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1. Bevezetés 

Kozupné Tóth Bianka vagyok. Tanító, pedagógus. Egy Észak-magyarországi 

városban, Ózdon élek és dolgozom. Munkahelyem a Vasvár Úti Általános Iskola 

Tehetséggondozó Központja, mely Ózd város centrumában található. Nagy megtiszteltetés 

számunkra, hogy a 2017/2018-as évben ismét elnyerte tehetségpontunk az Akkreditált 

Kiváló Tehetségpont címet. Ez nem csoda, hiszen kollégáim évek óta azon munkálkodnak, 

hogy felfedezzék a tehetségígéreteket, és segítsék a tehetséges tanulókat általános iskolai 

éveik során, majd később figyelemmel kövessék őket a felnőtté válásuk folyamatában. 

Természetesen a központ eredményes működéséhez elengedhetetlen olyan szakemberek 

megléte, akik összefogják, irányítják, és véghezviszik azokat a feladatokat, elképzeléseket, 

melyek hozzájárulnak az itt tanuló gyermekek általános és speciális képességeik 

kibontakozásához, valamint a komplex személyiségformálásához. A programjaink Dr. 

Balogh László - a Tehetségek Magyarországa Szakmai Tanácsadó Testületének tagja, a 

MATEHETSZ elnöke – szakmai támogatásával valósulnak meg. Intézményünkben a 

„Tehetséggondozó munkaközösség” vezetője rendelkezik a „Tehetség és fejlesztése” 

pedagógus szakvizsgával, melyet több mint tíz éve hasznosít a munkája során. A 

nevelőtestület tagjai közül többen részt vettünk a „Tehetséggondozás szakmódszertan” 120 

órás akkreditált pedagógus továbbképzésen, mellyel szakmailag felkészültebben 

támogathatjuk a központban folyó munkákat. A 2018-as évtől nagy segítségünkre van az 

iskolapszichológus, aki hozzájárul a tehetségígéretek felkutatásához, a tehetséges 

gyermekek azonosításához, valamint a tehetségek számára legmegfelelőbb foglalkozások 

kiválasztásához. Vele együttműködve még hatékonyabban tudjuk végezni a gyermekek 

tehetséggondozását.   

Mindig is úgy véltem, hogy egy pedagógus legyen szakmájában tájékozott, legyen 

információja azokról a munkafolyamatokról, amik szakmáját munkahelyén érintik.  A 

2013-ban hozott pedagógusok előmeneteli rendszeréről szóló kormányrendelet arra 

ösztönzött, hogy elvégezzek egy pedagógusi szakvizsgát, mellyel nem csak szaktudásomat 

bővíthetem, és megismerkedhetek az iskolavezetés feladataival, hanem felsőbb fizetési 

kategóriába is léphetek. A minősítési rendszert tanulmányozva konstatáltam annak 

résztvevőit, és a szakértők fontosságát. Ismereteimet hiányosnak éreztem ezen a területen, 

ezért is döntöttem úgy, hogy a felkínált szakdolgozati témák közül ezt választom. 
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1.1. Témaválasztás indoklása 

2010-ben végeztem el a tanítóképző főiskolát Sárospatakon. Akkor még a 

pedagógus előmeneteli rendszer nem létezett. Nem kaptunk felkészítést arról, mi az a 

portfólió, hogyan kell elkészíteni, mire kell odafigyelni, milyen lényeges elemeket kell, 

hogy tartalmazzon, egyáltalán mi az a minősítő eljárás, minősítő vizsga. Ismereteinket 

kizárólag az iskolai nevelés-oktatás területén sajátítottuk el. Ahogy hatályossá vált a 

pedagógusok előmeneteli rendszeréről szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendeletet
1
, 

kérdések tömkelege fogalmazódott meg minden kollégában, többek között bennem is. Az 

addig, számítógépen ritkán dolgozó pedagógusokon a kétségbeesés jelei mutatkoztak meg.  

Tanítói munkám során, az elmúlt négy tanévben a pedagógus életpálya modellben 

résztvevő minősítettekkel volt szerencsém portfóliójuk feltöltésében együttműködni. Két 

kollégámnak ugyanis az informatika kompetenciája - az ő elmondásuk alapján - a portfólió 

elkészítéséhez, annak feltöltéséhez csekély szintű. Mivel a műveltségi területem 

informatikai irányultságú, ezért mindkettőjük portfóliójának digitalizálásában és 

feltöltésében részt vettem. Természetesen előzőleg tanulmányoznom kellett az Oktatási 

Hivatal útmutatóját, mely a különböző paramétereket, követelményeket leírta. Ekkor 

olvastam először tüzetesebben a közoktatási szakértő munkájáról. Kollégáim lelkesedése, 

szakmai munkájának összegyűjtése arra sarkall, hogy én is részt vehessek a pedagógus II. 

minősítési eljárásban első lépésként, mint minősített alany. Nem titkolt vágyam, hogy a 

jövőben még tovább képezzem magam, és a tanítási éveim, megszerzett gyakorlataim arra 

predesztinálnak, egyszer esetleg én is szakértő lehessek.  

A pedagógus életpálya bevezetése óta azt tapasztalom, hogy az éppen minősítés 

előtt álló pedagógus kolléganők feszülten, idegesen viselkednek, kapkodnak, kétségbe 

esnek. Mindig a legrosszabbat feltételezik, a legrosszabbra számítanak a szakértő 

hozzáállásával kapcsolatban. Többször végiggyakorolják a megtartandó két tanórát, 

foglalkozást, nehogy egy apró mozzanatot is elmulasszanak az előre megtervezett órából, 

mert mi lesz ha… Próbálnak minél több, az intézményben fellelhető IKT eszközt 

felhasználni, és pedagógiai módszertani kultúrájuk egész tárházát bemutatni két órában.  

                                                 

1
 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=162771.247215   

[2018. március 25.] 

http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=162771.247215
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Úgy vélem, hogy a megfelelni akarás a legnagyobb motiváló erő a minősítésre való 

felkészülés során. Meg akarnak felelni a minősítő bizottságnak, bármi áron. Nem belső 

motivációként, hanem külső kényszerként élik meg sokan a minősítő eljárást.  

Ezen tapasztalataim arra sarkaltak, hogy utána járjak, melyek azok a 

személyiségjegyek, amelyeket egy „szakértő elé állíthat” a pedagógus, mint elvárást. A 

pedagógustársadalom szerint egyáltalán mennyire fontos a pozitív személyiségjegyek 

megléte a szakértőnél a minősítő eljárásban? Esetleg elég, ha szakmailag felkészült és 

tájékozott?   

 

1.2. A dolgozat célja 

Dolgozatom egyik célja, hogy „kutatásom” keretében szerzett eredményt fel tudják 

használni azon szakértő kollégák, akik szeretnének eleget tenni a velük szemben 

támasztott, minősítendő pedagógusok részéről kialakult elvárásoknak a minősítő vizsga 

lebonyolítása során.  

Másik célom, hogy feltérképezzem a gyakorló pedagógusok körében a szakértővel 

szemben támasztott kritériumok skáláját, ami alapján szemléletesen ki tudom mutatni 

melyek a domináns jegyek, és melyek azok, amik kevésbé számítanak fontosnak a 

minősítési eljárásban. 

 

1.3. Hipotéziseim 

A minősítésre kerülő pedagógusok elvárása, hogy a kijelölt szakértőnek az eljárási 

rend ismeretén és annak precíz betartásán kívül magasan kvalifikált, gazdag módszertani 

kultúrával rendelkező pedagógusnak kell lennie.  

Továbbá fontos számukra, hogy a kirendelt szakértő szakmai tanácsokat, segítséget 

is tudjon nyújtani, valamint rendelkezzen támogató emberi attitűdökkel, 

személyiségjegyekkel.  

A gyakorló pedagógusok szakértővel szembeni elvárásainál elengedhetetlen a 

pedagógus személyiségjegyek megléte. (Gondolok itt többek közt az empátiára, 

szakmaiságra, elkötelezettségre, erkölcsösségre, kongruenciára.)  

