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I. Alapelvek, célok és elvárt eredmények  

 
1. Az önértékelés alapelve  

 
o Az intézményi önértékelés fókuszában a tanulási-tanítási folyamat, a pedagógiai munka 

minősége áll.  

o Az értékelés alapját intézményi célok mentén értelmezett általános pedagógiai-szakmai 

elvárások alkotják.  

 

2. Az önértékelés célja  

o Iránymutatás az intézmény pedagógiai-szakmai munkájának fejlesztéséhez.  

o Az intézmény / vezető / pedagógus munkájának belső illetve külső értékelése, a 

kiemelkedő és a fejleszthető területek meghatározása.  

o Az önértékelés bemenet a külső, tanfelügyeleti értékeléshez, amely visszacsatol az 

önértékelés eredményére és a fejlődési folyamatra.  

o Pedagógusok esetén a minősítésre való felkészülés támogatása.  

o Az értékelés alapját a pedagógusminősítés területeivel megegyező területekhez, a 

pedagógus kompetenciákhoz kapcsolódó általános elvárások, a pedagógusok 

minősítésének alapját képező indikátorok alkotják. 

 

3. Törvényi háttér  

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

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

köznevelési intézmények névhasználatáról (145-156. §)  

o 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 :  

 
o Országos Tanfelügyelet – kézikönyv a szakképző iskolák számára (ötödik, javított változat)  

o Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez (harmadik, javított változat)  

o Önértékelési kézikönyv középiskolák számára(harmadik, javított változat)  

 

4. Az önértékelés elvárt eredményei  
 

o Az egyes pedagógusok szintjén:  

 

- az intézményi célok és feladatok ismerete,  

- az egyes célokkal kapcsolatos konkrét feladatok megjelenítése a tervezésben és a 

megvalósításban,  

- a célok és feladatok kritikus elemzése és értelmezése,  
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- a szakmai fejlődés igényének kialakítása és a fejlődés irányának, lehetőségeinek meghatározása.  
 

o Az intézményvezető szintjén (az egyes pedagógusokra vonatkozó elvárt eredményeken túl):  

 

- a vezetői funkciók tudatosítása, az egyes funkciókhoz kapcsolódó feladatok felismerése,  

- az egyes vezetői funkciókkal kapcsolatos önfejlesztés,  

- a megbízás révén elfogadott vezetői program következetes, a körülményekhez igazodó, 

intézményi céloknak alárendelt végrehajtása,  

- a pedagógusok önfejlesztő tevékenységének koordinálása és támogatása.  
 

o Az intézmény szintjén:  

 

- a nevelő-oktató munka céljainak tudatosítása és a célok hatékony és eredményes 

megvalósításának elősegítése,  

- a folyamatos fejlődés, megújulás igényének és módjának kialakítása,  

- az intézmény önazonosságának kiteljesítése a pedagógiai program hatékony megvalósítása által.  

 

II. A megvalósítás tervezése és erőforrás-igénye  

 
1. A feladatok ütemezése  

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 pedagógusminősítés területeivel 

megegyező területekhez, a pedagóguskompetenciákhoz kapcsolódó általános elvárások, a 

pedagógusok minősítésének alapját képező indikátorok alkotják. 

 

o Pedagógusértékelés - kétévenként  

 
- A pedagógusok önértékelése az éves önértékelési terv szerint történik, az önértékeléshez az Oktatási 

Hivatal által működtetett informatikai rendszer nyújt támogatást. Az éves önértékelési tervben kijelölt 

támogató kollégák egyeztetik a részleteket az érintett pedagógussal, közösen meghatározzák az 

önértékelésbe bevonandó további partnerek körét (vezetők, szülők, kollégák). 

- A pedagógus önértékelésének területei: 

I.  Pedagógiai módszertani felkészültség 

II.  Pedagógiai folyamatok tevékenységek tervezése és a megvalósításukhoz szükséges önreflexiók 

III. A tanulás támogatása 

IV. 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 

V.  A tanulói csoportok, közösségek alakulásának segítése, fejlesztése, esélyteremtés, nyitottság a 

különböző társadalmi-kulturális sokféleségre, integrációs tevékenység, osztályfőnöki tevékenység 

VI. A pedagógiai folyamatok és a tanulók személyiségfejlődésének folyamatos értékelése, elemzése 

VII.  Kommunikáció és szakmai együttműködés, problémamegoldás 

VIII. Elkötelezettség és szakmai felelősségvállalás a szakmai fejlődésért 
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- A pedagógusok önértékelésére a tanfelügyeleti ellenőrzések beosztásának figyelembe vételével, 

de a gyakornokok elsőbbségével kerül sor.  

- Minden év tanévnyitó értekezletén, a tantestülettel ismertetni kell az önértékelésben 

résztvevőket.  

- Az önértékelés a fejlesztési terv informatikai rendszerbe történő feltöltése után tekinthető 

befejezettnek.  

 

o Vezető – a 2. és 4. évben  

 

- A pedagógusra vonatkozó szabályok érvényesek a vezetői önértékelés esetében is.  

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

tanévnyitó értekezletig eljuttatja a fenntartóhoz 

 

o Intézményi – évenként, átfogó 5 évenként  

 

- Az intézményi önértékelés ütemezése a pedagógusok önértékelésével összefüggésben történik,  

- A pedagógusok önértékelései közül azok használhatók illetve használandók fel az 

intézményértékelés során, amelyek az intézményértékelés tanévének megkezdésekor 

befejezettnek tekinthetők.  

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

értekezlet.  

 

2. A feladatok erőforrás-igénye  

 
o Humán erőforrás  

 

- A feladat humán erőforrás-igénye szempontjából humán erőforrásként kezelendő tágabb 

értelemben az intézmény összes pedagógusa, és az önértékelésben résztvevő valamennyi partner.  

- Kiemelt erőforrást jelentenek a nevelőtestületben dolgozó szakértők és szaktanácsadók, a 

vezetőség tagjai és az önértékelési csoport.  

 

o Egyéb erőforrások  

 

- Az önértékelés tárgyi eszközeit az iskola meglévő eszközeinek használatával biztosítjuk.  

 

III. Az értékelés végrehajtásával kapcsolatos feladatok  

 
1. Intézményvezető  

 

o Pedagógus értékelése esetén  

 

- támogatja az adatgyűjtést,  

- részt vesz az adatgyűjtésben (kérdőív, látogatás, interjú),  

- segítséget nyújt az önfejlesztési terv elkészítéséhez.  

 

o Vezetői önértékelés esetén  

 

- támogatja az adatgyűjtést,  

- határidőre elkészíti önfejlesztési tervét.  

 

o Intézményértékelés esetén  
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- támogatja az adatgyűjtést,  

- együttműködik az önértékelési csoport tagjaival,  

- határidőre elkészíti az intézkedési terv tervezetét,  

- az intézkedési tervet a nevelőtestülettel megvitatja, a nevelőtestületi véleményeket az 

önértékelési csoporttal együttműködve beépíti a tervbe. 

 
Folyamatos online tájékoztatás: Az önértékeléssel kapcsolatos teendőkről és határidőkről az 

intézmény elektronikus levelező rendszere segítségével tájékoztatjuk az érintetteket.  

 

2. Az általános elvárások intézményi értelmezése  

 
Az általános elvárások 1. pont szerinti intézményi értelmezését az önértékelési program 4. 

melléklete tartalmazza. Az elvárásokat az önértékelési csoport az éves önértékelési terv készítése 

előtt a tapasztalatok fényében felülvizsgálja. Az egyes intézményi dokumentumok általános 

elvárások miatti esetleges módosítását az adott dokumentum módosításra vonatkozó szabályai 

szerint kell végrehajtani.  

 

 

IV. A megvalósítás általános szabályai és eljárásrendje  

 
A pedagógus-önértékelés során alkalmazott adatgyűjtés módszerei: dokumentumelemzés, megfigyelés, 

interjú és kérdőív. Az adatgyűjtés jellemzően nem az önértékelést végző pedagógus feladata, ezt az éves 

önértékelési tervben erre kijelölt kollégák végzik, de az általuk rögzített tények, megállapítások alapján 

a pedagógus vizsgálja a rá vonatkozó intézményi elvárások teljesülését. 

1. Óralátogatások  

- Az óralátogatások egységes szempontsor alapján történnek.  

- Az egységes szempontok alapján készült értékelőlap kizárólag az óralátogatást követő 

megbeszélés után véglegesíthető.  

- Az értékelés a pedagógus esetleges véleményének feltüntetése és az aláírások után tekinthető 

lezártnak.  

- Az értékelőlap két példányban készül, az egyik a pedagógusé, a másikat az iskola öt évig őrzi.  

