

4. 4. A tanulói munkaformák megfelelnek a feladatoknak és az életkori 

sajátosságoknak  

 

4. 5. A tanóra végén a tanulók eljutottak az új ismeretek rendszerezéséhez és 

rögzítéséhez  

 

 

5. Munkakultúra 

5. 1. A tanulók önállóak a feladatok elvégzésében  

5. 2. A tanulók fegyelmezettek az órán  

5. 3. A tanulók többsége aktívan vesz részt az órán  
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5. 4. Jellemző az egyénre szabott segítségnyújtás  

5. 5. A füzetvezetés esztétikus, tartalma áttekinthető   

 

6. Ellenőrzés, értékelés 

6. 1. Az értékelésnél a tanár tiszteletben tartja a tanulói személyiséget   

6. 2. A tanár folyamatosan ellenőrzi, értékeli a tanulók munkáját   

6. 3. Az egyénre szabott értékelés jellemzi az órát  

6. 4. Az értékelés ösztönző, bátorító  

6. 5. Jellemző az órán a nyugodt, őszinte légkör  
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