További feltételezésem, hogy a szakértővel szemben támasztott kritériumok a 

pedagóguspályán eltöltött éveket figyelembe véve eltérő fókuszú eredményt mutatnak a 

megkérdezett pedagógusok körében. 
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1.4. A megoldásra váró elméleti és gyakorlati kérdések 

Egy szakértő munkája során kettő szerepet tölthet be. Kijelölhetik őt a 

minősítővizsga elnökeként, ahol nem szakos pedagógusnak a minősítésén vesz részt. 

Ebben a funkciójában tisztába kell lennie a minősítési eljárás teljes protokolljával, és azok 

jogszerű betartásával. A másik szerepében, mint szakos pedagógus vehet részt a minősítői 

eljárásban. Ebben a vonatkozásban szakmai segítőként és értékelőként vesz részt.  

Tulajdonképpen hogyan lehet valakiből szakértő?  

Melyek azok a jogszabályok, melyek a szakértő munkájához kapcsolódnak?  

Vajon elegendő-e a közel 40.000 pedagógus minősítéséhez a szakértői létszám? 

Vajon sor kerül-e az adott évben a portfóliót feltöltött pedagógus minősítésére, vagy 

tolódik a következő tanévre annak a veszélyével, hogy esetleg más összetételű 

csoportban/osztályban/intézményben fog tanítani a kolléga? Külön érdekes helyzet, ha a 

portfólió feltöltés után megy el gyesre a pedagógus kolléganő.  

Vajon, mint elnök, tényleg minden minősítési eljárásban jó, ha nem ért a 

területhez?  

Vajon milyen a pedagógusok minősítési eljárásról alkotott képe? 

Mennyire fontos, hogy rendelkezzen a szakértő a jó pedagógusra jellemző 

attitűdökkel, személyiségjegyekkel? 

A pedagógus minősítési eljárásban résztvevő kollégák szakmai éveik és pedagógus 

szakvizsga megléte alapján mely fokozat megszerzésére fókuszálnak inkább? 

Többek között e kérdések megválaszolására kívánok kitérni szakdolgozatom 

további részében az adott jogszabályok, és szakirodalmak felhasználásával. 

 

1.5. Felhasznált kutatási módszer 

Kutatási módszerek közül szakdolgozati témámhoz a reprezentatív kérdőíves 

felmérést választottam, mivel egy adott, nagyobb létszámú populáción kívántam 

feltérképezni a szakértővel szembeni elvárásokat a pedagógusok minősítésben. A 

kérdéseket magam állítottam össze arra figyelve, hogy kitöltésével választ kapjak a 

szakdolgozatom során feltett elméleti és gyakorlati kérdésekre, illetve, hogy hipotéziseimet 

igazolni tudjam.  

Az önkitöltős kérdőívet online formában juttattam el egy közösségi háló 

segítségével több, Magyarországon dolgozó, gyakorló pedagógus számára nemtől és kortól 
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függetlenül. Terveztem kérni a lakóhelyemen lévő köznevelési intézmények vezetőinek 

segítségét is, hogy küldjék át pedagógus kollégáiknak a kérdéssort, mellyel megfelelő 

mennyiségű, helyesen kitöltött kérdőívet tudok prezentálni, de a közösségi oldalon az 

adott, pedagógusok által létrehozott két csoportból - a Pedagógus portfólió készítés, és a 

Pedagógus portfólió nevű csoportokban kértem segítséget - három nap alatt összesen több 

mint 600 pedagógus válasza érkezett be kérdőívemre, nagy meglepetésemre. Nem 

számítottam arra, hogy ez a téma ennyire foglalkoztatja majd a kollégákat, illetve hogy 

ilyen sokan lesznek segítségemre. A beérkezett válaszok mennyiségéből kifolyólag, nem 

tartottam indokoltnak további kérdőívek kitöltetését.  

A zárt kérdéseket explicit módon megfogalmazva prezentálom, ahol egyrészt zárt, 

és félig zárt kérdéstípussal, valamint az 5 fokozatú Likert-skálával mértem a véleményeket, 

attitűdöket.  

Az anonim kérdőív kérdéseire megadott válaszokat táblázatban összesítem, az 

eredményeket diagram segítségével ábrázolva, több aspektusból vizsgálva vonom le a 

konzekvenciákat.  
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2. Alapfogalmak értelmezése, a szakértői tevékenység 

jogszabályi háttere. 

2.1. A dolgozatban használt alapfogalmak értelmezése 

- attitűd ~ Személyes beállítottság, beállítódás, olyan készség, mely bizonyos 

cselekvésre sarkall. (Mihály, 1996) 

- e-portfólió ~ Olyan elektronikus dokumentumgyűjtemény/portfólió, mely a 

pedagógusok előmeneteli rendszeréhez kialakított informatikai felületen található meg. 

A pedagógusok minősítő eljárásának kötelező részét képzi az e-portfólió megírása.
2
  

- Google űrlap ~ internetes kérdőívszerkesztő, válaszok kiértékelését segítő oldal, 

online felület 

- IKT eszközök ~ „Információs és Kommunikációs Technológiák olyan eszközök, 

technológiák, szervezési tevékenységek, innovatív folyamatok összessége, amelyek az 

információ- és a kommunikációközlést, feldolgozást, áramlást, tárolást, kódolást 

elősegítik, gyorsabbá, könnyebbé, és hatékonyabbá teszik.”
3
 Az oktatásban legfőképp 

a tananyagok hatékony elsajátíttatás folyamatában lehet segítségükre az innovatív 

pedagógusoknak. 

- jó gyakorlat ~ „A köznevelés különböző területein alkalmazott, egyéni vagy 

intézményi szinten megjelenő, szemléletében és gyakorlatában innovatív és/vagy 

hiánypótló eljárás, módszer, tevékenység, eszközhasználat, pedagógiai vagy 

szervezetfejlesztési gyakorlat, vagy ezek együttese, amely az intézmény működésében 

megtapasztalható és feladatainak ellátását pozitívan befolyásolja. Összhangban van az 

ágazati és intézményi szabályozó dokumentumokkal. Jogtiszta, alkalmazása 

dokumentált, eredménye és hatása bemért, működése fenntartható. Az adaptáció 

feltételrendszerének és folyamatának kidolgozásával bevált jó gyakorlattá 

fejleszthető.”
4
 

                                                 

2
 Oktatási Hivatal: E-portfólió felhasználói útmutató 

 https://www.oktatas.hu/pub_bin/dload/pem/Felhasznaloi_dokumentacio_2015.pdf  [2018. április 15.] 

3
 Az IKT fogalma http://okt.ektf.hu/data/szlahorek/file/kezek/05_ikt_02_27/221ikt_fogalma.html   

[2018. április 15.] 

4
 EDUCATIO - Jó gyakorlatok https://iskolataska.educatio.hu/index.php/jogyakorlatotlet/index   

[2018. április 15.] 

https://www.oktatas.hu/pub_bin/dload/pem/Felhasznaloi_dokumentacio_2015.pdf
http://okt.ektf.hu/data/szlahorek/file/kezek/05_ikt_02_27/221ikt_fogalma.html
https://iskolataska.educatio.hu/index.php/jogyakorlatotlet/index
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- köznevelési szakértő ~ „Országos szakértői névjegyzékben szerepel, feladatát az 

illetékes szerv (állami szerv, önkormányzat, fenntartó, intézményvezető) felkérésére 

végzi adott időszakban, és ezek mellet az adott törvényi előírásoknak is megfelel.”
5
 

- közoktatási szakértő ~ Felkérése esetén ellenőrzési munkájával a közoktatás 

irányítását, az ellenőrzésre jogosított szerveket vizsgálja, tehát a közoktatás 

szervezésében és irányításában van helye. (Bernáth-Mezei, 1998) 

- Likert-skála ~ olyan direkt kérdőívnél használt attitűdmérési módszer, ahol a 

válaszadó egy 5 fokú skálán jelöli egyetértésének, vagy egyet nem értésének különböző 

fokozatát. (Cserné, 1998) 

- MATEHETSZ ~ Magyar Tehetségsegítő Szervezetek Szövetsége
6
 

- mentori rendszer ~ A gyakornok fokozatban lévő pedagógusok szakmai segítése 

valósul meg egy intézményben kijelölt mentor segítségével, aki szakmailag támogat, 

tanácsot ad, segít beilleszkedni az intézménybe, valamint a minősítő vizsgára felkészít. 