- Óralátogatást az intézményvezető, a helyettesek, munkaközösség vezetők és a munkacsoport 

tagjai végezhetnek.  

- Az óralátogatás időpontjáról legalább egy héttel megelőzően kap értesítést az érintett pedagógus 

és az adatgyűjtésben résztvevők.  

- Az óralátogatás egységes értékelőlapját az önértékelési program 5. sz. melléklete tartalmazza.  

2. Dokumentumelemzés  

A dokumentumok vizsgálati szempontjai a következők:  

o Az előző, pedagógusra vonatkozó ellenőrzés(ek) fejlesztési tervei (az önértékelés során 

feltöltött önfejlesztési terv módosítása) és az intézményi önértékelés(ek) adott 

pedagógusra vonatkozó értékelőlapjai, önfejlesztési tervei 

o Melyek a kiemelkedő és melyek a fejleszthető területek?  

o Az egyes területeken mely tartalmi szempontok vizsgálatához kapcsolódóan születtek a 

fenti eredmények?  

o Milyen irányú változás látható az önértékelési eredményekben a korábbi tanfelügyeleti 

eredményekhez képest az egyes területeken?  
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- A dokumentumelemzés egységes szempontsor alapján történnek.  

- Az óralátogatást megelőzően a pedagógus átadja a dokumentumokat (tanmenet és az éves 

tervezés egyéb dokumentumai, óraterv és egyéb foglalkozások tervezete, napló, tanulói füzetek) a 

kijelölt munkacsoport tagjának.  

- A tanulói füzetek ( 3 – 4 db) kiválasztásánál elvárás legalább egy különleges bánásmódot 

igénylő tanuló.  

- A dokumentumelemzést értékelőlap az óralátogatás megbeszélés alkalmával kerül átadásra. ( 6. 

sz. melléklet)  

3. Interjúk 

Az interjú célja egyrészt, hogy a pedagógus önértékelésének folyamatában az adatgyűjtők további 

információkat nyerjenek, személyes beszélgetésben tájékozódjanak a pedagógus szakmai ismereteiről, 

elképzeléseiről, eredményeiről, illetve jövőképéről, másrészt módot ad arra, hogy az értékelt pedagógus 

a saját megfogalmazásában közölje válaszait a munkájával kapcsolatban feltett kérdésekre. Az interjú 

során nyert információk kiegészítik az óralátogatáskor és a dokumentumelemzés alkalmával gyűjtött 

információkat. 

- Az értékelésekhez szükséges interjúkat a munkacsoport vezetőjének beosztása alapján a  

munkacsoport tagjai végzik egységes és nyilvános szempontok alapján.  

- Az ajánlott interjúkérdéseken (7. sz. melléklet) a helyzetnek megfelelően változtathatnak.  

- Az interjú eredményeinek rögzítése az interjút vezető csoporttag feladata, határideje az 

óralátogatás napját követő ötödik munkanap. 

4. Kérdőíves felmérések  

- A kérdőívek kitöltése az informatikai támogató rendszeren keresztül történik. A kérdőíveket a 8. 

melléklet tartalmazza  

- Az érintett pedagógust a munkacsoport vezetője tájékoztatja az elérhetőségről és a kitöltést 

módjáról.  

- A kérdőívek elkészítésének határideje az óralátogatást követő ötödik munkanap.  

o pedagógus önértékelő kérdőív  

 

- A pedagógus kifejtheti véleményét munkájával, személyével kapcsolatban.  

 

o szülői kérdőív  

 

- A pedagógus 5 szülőt kér fel lehetőség szerint legalább két osztályból.  

 

o munkatársi kérdőív  

 

- A pedagógus 6 kollégát kér fel a kérdőív kitöltésre.  

 

 

V. Az önértékelés lezárása  

 
o Jegyzőkönyvek  

 

- Az adatgyűjtés során kitöltött jegyzőkönyvet (értékelőlapok) a munkacsoport vezetője rögzíti az 

informatikai felületen, és elérhetővé teszi az önértékelő pedagógus részére.  

- Az összegző értékelésnél kiemelt figyelmet kell fordítani az erősségekre és a fejleszthető 

területekre.  
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- Az önértékelő pedagógus az értékelésben részt vevő kollégák által rögzített tapasztalatok alapján 

minden elvárás esetében az „Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez” című útmutató 

szerinti skálán értékeli az elvárás teljesülését – megjelölve az értékelés forrásául szolgáló, az 

informatikai rendszerben korábban rögzített tapasztalatokat –, illetve kompetenciánként 

meghatározza a kiemelkedő és a fejleszthető területeket (amennyiben van ilyen). Az értékeléshez a 

táblázatokat a 9. sz. melléklet tartalmazza.  

o Önfejlesztési terv  

 

A pedagógus a vezető segítségével az önértékelés eredményére épülő önfejlesztési tervet készít, 

amelyet feltölt az informatikai rendszerbe.(10. sz melléklet) 

 

VI. Az értékelés, minőségbiztosítás általános szabályai és eljárásrendje  

 
1. Értékelés  

Az önértékelési munkacsoport és az intézmény vezetősége évente áttekinti az önértékelések 

eredményét, és folyamatosan figyelemmel kíséri az intézményi intézkedési terv megvalósulását.  

2. Minőségbiztosítás  
Az önértékelési folyamat hatékonyságával, célszerűségével kapcsolatban minden érintett 

javaslatot tehet az önértékelési munkacsoport vezetőjének, aki az eredmények éves áttekintése 

során ezen javaslatok révén a rendszer működésének felülvizsgálatát is elvégzi, és javaslatot tesz 

az esetleges módosításokra.  

 

VII. A dokumentumok tárolása  

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

személyi anyag részeként elektronikusan, ill. papíralapon tároljuk.  

 

- az OH támogató felületén;  

- a személyi anyagban  

 

VIII. Nyilvánosság, hozzáférhetőség  

 
o Az értékelések az önértékelési csoport tagjai, valamint az intézményvezetés és a személyi 

anyagot kezelő munkatárs számára hozzáférhető kell legyen.  

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

tanfelügyelő, szakértő, munkáltató, fenntartó.  

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

az eredményről (az önfejlesztési tervben foglaltak értékelése érdekében).  

 

Mellékletek 

1. sz. Az önértékelési csoport struktúrája 

2. sz. A pedagógusra vonatkozó intézményi elvárások 

3. sz. Az intézményvezetőre vonatkozó elvárások 

4. sz. Az intézmény általános elvárásrendszere 

5. sz. Pedagógus kollégák véleményeztetése 



 
 

8 
 

6. sz. Az intézményi önértékelés keretében a pedagógusok elégedettségét mérő kérdőív 

elemzése a 2017/18. tanévben 

7. sz. Az intézményi önértékelés keretében a diákok elégedettségét mérő kérdőív elemzése a 

2017/18. tanévben 

8. sz. A pedagógussal készített interjú javasolt kérdései 

9. sz. Pedagógus kérdőív 

10. sz. Pedagógus önfejlesztési terv minta 
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1. számú melléklet 

 

Az önértékelési csoport struktúrája 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. tag 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. tag 

Irányítás. 

Óralátogatások, 

összegzések elkészítése 

2. tag 

Dokumentum-

elemzések, 

feltöltések 

 

3. tag  

Kérdőívek, 

interjúk 

készítése 

4. tag 

Dokumentum- 

elemzések, 

feltöltések 

5. tag 

Kérdőívek, 

interjúk 

készítése 
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2. számú melléklet 

A pedagógusra vonatkozó intézményi elvárások 

 

Az önértékelés során annak vizsgálata történik meg, hogyan valósulnak meg a gyakorlatban a 

nevelés-oktatás-képzés folyamatában kimeneti követelményként megfogalmazott 

kompetenciák. Ennek megfelelően az értékelés a pedagógiai munka alábbi területeire terjed ki: 
 

1. Pedagógiai módszertani felkészültség 

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-képzéséhez 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 

8. Elkötelezettség és szakmai felelősségvállalás a szakmai fejlődésért 
 

 

1. Pedagógiai módszertani felkészültség 

A pedagógus az általa tanított műveltségi területek, tantárgyak alapvető fogalmainak, azok fejlődésének, 

összefüggéseinek, megismerési, probléma megoldási módszereinek, tantervi követelményeinek, 

valamint a tantárgy tanulási sajátosságainak ismeretében képes olyan feltételeket biztosítani, amelyek 

hatására a tanulók kialakíthatják saját gyakorlatukban alkalmazható adaptív tudásukat a tanulók egyéni 

képességeinek megfelelően.  

A kizárólag habilitációs, rehabilitációs tevékenységet végző gyógypedagógus esetén, az adott 

fogyatékossági területre vonatkozó habilitációs, rehabilitációs tevékenység tartalma értendő a 

műveltségi területek és tantárgyak helyett.  

A pedagógus törekszik szaktudományi, szaktárgyi, tanuláselméleti és tantervi tudásának minél 

hatékonyabb integrálására, a képességek és a tudásrendszerek fejlesztésének egységben való kezelésére 

annak érdekében, hogy a tantárgyban rejlő személyiségfejlesztési lehetőségeket megvalósítsa.  

 

Kulcsjellemzők:  

 

A pedagógus  

 

• alkalmazza a tanulócsoportoknak, a különleges bánásmódot igénylőknek megfelelő változatos 

módszereket.  
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• értékeli az alkalmazott módszerek beválását.  

 

• felhasználja a mérési és értékelési eredményeket saját pedagógiai gyakorlatában.  

 

• alkalmazott módszerei illeszkednek a tananyaghoz, tanulókhoz egyaránt.  

 
 

2. Pedagógiai folyamatok, tevékenységek tervezése, és a 

megvalósításukhoz kapcsolódó önreflexiók 
 

o Milyen a pedagógiai tervezőmunkája: tervezési dokumentumok, tervezési módszerek, 

nyomon követhetőség, megvalósíthatóság, realitás? 

 Egységes rendszerbe illesztve tervezi az adott pedagógiai-szakmai céloknak 

megfelelő stratégiákat, folyamatokat, munkaformákat, módszereket, 

eszközöket. 

 Pedagógiai fejlesztési terveiben kiemelt szerepet kap a tanulók életkori 

sajátosságaihoz és szakmai érdeklődéséhez igazodó tevékenységek fejlesztése. 

 

o Hogyan viszonyul a tervezés a gyermekek/tanulók adottságaihoz, igényeihez? 

 

 Terveiben szerepet kap a tanulók motiválása, motivációjuk fejlesztése, a tanulók 

aktív szerepvállalása a tanulási folyamatban, az elvárt tanulási eredmény elérése. 

 Tervező tevékenysége során a tanulási folyamatba illeszti a foglalkozáson, 

tanórán kívüli ismeret- és tapasztalatszerzési lehetőségeket, a gyakorlati 

képzőhelyeken megszerzett ismereteket, tapasztalatokat. 

 Megtervezi a tanulók és a tanulói csoportok értékelésének módszereit, eszközeit. 

 

o A tervezés során hogyan érvényesíti a Nemzeti alaptanterv, a szakképzési 

kerettantervek, valamint a pedagógiai és szakmai program nevelési céljait, hogyan 

határoz meg pedagógiai célokat, fejleszthető kompetenciákat? 

 

 Tervei készítése során figyelembe veszi az intézménye vonatkozásában 

alkalmazott tantervi, tartalmi elvárásokat és intézményi célokat, valamint az 

általa nevelt-oktatott-képzett tanulók és tanulói csoportok fejlesztési céljait, 

továbbá a kimeneti követelményeket, a pedagógiai és szakmai programban 

meghatározott tanulási eredményeket. 

 

o Hogyan épít tervezőmunkája során a tanulók előzetes tudására és a tanulócsoport 

jellemzőire? 

 

 Tervező tevékenységében épít a szociális tanulásban rejlő lehetőségekre, a 

tanulók aktív részvételére. 

 A tanulók optimális fejlődését, az elvárt tanulási eredmények elérését elősegítő, 

az egyéni fejlődési sajátosságokhoz igazodó, differenciált tanítási-tanulási 

folyamatot tervez. 
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 A tanulók fejlettségére, életkori sajátosságaira is figyelemmel bevonja őket a 

gyakorlatorientált tanítástanulás tervezésébe. 

 

3. A tanulás támogatása 

o Mennyire tudatosan és az adott helyzetnek mennyire megfelelően választja meg és 

alkalmazza a tanulásszervezési eljárásokat? 

 Figyelembe veszi a tanulók aktuális fizikai, lelki állapotát, egyéni tanulási 

igényeit, szükségleteit. 

 A tanulók hibázásait, tévesztéseit a tanulási folyamat szerves részeinek tekinti, 

és segítő módon reagál. 

 

o Hogyan motiválja a tanulókat? Hogyan kelti fel a tanulók érdeklődését, és hogyan tartja 

fenn a tanulók figyelmét, érdeklődését? 

 

 Olyan pedagógiai és értékelési megközelítéseket, módszereket alkalmaz, 

amelyek reagálnak az egyének tanulási igényeire, szükségleteire, és amelyek 

lehetővé teszik a tanulók számára az elvárt tanulási eredmények elérést, felkeltik 

és fenntartják a tanulók érdeklődését, biztosítják a tanulók aktív részvételét a 

tanulási folyamatban. 

 

o Hogyan fejleszti a tanulók gondolkodási, problémamegoldási és együttműködési 

képességét? 

 

 Feltárja és szakszerűen kezeli a tanulási folyamat során tapasztalt megértési 

nehézségeket. 

 Fejleszti a tanulók tanulási képességeit, megfelelő szakmai segítséget kínál 

számukra. 

 

o Milyen tanulási teret, tanulási környezetet hoz létre a tanulási folyamatra? 

 

 A tanulás támogatása során épít a tanulók egyéni céljaira, szükségleteire és 

szakma iránti elkötelezettségére, a tanulócsoport sajátosságaira. 

 Nyugodt és biztonságos, az aktív tanulást támogató nevelési-oktatási-képzési 

környezetet teremt. 

 

o Hogyan alkalmazza a tanulási folyamatban az információs és kommunikációs 

technológiákra (IKT) épülő eszközöket, digitális tananyagokat? Hogyan sikerül a helyes 

arányt kialakítania a hagyományos és az IKT-eszközök alkalmazása között? 

 

 Ösztönzi a tanulókat a hagyományos és különösen a szakképzéshez kapcsolódó 

IKT-eszközök célszerű, kritikus és etikus használatára a tanulási folyamatban, a 

használatuk tanítását és alkalmazását beépíti a tanmenetébe. 

 Az önálló tanuláshoz szakszerű útmutatást és megfelelő tanulási eszközöket 

biztosít. 
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 Támogatja a tanulók önálló gondolkodását, elismeri, és a tanítási-tanulási 

folyamat részévé teszi kezdeményezéseiket és ötleteiket. 

 

 

 

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-képzéséhez szükséges megfelelő módszertani felkészültség 

 

o Hogyan méri fel a tanulók értelmi, érzelmi, szociális és erkölcsi állapotát? Milyen 

hatékony tanulómegismerési technikákat alkalmaz? 

 

 A nevelési-oktatási-képzési folyamatban a tanulók értelmi, érzelmi, szociális és 

testi sajátosságaira, az egyéni tanulási igényekre és szükségletekre egyaránt 

kiemelt figyelmet fordít. 

 Tudatos értékválasztásra és saját értékrendjük kialakítására ösztönzi a tanulókat. 

 Tudatosan alkalmazza a tanulók sokoldalú megismerését szolgáló pedagógiai-

pszichológiai módszereket. A tanulók megismerésében támaszkodik a 

gyakorlati képzőhely és a kollégium tanulókkal kapcsolatos információira is. 

o Hogyan jelenik meg az egyéni fejlesztés, a személyiségfejlesztés a pedagógiai 

munkájában, a tervezésben (egyéni képességek, adottságok, fejlődési ütem, 

szociokulturális háttér)? 

 

 Tudatosan teremt olyan pedagógiai helyzeteket, amelyek segítik a tanulók 

komplex személyiségének és munkavállalói kompetenciáinak fejlődését. 

 Tiszteletben tartja a tanulók személyiségét, tudatosan keresi a bennük rejlő 

értékeket, a tanulókhoz felelősen és elfogadóan viszonyul. 

 Megismerteti a tanulókkal az érintett korosztályra a tantervi, tartalmi 

szabályozókban meghatározott egyetemes emberi és nemzeti értékeket, és azok 

tiszteletére neveli őket. 

o Milyen módon differenciál, alkalmazza az adaptív oktatás gyakorlatát? 

 

 Az együttnevelés keretei között a tanulók egyéni fejlődési igényeinek és 

szükségleteinek megfelelően alkalmazza az adaptív oktatás gyakorlatát. 

o 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? 
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 Felismeri a tanulók személyiségfejlődési – az esetlegesen jelentkező – tanulási 

nehézségeit, és képes számukra hatékony segítséget nyújtani, vagy szükség 

esetén más szakembertől segítséget kérni. A hátrányos helyzetű, a kiemelt 

figyelmet igénylő tanulók fejlesztése érdekében együttműködik a korai 

jelzőrendszerrel, a kollégiummal, a külső gyakorlati képzőhellyel. 