7
 

- minősítő vizsga ~ Azon frissen diplomázott pedagógusok, akiknek nem volt még két 

évnél hosszabb közalkalmazotti jogviszonya, munkába állásuk után gyakornoki 

státuszba kerülnek. Két év közintézményben eltöltött közalkalmazotti jogviszony 

elteltével minősítő vizsgát kell tenniük, melynek sikeres teljesítésével Pedagógus I. 

fokozatba kerülnek.  

- minősítési eljárás ~ „A pedagógusoknak szakmai tudásáról kell számot adnia, ahol 

külön-külön kiemelt szerepet kap a pedagógus személyisége, gondolkodási- és döntési 

mechanizmusai, problémamegoldó képessége, tevékenysége.”
8
 

- Oktatási Hivatal (OH) ~ „Az oktatásért felelős miniszter irányítása alá tartozó 

központi hivatalként működő központi költségvetési szerv”. 
9
 

                                                 

5
Palotás Zoltán: A köznevelési szakértői rendszer főbb jellemzői, a fejlesztés lehetőségei 

http://ofi.hu/sites/default/files/attachments/5._szekcio_palotas_zoltan_a_koznevelesi_szakertoi_rendszer_fob

b_jellemzoi_a_fejlesztes_lehetosegei_oh.pdf  [2018. január 14.] 

6
 http://matehetsz.hu/az-egyesulet-adatai [2018. április 12.] 

7
 Kotschy Beáta - Sallai Éva - Szőke-Milinte Enikő (szerk.): Mentorok tevékenységének támogatása 

https://www.oktatas.hu/pub_bin/dload/pem/mentori_segedlet.pdf   [2018. április 14.] 

8
Útmutató a pedagógusok minősítési rendszerében a pedagógus I. és a Pedagógus II. fokozatba 

lépéséhez 

https://www.oktatas.hu/pub_bin/dload/unios_projektek/kiadvanyok/utmutato_a_pedagogusok_minositesi_re

ndszereben_3jav.pdf  [2018. január 14.] 

http://ofi.hu/sites/default/files/attachments/5._szekcio_palotas_zoltan_a_koznevelesi_szakertoi_rendszer_fobb_jellemzoi_a_fejlesztes_lehetosegei_oh.pdf
http://ofi.hu/sites/default/files/attachments/5._szekcio_palotas_zoltan_a_koznevelesi_szakertoi_rendszer_fobb_jellemzoi_a_fejlesztes_lehetosegei_oh.pdf
http://matehetsz.hu/az-egyesulet-adatai
https://www.oktatas.hu/pub_bin/dload/pem/mentori_segedlet.pdf
https://www.oktatas.hu/pub_bin/dload/unios_projektek/kiadvanyok/utmutato_a_pedagogusok_minositesi_rendszereben_3jav.pdf
https://www.oktatas.hu/pub_bin/dload/unios_projektek/kiadvanyok/utmutato_a_pedagogusok_minositesi_rendszereben_3jav.pdf
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- pedagógus portfólió ~ „Dokumentumgyűjtemény, mely tartalmazza a pedagógiai 

tevékenység dokumentumainak és külső értékeléseinek bemutatása mellett a pedagógus 

elemző és értékelő megjegyzéseit, önreflexióit, így lehetővé válik a pedagógus 

életpályájának megismerése, nyomon követése.”
10

 

- pedagógus szakvizsga ~ pedagógus végzettséghez tartozó szakirányú továbbképzés 

- reliabilitás ~ megbízhatóságot jelent; ugyanazon tulajdonság mérésének 

megismétlésénél ugyanazt kapjuk eredményül (Kontra, 2011) 

- szakértő ~ Olyan szakember, aki szakvéleményével valamely hatósági eljárás során 

hozzájárul valamilyen tény megértéséhez, megismeréséhez, vitás kérdésekben az 

igazság felderítésében, döntés meghozásában segít. (Bernáth-Mezei, 1998) 

- tanfelügyeleti ellenőrzés ~ Pedagógiai-szakmai ellenőrzés, mely a köznevelési 

intézmény, intézményvezetők, pedagógusok fejlesztő típusú értékelésére 

összpontosít.
11

 

- Z-generáció ~ Jelenlegi társadalmunk azon fiatal rétege (15-24 év), akik többek között 

jártasak a technológia világában, valamint a világhálóba teljes egészében 

bekapcsolódtak.
12

 

 

2.2. A szakértői tevékenység jogszabályi háttere 

- a köznevelési szakértői tevékenység (továbbiakban: szakértői tevékenység), valamint 

az érettségi vizsgaelnöki megbízás feltételeiről szóló 15/2015. (III. 13.) EMMI 

rendelet
13

 

Az alábbi rendelet meghatározza azokat a kritériumokat, ami alapján valaki szakértői 

tevékenységet folytathat. A köznevelési szakértő munkába állása előtt köteles bejelenteni 

                                                                                                                                                    

9
 http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=160225  [2018. április 12.] 

10
Kotschy Beáta: A portfólió szerepe a pedagógusok minősítési folyamatában 

https://www.oktatas.hu/pub_bin/unios_projektek/tamop_315_pedkepzes_fejl/3_1_5_1_hirlevel_Kotschy_Be

ata__portfolio.pdf  [2018. január 14.] 

11
 Oktatási Hivatal: Az országos pedagógiai-szakmai (tanfelügyeleti) ellenőrzés folyamatai 

https://www.oktatas.hu/pub_bin/dload/unios_projektek/tamop3115/PSZE_folyamatleiras_szakertoknek.pdf   

[2018. április 15.] 

12
 Törőcsik Mária: Irodalmi áttekintés a Z generációról  

http://ktk.pte.hu/sites/ktk.pte.hu/files/mellekletek/2016/01/pal_torocsik_irodalmi_attekintes_a_z_generacioro

l_2013.pdf   [2018. április 14.] 

13
 https://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1500015.EMM  [2018. január 14.] 

http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=160225
https://www.oktatas.hu/pub_bin/unios_projektek/tamop_315_pedkepzes_fejl/3_1_5_1_hirlevel_Kotschy_Beata__portfolio.pdf
https://www.oktatas.hu/pub_bin/unios_projektek/tamop_315_pedkepzes_fejl/3_1_5_1_hirlevel_Kotschy_Beata__portfolio.pdf
https://www.oktatas.hu/pub_bin/dload/unios_projektek/tamop3115/PSZE_folyamatleiras_szakertoknek.pdf
http://ktk.pte.hu/sites/ktk.pte.hu/files/mellekletek/2016/01/pal_torocsik_irodalmi_attekintes_a_z_generaciorol_2013.pdf
http://ktk.pte.hu/sites/ktk.pte.hu/files/mellekletek/2016/01/pal_torocsik_irodalmi_attekintes_a_z_generaciorol_2013.pdf
https://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1500015.EMM
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szándékát az Oktatási Hivatalnak, illetve kérelmet adhat be, melynél eleget kell tennie a 

kötelező, szakértői tevékenység folytatásához szükséges adatszolgáltatásoknak.  

A bejelentést, kérelmezést a szakértő benyújthatja a Hivatal honlapján elérhető 

adatlappal. Ez postai úton, személyesen, és elektronikusan is megtehető. A szakértő akkor 

kezdheti meg munkáját, ha azt a Hivatal engedélyezte. Ekkor az Országos szakértői 

névjegyzékbe kerül, ahol szakterületenkénti csoportosításban, szakirány megjelölésével 

tartják nyilván.  

A rendelet meghatározza, hogy az esetleges adatváltozások bejelentésére legfeljebb 

tizenöt nap áll rendelkezésére a szakértőnek, melyet díj megfizetésének ellenében hajtanak 

végre. 

A szakértői tevékenységet folytatóknak továbbképzési kötelezettsége van a szakértői 

névjegyzékbe kerülést követően háromévenként. Abban az esetben, ha az adott 

szakterületre meghatározott továbbképzésen legalább húsz óra időtartamban vesz részt 

oktatóként a szakértő, mentesül a továbbképzési kötelezettség alól.  

A rendelet 4. pontja meghatározza, magát a szakértői tevékenységet, hogy mikor 

végezhető, mikor látható el, illetve milyen kizáró okok vannak, amelyek tiltják a munka 

elvégzését. A szakértőnek nyilatkoznia is kell arról, hogy a rendeletben megfogalmazott 

kritériumok közül az ő esetében egy sem áll fenn.  