 Felismeri a tanulókban a tehetség ígéretét, és tudatosan segíti annak 

kibontakoztatását. 

 

 

5. A tanulói csoportok, közösségek alakulásának segítése, fejlesztése, 

esélyteremtés, nyitottság a különböző társadalmi-kulturális 

sokféleségre, integrációs tevékenység, osztályfőnöki tevékenység 

 

o Milyen módszereket, eszközöket alkalmaz a közösség belső struktúrájának feltárására? 

 

 A pedagógus az általa vezetett tanulócsoportok fejlesztését a közösségfejlesztés 

folyamatának ismeretére, valamint a csoportok tagjainak egyéni és csoportos 

szükségleteire, sajátosságaira alapozza. 

 

o Hogyan képes olyan nevelési-oktatási-képzési környezet kialakítására, amelyben a 

tanulók értékesnek, elfogadottnak érezhetik magukat, amelyben megtanulják tisztelni, 

elfogadni a különböző kulturális közegből, a különböző társadalmi rétegekből jött 

társaikat, a különleges bánásmódot igénylő, és a hátrányos helyzetű tanulókat is? 

 

 Ösztönzi a tanulók közötti véleménycserét, fejleszti kommunikációs 

képességüket, fejleszti a tanulókban az érvelési kultúrát, a szociális és társas 

kompetenciákat. 

 Pedagógiai feladatai során figyelembe veszi és értékként közvetíti a tanulók és 

tanulóközösségek eltérő kulturális, társadalmi háttérből adódó sajátosságait. A 

tanulókat egymás elfogadására, tiszteletére, kölcsönös támogatására, 

előítéletmentességre neveli. 

 Pedagógiai tevékenységében a nevelt, oktatott, képzett tanulók életkorából 

következő fejlődéslélektani jellemzőik ismerete tükröződik. 

 

 

o Hogyan jelenik meg a közösségfejlesztés a pedagógiai munkájában (helyzetek 

teremtése, eszközök, az intézmény szabadidős tevékenységeiben való részvétel)? 

 

 Megteremti az általa irányított nevelési-oktatási-képzési folyamat során az 

együttműködési képességek fejlesztéséhez szükséges feltételeket. A 

közösségfejlesztésben alkalmazott módszerei megválasztásában szerepet 

játszanak az egyének tágan értelmezett tanulási igényei. 

 Osztályfőnökként kapcsolatot tart és együttműködik az egy osztályban tanító 

közismereti, szakmai elméleti tanárokkal, szakoktatókkal és külső gyakorlati 

oktatókkal. 
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o Melyek azok a problémamegoldási és konfliktuskezelési stratégiák, amelyeket 

sikeresen alkalmaz? 

 

 Szakszerűen és eredményesen alkalmazza a konfliktusok megelőzésének és 

kezelésének módszereit. 

 A tanulók nevelése-oktatása-képzése során a közösségi szerepvállalást erősítő 

helyzeteket teremt. 

 

 

 

6. Pedagógiai folyamatok és a tanulók személyiségfejlődésének 

folyamatos értékelése, elemzése 

 

o Milyen ellenőrzési és értékelési formákat alkalmaz? 

 

 A tantervi követelmények alapján meghatározott tanulási eredményt és a tanulók 

egyéni pedagógiaipszichológiai szükségleteit is figyelembe véve választja meg 

az ellenőrzési és értékelési módszereit. 

 Változatos pedagógiai értékelési módszereket alkalmaz, a nevelési-oktatási-

képzési folyamatban célzottan alkalmazza a diagnosztikus, a fejlesztő és az 

összegző értékelési formákat a tanulási eredmények teljesítésének az 

értékelésére alkalmas módon. 

 Az adott nevelési helyzetnek megfelelő ellenőrzési és értékelési módszereket 

használ. 

 Pedagógiai céljainak megfelelő ellenőrzési és értékelési módszereket és 

eszközöket választ vagy készít, amelyek alkalmasak a tanulási eredmények 

elérésének értékelésére. 

 A tanulóknak személyre szabott, az elvárt tanulási eredmények teljesítésére 

vonatkozó értékelést ad. 

 Az intézményi pedagógiai és szakmai programmal összhangban alkalmazott 

pedagógiai ellenőrzési és értékelési rendszert és módszereket, azok szempontjait 

az általa megkezdett nevelési-oktatási-képzési folyamat elején megismerteti a 

tanulókkal, a szülőkkel. 

 

o Mennyire támogató, fejlesztő szándékú az értékelése? 

 

 Pedagógiai munkája során a tanulói tevékenység rendszeres ellenőrzésének 

eredményeit szakszerűen elemzi, értékelésüket rendszeresen felhasználja a 

tanulók fejlesztési céljainak és feladatainak kijelölésében. 

 Az értékelési módszerek alkalmazása során figyelembe veszi azok várható 

hatását a tanulók személyiségének fejlődésére. 

 A tanulók számára adott visszajelzései rendszeresek, egyértelműek, 

tárgyilagosak. 
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o Milyen visszajelzéseket ad a tanulóknak? Visszajelzései támogatják-e a tanulók 

önértékelésének fejlődését? 

 

 Elősegíti a tanulók önértékelési képességének kialakulását, fejlődését, és 

visszajelzései támogatják a tanulókat a tanulási szükségleteik felismerésében, és 

motiválják őket a tanulási eredmények elérésében. 

 

7. Kommunikáció és szakmai együttműködés, problémamegoldás 

 

o Szakmai és nyelvi szempontból igényes-e a nyelvhasználata (az életkornak megfelelő 

szókészlet, artikuláció, beszédsebesség, stb.)? 

 

 Tevékenysége során az intézményi pedagógiai és szakmai programhoz igazodóan, 

pedagógiai céljainak megfelelően érthetően és hitelesen kommunikál, a 

tantárgyának, a tanulók szakmájának szakmai nyelvezetét használja a tanulókkal 

való kommunikációjában. 

 

o Milyen módon működik együtt pedagógusokkal és a pedagógiai munkát segítő más 

felnőttekkel a pedagógiai folyamatban? 

 

 A tanulók nevelése-oktatása-képzése érdekében kezdeményezően együttműködik 

a pedagógustársaival, a pedagógiai munkát segítő szakemberekkel, a szakmai 

gyakorlati képzőhelyekkel, a szakmai partnerekkel és a szülőkkel. 

 A tanulókkal történő együttműködés elveit és formáit az alkalmazott pedagógiai 

és szakmai program, az egyéb intézményi dokumentumok keretei között a tanulók 

személyiségfejlődését figyelembe véve alakítja ki és valósítja meg. 

 

o Reális önismerettel rendelkezik-e? Jellemző-e rá a reflektív szemlélet? Hogyan fogadja 

a visszajelzéseket? Képes-e önreflexióra? Képes-e önfejlesztésre? 

 

 Igényli a pedagógiai munkájával kapcsolatos rendszeres visszajelzéseket, nyitott 

azok befogadására. Figyelembe veszi a szülők és a tanulók véleményét saját 

munkájával kapcsolatban. 

 Szakmai megbeszéléseken kifejti, képviseli az álláspontját, képes másokat 

meggyőzni, és ő maga is meggyőzhető. 
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8. Elkötelezettség és szakmai felelősségvállalás a szakmai fejlődésért 

 

o Saját magára vonatkozóan hogyan érvényesíti a folyamatos értékelés, fejlődés, 

továbblépés igényét? 

 

 Tisztában van személyiségének sajátosságaival, és alkalmazkodik a 

szerepvállalásokhoz. Pedagógiai munkáját reflektivitás jellemzi. 

 

o Mennyire tájékozott pedagógiai kérdésekben, hogyan követi a szakmában történteket? 

 

 A pedagógiai feladatok megoldásában együttműködik pedagógustársaival, 

munkaközösségeivel, a gyakorlati képzőhellyel a nevelő-oktató-képző munkát 

segítő munkatársaival, a tanulók fejlődését támogató más szakemberekkel. 

 Fontos számára tudásának, szakmai ismereteinek folyamatos megújítása, 

önértékelése és szakmai céljai alapján tudatosan tervezi saját önképzését, új 

eljárásokat, módszereket ismer meg és alkalmaz a pedagógiai munkájában. 

 

o Hogyan nyilvánul meg kezdeményezőképessége, felelősségvállalása a munkájában? 

 

 Részt vesz szakmai kooperációkban, problémafelvetéseivel, javaslataival 

kezdeményező szerepet vállal. 

 Részt vállal az intézmény minőségbiztosítási rendszerének megtervezésében, 

működtetésében és továbbfejlesztésében. 
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3 számú melléklet 

 

Az intézményvezetőre vonatkozó intézményi elvárások 

A vezetői önértékelés során az alábbi területekről származó adatok és tapasztalatok kerülnek 

felhasználásra:  

1. A tanulás és tanítás stratégiai vezetése és operatív irányítása  

2. A változások stratégiai vezetése és operatív irányítása  

3. Önmaga stratégiai vezetése és operatív irányítása  

4. Mások stratégiai vezetése és operatív irányítása  

5. Az intézmény stratégiai vezetése és operatív irányítása 

 

1. A tanulás és tanítás stratégiai vezetése és operatív irányítása  

 

Az intézmény alapvető célja a tanulás támogatása. A vezető szerepe, hogy támogató tanulási 

környezetet hozzon létre, és biztosítsa azt, hogy az intézmény forrásait erre a célra használják 

fel. Mint irányító szakember, elsődleges feladatai közé tartozik az intézmény minden tagjának 

hatékony irányítása és menedzselése, valamint a tanulószervezet kialakítása, fenntartása és 

fejlesztése – fókuszban a tanulási eredményekkel. 

A területhez kapcsolódó önértékelési szempontok és elvárások: 

o Milyen módon biztosítja, hogy a tanulás a tanulói eredmények javulását eredményezze? 

 

 Irányítja az intézmény pedagógiai és szakmai programjában megjelenő nevelési-

oktatási-képzési alapelvek, az európai, országos, regionális és helyi 

szakmapolitikai célokhoz kapcsolódó intézményi célok és feladatok 

meghatározását. 

 Részt vesz a pedagógiai és szakmai program kidolgozásában, amelyeket úgy 

alakítanak ki, hogy lehetővé tegyék a tanulók számára az elvárt tanulási 

eredmények elérését, és hogy aktívan részt vegyenek a tanulási folyamatban. 

 A tanulói kulcskompetenciák és a munkavállalói kompetenciák fejlesztésére, a 

tanulói eredmények javítására összpontosító nevelő-oktató-képző munkát vár el, 

és intézkedik az ehhez szükséges humánerőforrás és eszközellátás biztosítása 

érdekében. 

 Együttműködést alakít ki a pedagógiai szakmai szervezetekkel, felsőoktatási 

intézményekkel annak érdekében, hogy olyan módszereket honosítson meg a 

pedagógiai gyakorlatában, amelyek elősegítik a tanulói teljesítmények javulását. 
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o Hogyan biztosítja a mérési, értékelési eredmények beépítését a tanítási-tanulási 

folyamatba? 

 

 Az intézményi működést befolyásoló azonosított, összegyűjtött, értelmezett 

mérési adatokat, eredményeket felhasználja a stratégiai dokumentumok 

elkészítésében. 

 A kollégákkal megosztja a tanulási eredményességről szóló információkat, az 

intézményi belső és a központi mérési eredményeket, az önértékelések 

tanításitanulási folyamatra vonatkozó eredményeit, ezeket elemzi, és levonja a 

szükséges szakmai tanulságokat, az eredmények megtartása, javítása érdekében 

intézkedési tervet készít és ellenőrzi annak végrehajtását. 

 Beszámolót kér a tanulói teljesítmények folyamatos mérésén alapuló egyéni 

teljesítmények összehasonlításáról, változásáról és elvárja, hogy a 

tapasztalatokat felhasználják a tanuló fejlesztése érdekében. 

 

o Hogyan biztosítja a fejlesztő célú értékelést, visszajelzést, reflektivitást az intézmény 

napi gyakorlatában? 

 

 Irányításával az intézmény pedagógiai programjában kialakítják a tanulók 

értékelésének közös alapelveit és követelményeit, amelyekben hangsúlyosan 

megjelenik a fejlesztő jelleg. Kiemelt figyelmet fordít a szakmai elméleti 

tanárok, a szakoktatók és a külső gyakorlati oktatók értékelési eljárásainak 

összehangolására. Irányításával az intézményben a fejlesztő célú visszajelzés 

beépül a pedagógiai kultúrába. 

 

o Hogyan gondoskodik arról, hogy a helyi tanterv, a tanmenetek, az alkalmazott 

módszerek a tanulói igényeknek megfeleljenek, és hozzájáruljanak a továbbhaladáshoz? 

 

 A jogszabályi lehetőségeken belül elősegíti a kerettantervre alapozva a helyi 

tanterv intézményi sajátosságokhoz történő igazítását. A helyi tantervben 

kiemelt szerepet kapnak a duális szakképzésben részt vevő felek közötti 

együttműködések (kamara, gazdálkodó szervezet, szakképző intézmény). 

 Irányítja a tanmenetek kidolgozását és összehangolását annak érdekében, hogy 

azok lehetővé tegyék a helyi tanterv követelményeinek teljesítését valamennyi 

tanuló számára. 

 

o Hogyan működik a differenciálás és az adaptív oktatás az intézményben és saját tanítási 

gyakorlatában? 

 

 Irányítja a differenciáló, az egyéni tanulási utak kialakítását célzó 

tanulástámogató eljárásokat, a hatékony tanulói egyéni fejlesztést. 

 Gondoskodik róla, hogy a kiemelt figyelmet (tehetséggondozást, illetve 

felzárkóztatást) igénylő tanulók speciális támogatást kapjanak. 

 Irányítja a korai iskolaelhagyás megelőzése érdekében történő folyamatos 

adatgyűjtést és meghatározza a korai jelzőrendszer alapján szükséges 

beavatkozó intézkedéseket. 
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2. A változások stratégiai vezetése és operatív irányítása  

 

A területhez kapcsolódó önértékelési szempontok és elvárások: 

 

o Hogyan vesz részt az intézmény jövőképének kialakításában? 

 

 A jövőkép megfogalmazása során figyelembe veszi az intézmény külső és belső 

környezetét, a folyamatban lévő és várható munkaerőpiaci változásokat. 

 Szervezi és irányítja az intézmény jövőképének, értékrendjének, nevelési-

oktatási-képzési elveinek a megismertetését és a tanítási-tanulási folyamatokba 

történő beépítését. 

 Az intézményi jövőkép, valamint a pedagógiai és szakmai program alapelvei, 

célrendszere a vezetői programban megfogalmazott célokkal fejlesztő 

összhangban vannak. 

 

o Hogyan képes reagálni az intézményt érő kihívásokra, változásokra? 

 

 Figyelemmel kíséri az aktuális külső és belső változásokat, a munkaerőpiaci 

partnerek véleményét, elvárásait, ismeri a változtatások szükségességének okait, 

és konstruktívan reagál rájuk. 

 A változtatást, annak szükségességét és folyamatát, valamint a kockázatokat és 

azok elkerülési módját megosztja a nevelőtestülettel, a felmerülő kérdésekre 

választ ad. 

 Képes a változtatás folyamatát hatékonyan megtervezni, végrehajtani és 

értékelni, amely során felhasználja a minőségbiztosítási rendszer 

működtetésének eredményeit. 

 

o Hogyan azonosítja azokat a területeket, amelyek stratégiai és operatív szempontból 

fejlesztésre szorulnak? 

 

 Folyamatosan nyomon követi és értékeli a célok megvalósulását. 

 Rendszeresen meghatározza az intézmény erősségeit és a gyengeségeit, ehhez 

felhasználja a belső és a külső intézményértékelés eredményét. 

 

o Milyen lépéseket tesz az intézmény stratégiai céljainak elérése érdekében? 

 

 Irányítja az intézmény hosszú és rövid távú terveinek konkrét feladatokra 

bontását és összehangolását, valamint biztosítja azok megvalósítását, 

értékelését, és szükség esetén gondoskodik a célok felülvizsgálatáról. 

 Irányítja a stratégiai célok eléréséhez szükséges feladatok pontos 

meghatározását annak érdekében, hogy azok végrehajthatóak és értékelhetőek 

legyenek. A feladatok elvégzéséhez biztosítja a megfelelő erőforrásokat. 

 

o Hogyan teremt a környezete felé és a változásokra nyitott szervezetet? 

 

 A szakképzést érintő helyi igények elemzésének folyamatában részt vesz, 

folyamatosan tájékoztassa kollégáit és az intézmény partnereit a megjelenő 
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változásokról, lehetőséget biztosít számukra az önálló információszerzésre 

(konferenciák, előadások, egyéb források) és reagál a feltárt igényekre. 

 A vezető engedi, és szívesen befogadja a tanítástanulás eredményesebbé tételére 

irányuló kezdeményezéseket, innovációkat, fejlesztéseket. 