A szakértő köteles nyilvántartást vezetni a munkája elvégzéséről, melyet öt évig meg 

kell őriznie. A szakvéleményben meg kell határozni, hogy az adott szakértő milyen 

feladatot látott el. 

A szakértői tevékenység ellátásához előírt díjat, valamint az annak befizetésével és 

felhasználásával kapcsolatos szabályokat megtaláljuk a rendelet 7. pontjában, melynek 

összege szakterületenként 40 000 Ft. Amennyiben az Országos érettségi vizsgaelnöki 

névjegyzékbe szerepelünk, és vizsgaelnöki feladatot kívánunk ellátni, abban az esetben ez 

a díj 15 000 Ft.  

A 15/2015. (III. 13.) EMMI rendelethez kapcsolódó mellékletek tartalmazzák a 

szakértői szakterületek és szakirányok megnevezését, a szakértői szakterületek, 

szakirányok új és régi megnevezését, a Magyar Államkincstárnál vezetett bankszámla 

számát, ahová az igazgatási szolgáltatási díjat kell befizetni. 
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- a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 

1992. évi XXXIII. törvény
14

 köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 

326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet
15

 

A pedagógusok előmeneteli rendszeréhez hozzátartozik a minősítő vizsga, valamint a 

minősítő eljárás. A gyakornokból Pedagógus I. fokozatba minősítő vizsgán; Pedagógus II., 

Mesterpedagógus, valamint Kutatótanár fokozatba lépéshez minősítő eljáráson kell átesni.  

A minősítő vizsgát és a minősítési eljárást – kivéve a rendelet a 10/G. §-ban foglalt 

eseteket - legalább három főből álló minősítő bizottság bonyolítja le. A bizottság tagját az 

Oktatási Hivatal jelöli ki az Országos szakértői névjegyzékben szereplő közoktatási 

szakértők közül. Feltétel, hogy ezen személyek pedagógiai-szakmai ellenőrzés 

(tanfelügyelet) és pedagógusminősítés szakterületen szerepeljenek a jegyzékben. A 

bizottság elnökének továbbá Mesterpedagógus fokozattal is kell rendelkeznie. Tagja 

továbbá a minősítendő pedagógust alkalmazó intézmény vezetője is. Amennyiben az 

intézményvezetőt minősítik, az OH rendel ki köznevelési szakértőt, akinek legalább 5 éves 

vezetői, vagy magasabb vezetői gyakorlattal kell rendelkeznie.  

Fontos, hogy a minősítő bizottság egyik tagja végzettségének és szakképzettségének 

meg kell egyeznie az értékelt pedagógusnak a minősítésre való jelentkezésében megjelölt 

tantárgya tanítására jogosító végzettségével és szakképzettségével. A rendelet 

megfogalmazza azokat a kritériumokat is, ami alapján eldönthető, hogy ki nem lehet 

tagja/elnöke a minősítő bizottságnak. 

Abban az esetben, ha az adott minősítéshez megfelelő szakképzettségű szakértő nem 

szerepel az Országos szakértői névjegyzékben, a megbízási szerződés alapján eljárhat 

olyan Pedagógus I. vagy Pedagógus II. fokozatba sorolt pedagógus is, aki legalább 

tizennégy év pedagógus munkakörben eltöltött szakmai gyakorlattal és pedagógus 

szakvizsgával rendelkezik, valamint részt vett az OH által szervezett képzésen. Ezen a 

képzésen pedagógusminősítésre és pedagógiai-szakmai ellenőrzésre készítették fel a 

szakértőt. 

A rendelet 10/E. § tartalmazza a bizottsági elnök feladatait. A további paragrafusok a 

szakértő kijelölésének lépését jelölik. Lényeges, hogy az OH a minősítés évét megelőző év 

július 31-ig kell hogy kirendelje és értesítse a szakértőt, valamint az őt foglalkoztató 

intézmény vezetőjét. A vezetőnek szeptember 1-ig kell az informatikai rendszerben 

                                                 

14
 http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=17120  [2018. január 14.] 

15
 https://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=a1300326.kor  [2018.január 14.] 

http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=17120
https://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=a1300326.kor
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rögzíteni annak a munkanapnak az időpontját, amikor dolgozója, - a felkért köznevelési 

szakértő - minősít. Ez azért fontos, mert erre a napra mentesül a szakértő a munka alól. 

17/A. § tartalmazza azokat a kedvezményeket, amit a Mesterpedagógus fokozatba 

besorolt pedagógus részére kell biztosítani. Hiszen, ha országos pedagógiai-szakmai 

ellenőrzésben, a pedagógusok minősítő vizsgáján vagy minősítési eljárásában szakértőként 

vesz részt vagy szaktanácsadói, illetve pedagógiai-szakmai szolgáltatási feladatokat lát el, 

munkaidő-kedvezményben részesül. A neveléssel-oktatással lekötött munkaideje nem lehet 

több heti tizennyolc óránál, amit úgy kell elosztani, hogy heti egy munkanap alól 

mentesüljön. Ez a kedvezmény eltér az óvodapedagógus, és a vezetőpedagógus esetén, 

valamint befolyásolhatja a feladatellátás helye is. Ezzel a kedvezménnyel kötelesség is 

társul. Az évi 25 minősítésen kívül továbbképzési kötelezettsége van a szakértőnek, ezen 

kívül segítenie kell az intézményi önértékelésben kollégáit, illetve az OH kijelölése szerint 

közreműködik azon benyújtott panaszok elbírálásában, melyet minősítő vizsgát, minősítési 

eljárást követően nyújtottak be. 
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3. A köznevelési szakértővel szembeni elvárások témám 

szempontjából 

3.1. Jogi, szakmai, emberi elvárások 

A köznevelési szakértőnek elsődlegesen a jogi elvárásoknak kell megfelelnie, 

hiszen annak hiányában nem gyakorolhatja munkáját. Azután, hogy bekerült az Országos 

szakértői névjegyzékbe, több kötelezettségnek kell eleget tennie.  

Az Oktatási Hivatal honlapján tájékozódhatunk, hogy milyen feltételeket kell 

teljesíteni a szakértőnek ahhoz, hogy a névjegyzékben maradjon. Egyrészt fenn kell állnia 

a büntetlen előéletnek, valamint nem kerülhet foglalkozástól való eltiltás alá. Folyamatosan 

képeznie kell magát, részt kell vennie 3 évenkénti rendszeres szakmai továbbképzésen.
 
 

A 15/2015. (III. 13.) EMMI rendelet kiköti, hogy a szakértő tevékenységét 

kizárólag a saját szakterületén végezheti kirendelés, vagy megbízás alapján. Fontos 

megjegyezni, hogy a szakértőket jogi szabályozás is köti az esetleges összeférhetetlenség 

miatt. Amennyiben bármelyik, a rendeletben meghatározott személyes kapcsolat fennáll a 

vizsgált intézménnyel, vagy annak vezetőjével, abban az esetben vissza kell utasítania a 

munkára való felkérést.  

Szakmai szempontból nézve a szakértőnek rendelkeznie kell azzal a tudással, azzal 

a szakmai tájékozottsággal, mely végzettségének eleget tesz, hogy kellőképpen tudjon 

önálló véleményt, javaslatot, tanácsot megfogalmazni az általa képviselt szakterületen. 

Ennek hiányában hiteltelenné válik, negatív képet kialakítva önmagáról, és a felkérőjéről 

egyaránt. 

Jogszabály nem határozza meg, de elengedhetetlen a jó munkakapcsolat, és a 

pozitív légkör kialakulásához az emberi elvárásoknak való megfelelés. Gondolok itt többek 

között a határidők betartására, a kifejező, tömör kommunikációra, avagy az innovatív 

gondolkodásmódra. Benedek István Közoktatási szakértők kézikönyvében - ezen 

jellemzőkkel együtt - összesen hét szakértői tevékenységre sajátos tulajdonságot, 

specifikumot fogalmaz meg a szakértői munka hatásából kiindulva: 

A szakértő szubjektív, hiszen értékítélete, gondolkodásmódja akaratlanul kihat 

munkájára, ahol speciális tudástöbblete megjelenik. Emellett az adott munkához való 

hozzáállását befolyásolhatja életkora, nemi hovatartozása, sikeres szakmai múltja is.  
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Preventíven működik, hiszen feltárja vizsgálata során azokat a veszélyeztető 

tényezőket, ami negatív kihatással lehet az aktuális cél elérésénél, majd javaslatot tesz 

annak orvoslására. 

Fontos, hogy az általa vizsgált eredményeket megfelelően tudja adatbázisban 

rögzíteni, így kell, hogy ismerje az adatbázis-kezelés szabályait, tehát szummatív.  

Elengedhetetlen a szakmájában naprakész információk megléte, speciális tudásának 

tárháza, hiszen így tud kellő megoldást nyújtani bármely, a vizsgált területet érintő 

problémára. Benedek megfogalmazásában itt az orientatív jellem mutatkozik meg. 

Alternatív, hiszen a megoldásra váró folyamatokra prezentálnia kell a megfelelő 

lépéseket, azok várható hatásainak elemzését, illetve lehetséges pozitívumait. 

A szakértőnek az írásos dokumentációkon kívül többek között szóbeli javaslatokat, 

eredményt kell a külvilág felé kommunikálnia, egyeztetnie, továbbá tárgyalásokon részt 

vennie. Ezen tevékenységek magas szintű kommunikációs képességet, konzultációs 

technikák ismeretét, annak megfelelő alkalmazását igénylik meg a szakértő részéről. 

Benedek írásában végezetül az innovativitást, mint jellemző tulajdonságot veszi.  

Tulajdonképpen a szakértő, innovációs attitűd nélkül nem is lenne szakértő, hiszen 

változtatni akar a fennálló helyzeten, szakmailag naprakész, figyeli és reagál környezetére, 

terv szerint gondolkodik és tesz lépéseket. 

 

3.2. Általános elvárások a köznevelési szakértőkkel szemben 

Nem vitatott, hogy a szakértő alapvetően pedagógus. Ez determinálja azt, milyen 

általános elvárások alakultak ki személyükről a pedagógustársadalomban. A szakértő 

személyével kapcsolatban kritérium a szakmai és etikai hitelesség. Ebben a témában több 

szakirodalmat is felkutattam, melyek közül Dr. Hegyi Ildikó írása fogott meg legjobban. 

Siker és kudarc a pedagógus munkájában c. könyvében egy elvégzett kutatás alapján leírja, 

melyek azok pedagógiai képességek, melyek kiemelkedő szerepet töltenek be a 

személyiségükben.  Mindezeket figyelembe véve, véleményem szerint a köztudatban ilyen 

elvárás alakult ki a „jó pedagógust” tekintve.  

Hegyi elsőként a kommunikációs képességeket emeli ki, hiszen helyes használatuk 

nélkül sem a gyermekekkel, sem a szülőkkel, sem a kollégákkal nem alakulna ki a 

megfelelő kapcsolat. A helyes kommunikáció módjának kiválasztása az adott szituációban 

rendkívül fontos, ugyanis ennek hiányában konfliktushelyzetek alakulhatnak ki, 
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félreértéseket eredményezhet, mely negatív képet mutat a pedagógusról, és környezetéről. 

A szakértő személyét nézve lényeges, hogy kommunikációja az intézmény vezetőségére, 

és a pedagógus kollégákra tekintve is szakmai, partner alapú legyen. A nem megfelelő 

kommunikációs stílus olyan felmerülő problémákat hozhat, melyek megnehezítik az 

együttdolgozást, az eredményes munka megszületését.   

A kutatás szerint számottevő a didaktikai és a konstruktív képességek megléte, 

mely az ismeretek megszerzésére irányuló vágyat, és a tanításra való alkalmasságot 

foglalja magában.  

Ha a szakértőre összpontosítunk, megállapíthatjuk, hogy innovációs beállítódása 

hiányában nem lenne képes elvégezni munkáját, hiszen pont ez az ő feladata. Új 

szemléletet, új lehetőségeket, új megoldásokat kell pl. egy vizsgálat során felvázolnia. 

Zászlajának jelmondata lehetne: A jövőbe kell nézni! 

 Fontos a szervező készség a pedagógus életében, tudniillik meg kell tervezni pl. az 

osztályközösség tevékenykedtetésének folyamatát, az órák menetét, időbeni beosztását, a 

tananyag elsajátíttatásának módszerét, valamint figyelembe kell vennie a tanítás során 

felmerülendő lehetséges problémákat és az arra irányuló megoldásokat, majd gyors 

helyzetfelismerő képességére támaszkodva orvosolni azt.  

Az ellenőrzés alkalmával a szakértőnek jól körültekintően kell feltérképeznie a 

megoldásra váró problémát, hogy kellő szervezéssel megoldást, tervet, javaslatot készítsen.  

Egy jó helyzet felismerési képesség nélkül - véleményem szerint - nehéz lenne a 

szakértő számára ellenőrzései alkalmával a megfelelő következtetéseket levonni, például a 

szervezet működésével kapcsolatban, amire javaslatot, és így megoldást sem tudna 

prezentálni a vizsgált intézmény/pedagógus részére. A problémákat nem csak orvosolni, de 

megtalálni is kétséges lenne.  

A szakértőnek mindig tudnia kell döntéseket hozni. Fontos a határozott fellépés, és 

ezzel együtt a nyugodt, ésszerű és legfőképpen objektív döntések meghozatala. Osztom 

Hegyi (1996) véleményét, miszerint a jó döntési képesség a helyes helyzetfelismerésből 

következik. 

A minősítő eljárás során a szakos szakértőnek lényegesen fontos az a képessége, 

miszerint figyelmét több pontra tudja fókuszálni egyszerre, mely a csoport összetételét, 

létszámát, a foglalkozás témáját, az órák órarendi helyét, tananyag nehézségét, az 

infrastrukturális nehézségeket, a gyerekek és a pedagógus (lelki és egészségi) állapotát, 

ezek komplex megfigyelését, vizsgálatát és értékelését jelenti.  
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3.3. Köznevelési szakértővel szembeni elvárások a minősítő eljárásban 

Fontos megkülönböztetnünk a tanfelügyeleti ellenőrzésben, önértékelésben és a 

minősítési eljárásban résztvevő szakértőket az elvégzendő feladatok alapján. Alapvetően 

mindegyik területen zajló munkafolyamatnál ugyan azon szakmai felkészültséggel 

rendelkeznek.  Mindegyik folyamatban naprakész információkkal, kellő tájékozottsággal 

kell bírniuk szakmájukban, és az azt érintő kérdésekben, például jogi területen is. 

Természetesen egy intézményi ellenőrzés esetében a tanügyigazgatással kapcsolatos 

kérdésekben nagyobb tájékozottságot igényelnek, hiszen az egész intézmény 

dokumentumállományát ismernie kell, annak jogi szabályozásaival tisztában kell lenni. 

Miben különbözik a minősítő eljárásban résztvevő szakértő? 

A minősítő eljárás során másra fókuszál a szakértő. Ebből következik, hogy így 

más elvárásokat állítanak fel vele szemben. Az eljárásban két szerepet tölthet be. Lehet az 

Oktatási Hivatal által kijelölt minősítővizsga és minősítő eljárás minősítőbizottságának 

elnöke, és lehet a minősítőbizottság tagja, mint az OH által delegált szakos szakértő.  

Petróczi Gábor A minősítő bizottság elnökének feladatai c. cikkében
16

 részletesen ír 

a bizottsági elnök feladatairól. Petróczi az OH kiadványának, Útmutató a pedagógusok 

minősítési rendszerében a Pedagógus I. és Pedagógus II. fokozatba lépéshez
17

 című 

dokumentum fontos, az ehhez a témához tartozó elemeit emelte ki. Ez alapján 

meghatározhatjuk az elvárásokat a köznevelési szakértővel szemben. Elsőként, mint a 

minősítő bizottság elnöki beosztásában lévő szakértővel szembeni elvárásokat kívánom 

bemutatni:  

Elvárás a jó szervezőkészség, a határidők gondos betartása. Az elnöknek időben fel 

kell vennie a kapcsolatot az általa vizsgáztatott pedagógussal, a bizottsági tagokkal, és az 

intézmény vezetőjével, hogy jól megszervezhesse a vizsga lebonyolítását. Minden 

felmerülhető akadály előzetes elhárítására kell törekednie. Az intézményvezetővel 

alaposan le kell egyeztetnie az eljárás részletes menetét, továbbá azt is, hogy a kijelölt 

vizsganapon pedagógusának minősítéséhez teljes egészében támogató körülményt tud-e 

biztosítani.  