 

3. Önmaga stratégiai vezetése és operatív irányítása  

 

A vezetőnek meg kell őriznie, fenn kell tartania a professzionális munkavégzés iránti 

motivációját. Tudatában kell lennie a szerepével járó etikai és erkölcsi aspektusoknak. A sikeres 

vezetők igénylik és kérik mások visszajelzéseit, amely segítheti a vezetőket saját fejlődésükben. 

Önismeret és önértékelés, a saját erősségeinek és a személyes és szakmai fejleszthető 

területeinek ismerete, valamint a kritikus önreflexió képessége teszik lehetővé a vezetők 

számára a feladatok kiadásának és a vezetés megosztásának megfelelő kezelését. 

A területhez kapcsolódó önértékelési szempontok és elvárások: 

o Hogyan azonosítja erősségeit, vezetői munkájának fejleszthető területeit, milyen az 

önreflexiója? 

 

 Vezetői munkájával kapcsolatban számít a kollégák véleményére. 

 Tudatos saját vezetői stílusának érvényesítésében, ismeri erősségeit és korlátait. 

 Önértékelése reális, erősségeivel jól él, hibáit elismeri, a tanulási folyamat 

részeként értékeli. 

 

o Milyen mértékű elkötelezettséget mutat önmaga képzése és fejlesztése iránt? 

 

 A pedagógia és a vezetés területén keresi az új szakmai információkat, él a 

szakmai szervezetekhez történő csatlakozás, valamint a szakmai fórumokon 

való részvétel lehetőségével. Az új ismereteket elsajátítja és beépíti a napi 

gyakorlatába. 

 Vezetői hatékonyságát az önfejlesztési tervének figyelembevételével, a külső 

értékelések, a saját és mások tapasztalatai alapján folyamatosan fejleszti. 

 Hiteles és etikus magatartást tanúsít. (Kommunikációja, magatartása a 

pedagógus etika normáinak megfelel.) 

 

o Időarányosan hogyan teljesülnek a vezetési programjában leírt célok, feladatok? Mi 

indokolja az esetleges változásokat, átütemezéseket? 

 

 A vezetési programjában megfogalmazott célokat folyamatosan figyelembe 

veszi az intézményi célok kitűzésében, végrehajtásában, értékelésében és 

felülvizsgálatában. 

 Ha az európai, országos, regionális és helyi szakmapolitika céljai és/vagy a 

munkaerőpiac helyi igényei, vagy egyéb körülmények változása indokolja a 

vezetési programja tartalmának a felülvizsgálatát, ezt világossá teszi a 

nevelőtestület és valamennyi érintett számára. 
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4. Mások stratégiai vezetése és operatív irányítása  

A területhez kapcsolódó önértékelési szempontok és elvárások: 

 

o Hogyan osztja meg a vezetői feladatokat a vezetőtársaival, kollégáival? 

 

 A munkatársak felelősségét, jogkörét és hatáskörét egyértelműen meghatározza, 

felhatalmazást ad számukra. 

 A vezetői feladatok egy részét delegálja vezetőtársai munkakörébe, a leadott 

döntési és hatásköri jogokat ő maga is betartja, betartatja. 

 

o Hogyan vesz részt személyesen a humánerőforrás ellenőrzésében és értékelésében? 

 

 Irányítja és aktív szerepet játszik a belső intézményi ellenőrzési-értékelési 

rendszer kialakításában (az országos önértékelési rendszer intézményi 

adaptálásában) és működtetésében. 

 Részt vállal a pedagógusok óráinak látogatásában, a látogatás tapasztalatainak a 

megbeszélésében, értékelésében. A pedagógusok értékelésében fejlesztő 

szemléletet érvényesít, az egyének erősségeire fókuszál. 

 

o Hogyan inspirálja, motiválja és bátorítja az intézményvezető a munkatársakat? 

 

 Ösztönzi a nevelőtestület tagjait önmaguk szakmai fejlesztésére. A feladatok 

delegálásánál az egyének erősségeire épít. 

 Az intézményi célok figyelembevételével alkalmat ad a pedagógusoknak 

személyes szakmai céljaik megvalósítására, támogatja munkatársait terveik és 

feladataik teljesítésében. 

 

o Hogyan tud kialakítani együttműködést, hatékony csapatmunkát a kollégák, és a 

szakképzésben érintettek között? 

 

 Aktívan működteti a munkaközösségeket, az egyéb csoportokat, támogatja a 

team-munkát, szakjának és vezetői jelenléte fontosságának tükrében részt vesz 

a team-munkában. Vezetésével az intézmény szakmai elméleti tanárai és 

szakoktatói közös munkaterv alapján, együttműködve végzik tevékenységüket. 

 Támogatja a duális szakképzésben érintettek (kamara, szakképző intézmény, 

gyakorlati képzést folytató gazdálkodó szervezet) közötti együttműködéseket. 

 

o Milyen módon biztosítja és támogatja az érintettek, a nevelőtestület, az intézmény 

igényei, elvárásai alapján kollégái szakmai fejlődését? 

 

 A továbbképzési programot, beiskolázási tervet az intézményi szakmai célok, a 

szakmaszerkezet, a korszerű szakképzési tartalmak és új módszertanok, 

valamint a munkatársak szakmai karriertervének figyelembevételével állítja 

össze, amelyben prioritásként kezeli a szakmai elméleti tanárok és szakoktatók 

szakmai és módszertani képzési igényeit. 
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 Elősegíti, hogy a nevelőtestület tagjai részt vegyenek mérésekben, 

konferenciákon, új eljárásokat, módszereket ismerjenek meg, és azokat 

beépítsék a pedagógiai gyakorlatukba, ennek érdekében ösztönzi a belső 

tudásmegosztás különböző formáit. 

 

 

o Hogyan vonja be a vezető az intézményi döntéshozatali folyamatba a pedagógusokat? 

 

 Az intézményi folyamatok megvalósítása során a döntések előkészítésébe és a 

döntésekbe bevonja az intézmény munkatársait. 

 A döntésekhez szükséges információkat megosztja az érintettekkel. 

 Mások szempontjait, eltérő nézeteit és érdekeit figyelembe véve hoz döntéseket, 

old meg problémákat és konfliktusokat. 

 

o Mit tesz a nyugodt munkavégzésre alkalmas, pozitív klíma és támogató kultúra 

megteremtése érdekében? 

 

 Támogatja, ösztönzi az innovációt és a kreatív gondolkodást, az újszerű 

ötleteket. Személyes kapcsolatot tart az intézmény teljes munkatársi körével, 

odafigyel problémáikra, választ ad kérdéseikre. 

 Olyan tanítási-tanulási környezetet alakít ki, ahol az intézmény szervezeti 

kultúráját a tanítási-tanulási folyamatot támogató rend jellemzi (pl. mindenki 

által ismert szabályok betartatása). 

 

 

6. Az intézmény stratégiai vezetése és operatív irányítása 

 

A területhez kapcsolódó önértékelési szempontok és elvárások: 

 

o Hogyan történik a jogszabályok figyelemmel kísérése? 

o Hogyan tesz eleget az intézményvezető a tájékoztatási kötelezettségének? 

o Hogyan történik az intézményi erőforrások elemzése, kezelése (emberek, tárgyak és 

eszközök, fizikai környezet)? 

o Hogyan biztosítja az intézményvezető az intézményi működés nyilvánosságát, az 

intézmény pozitív arculatának kialakítását? 

o Hogyan biztosítja az intézményi folyamatok, döntések átláthatóságát? 

o Milyen, a célok elérését támogató kapcsolatrendszert alakított ki az intézményvezető? 
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5. számú melléklet 

 Pedagógus kollégák véleményeztetése 

 

Munkatársi kérdőív a pedagógus önértékeléséhez 

 

Kérjük, gondolja végig és értékelje, hogy a felsorolt állítások közül melyik milyen 

mértékben igaz. A legördülő menü segítségével válassza a véleményét tükröző értéket 

0 és 5 között, ahol: 5 = teljesen így van  

4 = többségében így van  

3 = általában igaz  

2 = többnyire nincs így  

1 = egyáltalán nem igaz  

0 = nincs információja.  

 

A „0” megjelölést a kérdőív átlagába nem számítjuk bele!  

 

1. A kollégákkal való kommunikációját a kölcsönös megbecsülés, együttműködésre  

való törekvés, más véleményének tiszteletben tartása jellemzi.  

2. Nyitott a tantárgyközi együttműködésre.  

3. A tehetséges tanulóknak lehetőséget biztosít a továbbfejlődésre.  

4. Szervez vonzó, tanórán kívüli programokat a tanulók számára. 

5. Szükség szerint tájékoztatja a kollégákat a tanulók fejlődéséről, problémáiról.  

6. Nyitott a pedagógiai munkájában vele együttműködők visszajelzéseire, felhasználja 

azokat szakmai fejlődése érdekében.  