                                                 

16
 Petróczi Gábor: A minősítő bizottság elnökének feladatai 

http://www.petroczigabor.hu/cikkek/tanfelugyelet/Elnoki_feladatok_minositeskor.html   [2018. április 7.] 

17
 Oktatási Hivatal: Útmutató a pedagógusok minősítési rendszerében a Pedagógus I. és Pedagógus 

II. fokozatba lépéshez https://www.oktatas.hu/pub_bin/dload/pem/Utmutato_09_26_vegl_20171025.pdf   

[2018. április 7.] 

http://www.petroczigabor.hu/cikkek/tanfelugyelet/Elnoki_feladatok_minositeskor.html
https://www.oktatas.hu/pub_bin/dload/pem/Utmutato_09_26_vegl_20171025.pdf


17 

 

A szakmaiság fontosságának megléte itt sem kérdéses, hiszen a szakértőnek a 

minősítendő pedagógus e-portfólióját a kompetenciák alapján, a megfelelő értékeléssel kell 

ellátni, arra reflektálni, a szükséges kérdéseket megfogalmazni.  

Tudnia kell elnökként jól együttműködni, megfelelően, hatékonyan konzultálni a 

minősítőbizottság többi tagjával, hogy a lényeges kérdéseknél közös konszenzusra 

juthassanak.  

Jól kell tudnia irányítani a beszélgetést az e-portfólió védése során. Figyelnie kell 

az előzetesen a portfólióval kapcsolatban feltett kérdéseire adott reflektálásra. 

Digitális tudással rendelkezzen, valamint alapos, körültekintő munkát végezzen, 

hiszen többek között a védési jegyzőkönyvet, a vizsga értékelését, részletes eredményét is 

fel kell töltenie az Oktatási Hivatal által működtetett elektronikus rendszerbe.  

Precizitás és rendezettség jellemezze munkáját. A dokumentációs munkáit, az 

eljárás során keletkezett iratokat rendszerezni kell, nyilvántartás vezetése is kötelező a 

megbízásával kapcsolatban. Ezen feladatok akkurátus munkavégzést igényelnek a 

szakértőtől. 

A minősítő eljárásnál kirendelt szakos szakértővel szemben hasonló elvárások 

fogalmazódhatnak meg. Több ponton megegyezik az elnökkel szembeni kritériumokkal, 

mint például a szakmaiság, a precizitás, a digitális tudás. A szakos szakértőnek is elemezni 

kell az e-portfóliót és a minősítendő pedagógus óráit a megadott kompetenciák alapján, 

majd értékelni, és reflektálni azokra, illetve figyelmesen, gondosan elkészíteni az 

értékelőlapokat az óra -, illetve foglalkozáslátogatásról. Neki is tudni kell használnia az 

OH által működtetett rendszert, ugyanis a maga által készített dokumentumokat, 

nyilvántartást szintén fel kell tölteni. Összefoglalva legyen naprakész szakmájában, 

végezzen alapos munkát, mutasson kiegyensúlyozottságot, legyen jó kapcsolatteremtő. 

 

3.4. Köznevelési szakértő kívánatos attitűdjei 

Továbbra is tézisként kezelhetjük, hogy a köznevelési szakértő alapjában véve 

pedagógus. Türelmes, megértő, toleráns, elfogadó személyiség. A Didaktika könyv 4. 

fejezetében Falusi Iván A pedagógus c. leírásában kifejti a pedagógus alapvető 

személyiségvonásának jellemzőit, ahol Sallai Éva 1994-ben írt bölcsészetdoktori 

disszertációját veszi alapul. Itt párhuzamot vonhatunk a szakértő kívánatos attitűdjeivel: 
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Az első, és talán legfontosabb a feltétel nélküli elfogadás, amely tulajdonképpen arról 

szól, hogy pozitívan tudunk-e a másik ember felé fordulni, tiszteljük-e a személyét, értéket 

képvisel-e számunkra. A pozitív odafordulás legtöbbször a nonverbális kommunikáción 

keresztül nyilvánulhat meg. Sallai szerint itt a hangszínre, gesztusokra, tekintetváltásra, 

testhelyzetre, hanghordozásra kell gondolnunk. Véleményem szerint amennyiben a 

szakértő távolságtartó, és kimért, esetlegesen fölényeskedő, akkor a vele kontaktusban lévő 

személyekben nem alakul ki az a pozitív érzelmi reakció, aminek hiánya bizalmatlanságot, 

ellenszenvet generálhat.  

Az empátia szintén egy lényeges viselkedésbeli megnyilvánulása nem csak a 

pedagógusnak, hanem a köznevelési szakértőnek is. Fontos, hogy felismerjük, megértsük 

mások érzéseit, és azonosulni tudjunk azzal. A szakértő munkájában az 

intézményvezetővel, a pedagógusokkal, és a minősítő eljárásban a minősítő bizottság 

tagjaival kell, hogy tudjon empatikusan viselkedni, amennyiben fontos önmaga számára a 

személyéről kialakult pozitív kép.  

A harmadik fontos személyiségvonás Sallai (1994) szerint a kongruencia. Csak akkor 

lesz a szakértő hiteles és kiegyensúlyozott, ha a verbális és a nonverbális kommunikációja 

összhangban van.  Például kell, hogy a szakértő tudja kollégaként kezelni pl. a minősítő 

vizsgát tevő pedagógust, még akkor is, ha önmaga elnöki beosztásban van. Azaz nem él 

vissza az adott helyzetben rátestált pozíció adta lehetőségekkel, nem lépi át a 

kompetenciahatárokat.  

 

 

3.5. A szakértő kompetenciái a minősítési eljárás során 

Szakvizsgás képzésem során tanulmányoztam a Miskolci Egyetem Btk. Tanárképző 

Intézetének Sarka Ferenc által szerkesztett A szakértői tevékenység c.„belső jegyzetét”mint 

tanulási segédletet és az előadásán elhangzottakat (2016. p.32.), melyben megtalálható a 

leglényegesebb szakértői kompetenciák összessége. Ez alapján mutatom be táblázat 

segítségével (1. táblázat), melyek azok a kompetenciák, melyek különös figyelmet kapnak 

a minősítő eljárásban résztvevő köznevelési szakértővel szemben a meglátásom szerint. 
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1. táblázat 

KÖZNEVELÉSI SZAKÉRTŐ KOMPETENCIÁI 

Speciális -, szakmai 

kompetenciák, elvárások 

A
 m
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ő

sítő
 eljárásb

an
 is k

iem
elten

 fo
n
to

s k
o

m
p

eten
ciák

 
 

Egyéb-, a speciális 

kompetenciákon túli 

személyiségjegyek, tulajdonságok, 

attitűdök, készségek 

K
iem

elen
d

ő
 k

o
m

p
eten

ciák
 a m

in
ő

sítő
 eljárásb

an
 
 

pedagógus szakvizsga megléte hatékony kommunikáció 

vezetés és szervezetelméleti 

ismeretek etikai és szakmai hitelesség 

pszichológiai ismeretek empátia, támogató attitűd  

szaknyelv használatának 

ismerete 
konfliktuskezelés 

alkalmazói szintű számítógépes 

ismeretek 

határozottság 

minőségfejlesztési ismeretek döntésképesség 

kutatásmódszertani ismeretek szabálytűrés és követés 

a vonatkozó köznevelési 

jogszabályok ismerete 
problémamegoldó képesség 

ellenőrzési, mérési, értékelési 

alapismeretek 
együttműködési képesség 

intézményi kötelező 

dokumentumok és azok 

tartalmának ismerete 

elemzőképesség 

a fejlesztési feladatok 

összehangolásában és 

irányításában szerzett tapasztalat 

nyitottság 

publikációs követelmények 

ismerete előítélet mentesség 

adott szaktárgy szakmai 

nyelvezetének ismerete idővel való gazdálkodás képessége 

az adott szaktárgyhoz  

kapcsolódó szakmai 

követelmények ismerete 

rugalmasság és alkalmazkodóképesség 

szakmapolitikai elvárások, 

dokumentumok ismerete 
motivációs képesség 

az adott intézménytípusra, 

speciális területre vonatkozó 

általános és sajátos ismeretek 

kreativitás 

IKT kompetenciák 
önművelés igénye 

pedagógiai módszertani kultúra 

lényeges komponenseinek 

ismerete 

problémaérzékenység 

A táblázat Sarka Ferenc (szerk.): A szakértői tevékenység c. Miskolci Egyetem Tanárképző Intézet 

„belső jegyzete”tanulási segédlet (2016. p.32) alapján készült (s.k.) 
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4. A választott téma kifejtése 

4.1. A téma kifejtése 

2011-ben az új köznevelési törvény beiktatásával az oktatáspolitika új megközelítéssel 

és szerkezettel fordult a közoktatás felé. Már maga a jogszabálynak a megnevezése is 

sugallja, hogy az oktatás pólusáról a nevelés irányába tolódik el annak tartalma, 

szabályozása. Ez a köznevelési törvény már prejudikálta a pedagógus életpályamodell 

jövőbeni bevezetését, ennek a keretszabályozásaként jelent meg a 326/2013. (VIII. 30.) 