7. Értékelési gyakorlata összhangban van az intézményi elvárásokkal.  

8. Részt vesz szakmai vitákban, ilyenkor nyitott, együttműködő.  

9. Folyamatosan képezi magát, és tudását igény szerint megosztja kollégáival.  

10. Együttműködő, nyitott, és megbízható partner a munkaközösségi munkában.  

11. Részt vesz innovációban, pályázati feladatokban. 
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6. számú melléklet 

 

 

Az intézményi önértékelés keretében a pedagógusok elégedettségét 

mérő kérdőív elemzése a 2017/18. tanévben 

 

A vezető önértékelése, valamint az intézményi 

önértékelés keretében a pedagógusok elégedettségét mérő kérdőív    

értékelése 

                                               2017/18. tanév 

 

 

A kérdőív kérdéseire adott válaszok pontszáma alapján a következő értékelés 

adható a pedagógusok tükrében az intézményre vonatkoztatva: 

 

Pedagógusaink túlnyomórészt maximális pontszámmal értékelték a 

következőket: 

 

1. Az intézmény nevelő-oktató-képző munkája a pedagógiai és szakmai 

program alapelveinek megfelelő napi pedagógiai-szakmai gyakorlatot 

tükrözi. 

2.  A pedagógusok a tanulók érdeklődését felkeltő tanítási módszereket 

alkalmaznak. 

3.  Az intézményben folyó nevelő-oktató-képző munka segíti a tanulókat, 

hogy felfedezzék és kibontakoztassák egyéni képességeiket. 

4. Az intézmény lehetőséget teremt a tehetség kibontakoztatására. 

5. Az intézményben fontos szerepe van a közösségi nevelésnek. A 

diákcsoportokat együttműködés és előítélet-mentesség 

jellemzi. 

6. A nevelés és oktatás személyre szóló: a pedagógusok ismerik a tanulókat, 

testi és szellemi képességeiket, törődnek értelmi, érzelmi fejlődésükkel. 

7. Az intézmény tanórán kívüli tevékenységet szervez a tanulók számára 

(szakkörök, programok stb.) 

8. Az intézmény lehetőséget teremt a tehetség kibontakoztatására. 

9. Az intézményben fontos szerepe van a közösségi nevelésnek. A 

diákcsoportokat együttműködés és előítélet-mentesség 

jellemzi. 
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10. A nevelés és oktatás személyre szóló: a pedagógusok ismerik a tanulókat, 

testi és szellemi képességeiket, törődnek értelmi, érzelmi fejlődésükkel. 

11. Az intézmény tanórán kívüli tevékenységet szervez a tanulók számára 

(szakkörök, programok stb.) 

12. Az intézményben a tanulók megismerik az erkölcsi normákat, képessé válnak 

arra, hogy tudatosan vállalt értékrend szerint alakítsák életüket. 

13. Az intézményben a diákoknak lehetőségük van arra, hogy bekapcsolódjanak 

az őket érintő döntések előkészítésébe, véleményt nyilvánítsanak, és 

változásokat kezdeményezzenek. 

14. Az intézményvezető jelenléte meghatározó az intézményben. 

15. A vezető egyértelműen fogalmazza meg elvárásait, és egyértelműen 

határozza meg a nevelőtestület feladatait, miközben törekszik az egyenletes 

terhelés megvalósítására. 

16. Az intézményvezető fontosnak tartja a pedagógusok szakmai fejlődését: ezt 

segíti feladatmegbízásokkal, a célzott belső és külső továbbképzésekkel. 

17. Az intézményvezető hangsúlyt fektet a nevelőtestületen belül az 

etikus pedagógus-magatartás betartatására. 

18. Az intézményvezetés ellenőrző-értékelő tevékenysége folyamatos. 

19. Az intézményvezetés az intézményi önértékelési rendszer alkalmazásával 

visszajelzést ad a pedagógusoknak munkájukkal kapcsolatban: a visszajelzés és 

az értékelés korrekt, és tényeken alapul. 

20. Az intézményen belüli információáramlás kétirányú, a nevelőtestület 

tagjai időben megkapják a munkájukhoz szükséges információkat. 

21. A vezető fontosnak tartja, elősegíti és igénybe veszi a pedagógusok szakmai 

együttműködését. 

22. A vezető igényli a véleményeket, támogatja a jó ötleteket. 

23. Az intézményben a pedagógiai-szakmai munka zavartalan végzéséhez 

szükséges eszközök rendelkezésre állnak. 

24. Az intézményben tervszerűen és hatékonyan működnek a szakmai 

munkaközösségek. 

25. Az intézményben a pedagógusok készek a szakmai fejlődésre, 

tanfolyamokon, továbbképzéseken vesznek részt, az itt szerzett ismereteket 

hasznosítják, és egymásnak is átadják. 

26. Az intézményben a tanulók szüleivel való kapcsolattartás formái megfelelőek, 

hatékonyan biztosítják a szülők számára, hogy hozzájussanak az intézménnyel 

és gyermekükkel kapcsolatos információkhoz. 
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Pedagógusaink jónak értékelték a következőket: 

 

                  1.  Az intézmény hangsúlyt fektet a tanulók környezettudatos nevelésére. 

                   2.   Az intézmény hangsúlyt fektet az egészséges életmódra való        

nevelésre, a rendszeres mozgásra, sportolásra (sportkörök, versenyek stb.) 

Összegzés: 

Összeségében megállapítható, hogy az intézmény, az intézmény vezetője 

pedagógiai munkájában minden területen igyekszik a maximumot teljesíteni. 

Rendkívül összetett és színes a tanári kar, a szakmai és közismereti tanárok 

nemcsak helyben tanítanak. Ez abból a szempontból szerencsés helyzet, hogy 

többféle gondolkodást, értékrendet hoznak és visznek is iskolánkból.  

Tanárainkat egyértelműen a nyitottság jellemzi az új technikai és pedagógia 

módszerek megjelenése iránt, ami megkönnyíti a diákokhoz való közelebb 

kerülést, ezáltal a tanítás gördülékenyebbé tételét – ez a mi középiskolánkban 

fontos. 

 Ma nem mehetünk el a jelenlegi rendkívül gyors technikai fejlődés mellett, 

amibe diákjaink beleszülettek. Ezzel fel kell vennünk a tempót, nem szerencsés a 

mai kamaszokat az előző generációhoz hasonlítgatni – ezt a nézőpontot vallják 

tanáraink is mindamellett, hogy egy általános, magas szintű értékrendet 

közvetítenek diákjaink felé. 

Az pedagógusok intézményre vonatkozó reflektálásában a környezettudatos 

nevelés kicsit alacsonyabb pontszámú, mivel a környezettudatos nevelés a 

kollégiumban jelentkezik elsősorban, ahol működik a szelektív hulladékgyűjtés. 

 

Bodajk, 2017. augusztus 25. 
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8. számú melléklet 

A pedagógussal készített interjú javasolt kérdései 

 

o Ha jellemezni kellene az intézményét, mely három jellemzőt emelné ki?  

o Melyek az intézmény kiemelt céljai, hogyan határozzák meg ezeket a célokat?  

o Hogyan jelennek meg ezek a célok a mindennapi nevelési-oktatási-képzési 

gyakorlatban? 

o Hogyan, milyen módszerekkel történik az intézményben az egyes tanulók 

képességeinek megismerése? 

o Milyen formái vannak az egyes tanulók képességfejlesztésének (különös 

tekintettel a sajátos nevelési igényű, beilleszkedési-, tanulási-, és magatartási 

problémákkal küzdő és kiemelten tehetséges tanulókra)? 

o Hogyan történik a tanulók szociális helyzetének a megismerése?   

o Hogyan történik a tanulók szociális hátrányának az enyhítése (különös 

tekintettel a hátrányos helyzetű és a halmozottan hátrányos helyzetű tanulókra)? 

o Mi a tapasztalata azzal kapcsolatban, hogyan befolyásolja az integráció az 

intézményben folyó munkát? 

o Milyen módon történik a tanulás támogatása? 

o Hogyan veszik figyelembe a tanulók tanulási-tanítási szükségleteit? 

o Az intézményben mi történik a tanulókat érintő mérési eredményekkel pl. 

szintvizsgák, szakmai vizsgák, érettségi vizsgák eredményeivel, hogyan 

hasznosítják azokat? 

o Milyen közösségépítő programok, tevékenységek vannak az iskolában? 

o Ebben a tanévben milyen tanórán/iskolán kívül szervezett tevékenységen 

vesznek részt a tanulók? 
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9. számú melléklet 

Pedagógus önértékelő kérdőíve 

 

Kérjük, gondolja végig és értékelje, hogy a felsorolt állítások közül melyik milyen mértékben 

igaz. A legördülő menü segítségével válassza a véleményét tükröző értéket 0 és 5 között, ahol:  

 

5 = teljesen így van  

4 = többségében így van  

3 = általában igaz  

2 = többnyire nincs így  

1 = egyáltalán nem igaz  

0 = nincs információja.  