Korm. rendelet a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról 

szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról. 

A pedagógusminősítő eljárás és az ahhoz szorosan kapcsolódó szakértői rendszer 

preambulumaként a 2012-ben elindult TÁMOP-3.1.5/12: Pedagógusképzés támogatása c. 

kiemelt uniós projekt segítségével az Oktatási Hivatal, az Educatio Társadalmi Szolgáltató 

Nonprofit Kft., valamint az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet konzorciumra lépve 

kidolgozták a pedagógus életpályamodell szakaszait. Több mint 11 Mrd Ft támogatással 

gazdálkodhattak.
18

   

Első körben az akkor kialakított informatikai rendszerben még az OH előírásai alapján 

több óratervet volt szükséges feltöltenie a minősítő eljárásban résztvevő pedagógusnak. 

Minden gazdasági év februárjának utolsó napjáig, az oktatásügyért felelős miniszter 

(jelenleg az EMMI minisztere) meghatározza a pedagógusminősítési eljárásban résztvevő 

pedagógus keretszámot és feltételeit. Megjegyzem, az elmúlt 5 évben is folyamatosan 

változott. Jelenleg a 2019. évre vonatkozó pedagógusminősítési keretszám c. 

közleményben általános eljárásban Mesterfokozatba csak az jelentkezhet, aki 20 év 

szakmai gyakorlattal és pedagógus szakvizsgával rendelkezik. Vagyis, belőlük lehet 

köznevelési szakértő.  

Fontos megemlíteni, hogy a bevezetett minősítési rendszer lassan túl van a kötelező 

„gyermekbetegségein”. Továbbá azt is meg kell jegyezni, hogy a regnáló köznevelési 

szakértőkre más feltételek vonatkoztak, mégis szakmai szempontból és 

személyiségjegyüket tekintve, véleményem szerint hasonló ismérvekkel bírnak. A 

jogszabályokkal, határozatokkal a köznevelési szakértői névjegyzékbe való bekerülés 

                                                 

18
 OH TÁMOP-3.1.5/12: Pedagógusképzés támogatása  

 https://www.oktatas.hu/kozneveles/projektek/tamop_315_pedkepzes_fejl     

https://www.oktatas.hu/kozneveles/projektek/tamop_315_pedkepzes_fejl
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feltételei alakíthatóak, de egy dolgot, mégpedig a pedagógus mivoltát, a szakértőtől 

megfosztani semmilyen jogi rendelkezéssel nem lehet. Vagyis, köznevelési szakértő csak 

olyan aktív pedagógus lehet, akinek pozitív személyiségjegyei és pedagógus attitűdjei 

mindig is kívánatosak voltak, és lesznek.  

 

4.2. A kérdőív ismertetése 

Szakdolgozati témámra összpontosítva állítottam össze a kérdőívet arra figyelve, 

hogy minden keresett kérdésre megtalálhassam a választ. Kifejezetten a köznevelési 

szakértővel szemben elvárt személyiségjegyek, attitűdök és tulajdonságok rangsorolására 

irányult a koncepcióm a kérdéssor összeállításánál. Ezen kívül azt is szerettem volna 

feltérképezni, milyen a pedagógusok véleménye a minősítő eljárásról, így erre is 

orientálódtak a kérdéseim.  

Az űrlapomat összesen kilenc kérdésből állítottam össze. Fontosnak tartottam azt, 

hogy ne legyen túl sok a kérdés, ne váljon unalmassá a válaszadónak a kérdőív, ne hagyja 

félbe a kitöltést a küldés előtt.  

Ügyeltem arra, hogy egy kérdésen belül arányosan legyenek a negatív és pozitív 

válaszlehetőségek, illetve a reliabilitásra figyelve ismétlő kérdéseket is fogalmaztam meg 

egy csoporton belül. Ez alapján meg tudtam állapítani, hogy a kérdésekre adott válasz 

korrelál e.  Legtöbb esetben explicit módon megfogalmazott zárt kérdéstípust használtam, 

ami könnyítette az adatok feldolgozását. Likert-skála segítségével könnyen érthető és 

megválaszolandó kérdéseket alakítottam ki, ahol csupán osztályozni kellett a 

válaszadóknak 1-5-ig.  

Nézzük meg rendre, hogy milyen kérdéseket tartottam fontosnak: 

Mióta dolgozik a pedagógus pályán? – Ezt a kérdést azért tartottam fontosnak, 

hogy a válaszok kiértékelésénél megfigyelhessem az egyes csoportokhoz tartozó adatokat, 

és azokat összehasonlítsam egymással. Például, a friss pályakezdő pedagógusok válaszai 

mennyiben tértnek el, illetve mennyire hasonlóak a több évtizedes szakmai múlttal 

rendelkező kollégák válaszaihoz mérten ugyanabban a témában. 

Rendelkezik szakvizsgával? – Arra voltam kíváncsi, hogy a pedagógus 

életpályamodell adta lehetőségeket mennyire veszik igénybe a válaszadók, ugyanis 

pedagógus I. kategóriából pedagógus II. kategóriába a bemeneti feltételek könnyítése miatt 

a pedagógus szakvizsga megléte elengedhetetlen, a mesterfokozat megszerzéséhez pedig 
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kötelező. Ezt a kérdést összevetve az előző kérdésben megadott válasszal megtudhatjuk, 

hogy milyen a fokozatszerzési kedv.   

Részt vett már minősítő eljárásban, minősítő vizsgán fokozatszerzés céljából? – 

Ennél a résznél nem a kérdésre szeretném felhívni a figyelmet, hanem az arra adható 

válaszok közül az utolsóra, mely megmutathatja, hogy mennyire közömbösek a 

pedagógusok a fokozatszerzéssel szemben. 

Hogyan folytatná az elkezdett gondolatot? Mi a véleménye a pedagógus életpálya 

modellről (minősítés, portfólió készítés)? - Ezzel a kérdéssel megpróbáltam kicsit 

eltávolodni a portfólió világától, hogy kiderüljön, hogy általánosságban mi jut eszébe a 

pedagógus életpálya modellről az érintetteknek.  Itt figyeltem a pedagógusokra jellemző 

sokszínűségre, nem szerettem volna behatárolni a válaszokat, ezért egy félig zárt kérdés 

típust alkalmaztam, ahol nem határoltam be a válasz karakterszámát sem. Aki bőven 

szerette volna kifejteni véleményét, gondolatait az adott kérdésben, annak módot, 

lehetőséget adtam rá. 

Kérem, súlyozza az alábbi felsorolást 1-5-ig a pedagógus minősítés folyamatában. 

(1) - legnehezebb dolog, amivel szembe kell/kellett néznie, amitől leginkább tart/tartott; (5) 

– legkevésbé tart/tartott tőle. – Ennek a kérdésnek a középpontjában a minősítő eljárás 

szakaszai szerepeltek, ahol súlyozni kellett a megadott skálán a szakaszokkal kapcsolatos 

érzelmi töltetet.  