 

A „0” megjelölést a kérdőív átlagába nem számítjuk bele! Pontos válaszai segítenek abban, 

hogy az Ön munkájáról valós képet kaphassunk.  

 

1. Rendszeresen tájékozódik a szaktárgyára és a pedagógia tudományára vonatkozó legújabb 

eredményekről.  

2. Jól ismeri a NAT, a kerettantervek, a szakmai és vizsgakövetelmények és a helyi tanterv által 

támasztott tantárgyi követelményeket.  

3. Az oktató-nevelő-képző munkához kapcsolódó dokumentációja alapos, naprakész, az 

előírásoknak megfelelő.  

4. Színes, változatos, a pedagógiai céloknak megfelelő módszereket alkalmaz.  

5. Pedagógiai munkájában figyelembe veszi a tanulók előzetes tudását, életkori sajátosságait, a 

környezet lehetőségeit.  

6. Pedagógiai munkájában használja a tantárgyi koncentráció, valamint a szakmai elmélet és 

gyakorlat kapcsolódása kínálta lehetőségeket.  

7. Pedagógiai munkájában kihasználja a különböző IKT-alapú oktatási programok nyújtotta 

lehetőségeket.  

8. Tervezőmunkája igazodik a NAT, a kerettantervek, a szakmai és vizsgakövetelmények és a 

helyi tanterv által támasztott tantárgyi követelményekhez. 

9. A tehetséges tanulóknak fejlődési lehetőségeket biztosít.  

10. A lemaradó tanulókat korrepetálja.  

11. Tervezőmunkájában fontos szempont a tanulói tevékenységre épülő tanulás.  

12. Tervezőmunkája kiterjed az értékelés tervezésére is.  

13. Pedagógiai munkájában épít a tanulói válaszok, hibák rendszeres visszacsatolására.  

14. Jó a kapcsolata a diákokkal.  

15. Pedagógiai munkájára jellemző a példamutatás, a diákok számára követhető értékrend 

átadása.  

16. Rendszeresen szervez vonzó szabadidős programokat a tanulók számára. 

17. Értékelése folyamatos, fejlesztő, a tanulók személyiségfejlődésére is kiterjed.  

18. Használja az internet nyújtotta lehetőségeket a tanulás támogatásában.  

19. Értékelésében, visszacsatolásaiban a fejlesztő cél dominál.  
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20. Ellenőrzése, értékelése következetes, a tantervben előírt követelményeknek megfelelő.  

21. Teljesíthető követelményeket támaszt.  

22. A diákok önértékelését a sikeres tanulási folyamat részének tekinti.  

23. Értékelésében és a követelmények felállításában a tanterv nyújtotta lehetőségeken belül 

figyelembe veszi az egyének és a tanulócsoportok sajátosságait.  

24. Az értékelések eredményeit beépíti az egyéni és csoportos fejlesztés céljainak, 

módszereinek kijelölésébe.  

25. Az értékelés szempontjait, az elvárásokat mindig előre közli a tanulókkal és a szülőkkel. 

26. Jó a kapcsolata a szülőkkel.  

27. Jó a kapcsolata a kollégákkal.  

28. Gyakran és szívesen vesz részt intézményen belüli vagy kívüli szakmai aktivitásokban a 

nevelő-oktató-képző munkáján túl is.  

29. Munkája során érthetően és a pedagógiai céljainak megfelelően kommunikál.  

30. Határozott, szuggesztív az órákon.  

31. Nyitott a kollégák visszajelzéseire, szívesen vesz részt szakmai vitákban.  

32. Nyitott a pedagógiai munkájában vele együttműködők visszajelzéseire, felhasználja azokat 

szakmai fejlődése érdekében. 

33. Tisztában van önmaga képességeivel, szakmai felkészültségével, személyisége 

sajátosságaival.  

34. Pedagógiai munkáját folyamatosan elemzi, értékeli.  

35. A szakterületére vonatkozó legújabb eredményeket beépíti pedagógiai gyakorlatába.  

36. Szívesen vesz részt innovációban, pályázati feladatokban.  

37. Az önálló tanuláshoz biztosítja a megfelelő útmutatókat, eszközöket.  

38. A tanulói hibákat a tanulási folyamat részeként kezeli, azok tapasztalatait beépíti saját 

pedagógiai gyakorlatába.  

39. Tervezőmunkájában figyelembe veszi a vizuális, auditív, verbális tanulói típusok 

sajátosságait.  

40. Kihasználja a tananyagban rejlő lehetőségeket a különböző tanulási stratégiák kialakítására.  

 

Kérjük, amennyiben olyan véleménye van a munkájával, személyével kapcsolatban, amelyet 

nem érintettek a kérdések, és fontosnak tart megjegyezni, írja le ide! 
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10. számú melléklet 

Pedagógus önfejlesztési terv minta 

 

XY SZAKGIMNÁZIUM 

 

 

Ikt. sz. : Nap / Hónap/ Év 

Pedagógus neve: 

oktatási azonosítója:  

             

Az önértékelés időpontja: ……………………. 

 

A fenti dátummal lebonyolított önértékelési eljárás értékelőlapjának megállapításai, az 

intézményi önértékelés keretében kitöltött kérdőívek eredményei, továbbá a feltöltött 

jegyzőkönyv alapján az az alábbi önfejlesztési tervvel zárjuk le az önértékelési folyamatot. 

 

Az intézményi önértékelés és a kérdőíves felmérések megerősítették az alábbi erősségeimet:  

•    igyekszem a továbbiakban is megtartani a tanítási-tanulási folyamatban alkalmazott 

változatos módszereimet, tanítványaim folyamatos motiválását tantárgyaim tanulására 

•    pedagógusi tevékenységemet továbbra is a határozottság, tudatosság, célszerű nevelési 

módszerek fogják jellemezni, munkám során továbbra is jó kapcsolati rendszert alakítok ki, 

tartok fenn a szülőkkel, diákokkal 

•    a jövőben is kiemelkedő fontosságot tulajdonítok munkám során a rendszeres és 

folyamatos visszajelzések adására, valamint az írásbeli dolgozatok pontos és határidőre 

történő kijavítására 

•    továbbra is jó tanár-tanítvány kapcsolatot tartok fönn az általam tanított csoportokkal és 

diákokkal, megtartom az óráimra jellemző motiváló munkalégkört, folytatom az eredményes 

közép- és emelt szintű érettségi vizsgára felkészítő rendszeres órai és tanórán kívüli 

tevékenységemet 

•    tovább folytatom tanmeneteim igényes tervezését, szükség szerinti áttervezését, figyelmet 

fordítva az alkalmazható tanítási módszerek megjelölésére 

•    a jövőben is kiemelt figyelmet szándékozom fordítani a megyei fizikaverseny 

előkészítésére és színvonalas lebonyolítására 

 

Az értékelőlap és a kérdőíves felmérés eredményei alapján – a vezetéssel történt egyeztető 

megbeszélésünket követően – az alábbi fejleszthető területeket jelölöm meg:  

•    törekszem a még sokoldalúbb tanmenetek elkészítésére, következetesen igyekszem 

tanmeneteimben megjelölni az alkalmazható munkamódszereket és a felhasználható oktatási 

eszközöket, szoftvereket 

•    törekszem arra, hogy munkám során egyre többet alkalmazzam a digitális oktatási 

módszereket, több alkalommal használjam a digitális táblát, ösztönzöm tanítványaimat a digitális 

és hagyományos info-kommunikációs eszközök etikus használatára 

•    a továbbiakban célként tűzöm ki a kollégáimmal történő szakmai együttműködés további 

fejlesztését 
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•    több figyelmet igyekszem fordítani a segítségre szoruló tanulók, illetve a tehetséges tanulók 

egyéni támogatására, ezeket a segítő formákat a tanórán kívüli időszakban is alkalmazni 

kívánom 

•    igyekszem előrelépni a tanulási problémával küzdő tanítványaim megismerésének területén, 

több lehetőséget biztosítani számukra az iskolai követelményeknek történő megfeleléshez 

 

Dátum: 

 

Aláírás: 