Kérem, értékelje 5 fokú skálán, mennyire tartja fontosnak az alábbi 

személyiségjegyeket a pedagógusok minősítésében részt vevő szakértőkkel szemben! - Ez az 

egyik legfontosabbnak szánt kérdés volt az űrlapban, hiszen ez adhatott választ a dolgozat 

elején feltett hipotézisek egyikére. 

Kérem, jelölje be az 5 fokú skálán, mennyire tartja fontosnak az alábbi 

tulajdonságokat a pedagógusok minősítésében részt vevő szakértőkkel szemben! – A jó 

pedagógus tulajdonságait meg tudjuk nevezni. Kérdésem arra irányult, hogy vajon a 

szakértővel szemben támasztott elvárások megegyeznek-e ezekkel a tulajdonságokkal. 

Vajon a szakmaiság iránti követelmény a nagyobb, vagy más tulajdonság kap kitüntető 

figyelmet? 

Kérem, súlyozza frusztráció érzésének foka szerint a megadott skálán az alábbi 

állításokat 1-5-ig.  1- ami a legfrusztrálóbb lenne az ön számára, 5 – ami legkevésbé 

frusztrálná  - Az űrlap ezen részénél visszacsatolást vártam az előzőekben feltett 

kérdésekre, illetve kíváncsi voltam hogy az eljárásban lévő más frusztráló „elemek”  
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(tanulók viselkedése, digitális eszközök elromlása) mennyire számítanak, mennyire 

befolyásolhatják az adott hangulatot, légkört.  

Önnek mennyire fontosak a következő megállapítások a bizottságban résztvevő 

szakos szakértővel szemben? – Olyan megállapításokat soroltam fel űrlapom ezen 

részében, melyben szintén kiderülhetett, hogy a támogató környezet megléte az előre 

valóbb, vagy a szakmai tudással összefüggő kompetenciák iránti elvárások dominálóbbak? 

Ezen kérdésemre is egy öt-fokú skála segítségével tudtak válaszolni a kitöltők.  

A kérdések összeállítása után egy olyan online űrlapkészítőt kerestem, ahol 

lehetőségem volt azon típusú kérdések feltevéséhez, amit elterveztem, továbbá könnyen 

kitölthető felületet nyújtson a válaszadók számára. A Google által működtetett űrlapkészítő 

felület teljesen megfelelt elvárásaimnak. Segítségével egy félig zárt kérdést is meg tudtam 

szerkeszteni, ahol lehetőségük volt a megkérdezett pedagógusoknak kifejteni gondolataikat 

a pedagógus életpályamodell bevezetésével kapcsolatban. Ezt a lehetőséget a kitöltők 

10%-a élt. 

Vizsgálati minta bemutatása:  

Kérdőívem kitöltésére olyan pedagógusokat kértem fel, akik aktívan gyakorolják 

szakmájukat, tapasztalják a pedagógus életpályamodell bevezetésének következményeit. 

Mint azt a szakdolgozatom bevezető részében is megemlítettem, online formában juttattam 

el a kérdőíveket egy közösségi oldal két csoportján keresztül a vizsgálatba bevonni kívánt 

pedagógus kollégák részére. Ez a két csoport egy olyan zárt csoport, ahova csak 

engedéllyel léphetnek be a pedagógusok, előzetes adatlap/profil ellenőrzés alapján. 

Olyanok, akik a pedagógus portfólió készítés területén érdekeltek. Lehetnek minősítés előtt 

álló, vagy már minősítésen átesett pedagógusok, köznevelési szakértők, szaktanácsadók, de 

intézményvezetők is.  

Vizsgálat lebonyolítása:  

Az online elkészített kérdőívet (Google űrlap) az általam is látogatott közösségi 

oldal zárt csoportjában osztottam meg 2018. április 1-én, és kértem a kollégákat, 

amennyiben idejük és energiájuk engedi, töltsék ki nekem a pedagógusminősítés témában 

prezentált űrlapot. A válaszokat folyamatos nyomon tudtam követni a felület segítségével. 

Három nap után, 2018. április 3-án lezártam a kérdőívet.  
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4.3. Kérdőív adatainak mennyiségi ismertetése, elemzése 

A kérdőívet az internetes hálónak, és a közösségi oldal zárt csoportjának 

köszönhetően három nap alatt 613 fő pedagógus töltötte ki.  

 

1. ábra - Pedagógus gyakorlati évei (s.k.) 

Megállapítható, hogy a válaszadók zöme több, mint 20 éve gyakorloja pedagógus 

hivatását (1. ábra). Figyelembe véve az OFI (Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet) honlapján 

közölt jelentését, melyet Varga Júlia készített az Országos Munkaügyi  Központ adatai 

felhasználásával, miszerint a szakképzett pedagógusok átlagos életkora 1989 és 2001 

között 37,2 –ről  41,0-ra nőtt
19

, illetve az OH 2017-ben Magyar idők kérdésére közölt 

tájékoztatása alapján az átlagéletkor a tanítóknál már 46,6, a tanároknál 46,9 év, 

konstatálhatjuk, hogy a jelen szakdlgozat kimutatása is kohherens ezekkel a tényekkel. 

 

2. ábra - Szakvizsgázott pedagógusok aránya (s.k.) 

 A felvett mintám alapján kimutatásra került, hogy többen vannak azok a 

pedagógusok, akik tervezik a szakvizsga megszerzését, vagy már rendelkeznek vele (2. 

                                                 

19
 Pedagógusok 7.7 táblázata http://ofi.hu/tudastar/jelentes-magyar/7-pedagogusok-tablazatok   

[2018. április 7.] 

http://ofi.hu/tudastar/jelentes-magyar/7-pedagogusok-tablazatok
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ábra). Ez számomra egyértelmű következtetést ad arra, miszerint a pedagógusok többsége 

mihamarabb el szeretnék érni a magasabb pedagógusfokozatba történő besorolást. A 

jelenleg regnáló oktatásügyért felelős miniszterének határozata alapján, mely a 2019. évre 

szól, a Pedagógus II. fokozatra vagy 12 év szakmai gyakorlattal, vagy 8 év szakmai 

gyakorlattal és szakvizsgával lehet jelentkezni.
20

 A 4 év különbség véleményem szerint 

elég motiváló tényező mind a gyakornokok, mind a fiatal Pedagógus I. fokozatba sorolt 

kollégák számára. Mesterpedagógus fokozat eléréséhez pedig elengedhetetlen a pedagógus 

szakvizsga megléte. 

 

3. ábra - Minősítő vizsgán/eljáráson átesett pedagógusok aránya (s.k.) 

Az adatok feldolgozása alapján a pedagógusok ötöde nem szeretne átesni minősítő 

vizsgán/minősítő eljáráson (3. ábra). Megvizsgáltam a válaszokat, és ennek a kiszűrt 

mintának csupán 1%-a gondolja azt, hogy ennek ellenére szeretne szakvizsgát tenni. Úgy 

vélem ez az adat is azt támasztja alá, hogy a pedagógus szakvizsga szükségét inkább azok 

a kollégák érzik, akik felsőbb pedagógus fokozatba szeretnének lépni.  

Meglepő eredményt hozott az űrlap 4. kérdésére adott válaszok kiértékelése. A 

kitöltők közel fele negatívan vélekedik az életpályamodell bevezetéséről, miszerint az 

csupán egy „színjáték”, és nem értik bevezetésének okát sem (4. ábra). Ezek az 

eredmények azt a konzekvenciát vonják maguk után, hogy a pedagógusok anyagi és 

erkölcsi megbecsülését különböző feltételek, minősítő vizsgák, portfólióírás nélkül is 

megteremtethették volna.  

                                                 

20
 Közlemény – Az emberi erőforrások miniszterének határozata a 2019. évre vonatkozó 

pedagógusminősítési keretszámról https://www.oktatas.hu/pub_bin/dload/pem/2945-2018_kozlemeny.pdf    

[2018. április 7.] 

https://www.oktatas.hu/pub_bin/dload/pem/2945-2018_kozlemeny.pdf
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4. ábra - Pedagógusok véleménye az életpályamodell bevezetéséről (s.k.) 

A pedagógus életpályamodell bevezetéséről feltett kérdésemnél félig zárt 

kérdéstípust használtam, megadva a lehetőséget az egyéni válasz megfogalmazásához. 

Ezzel összesen a kitöltők 1/5-e élt, ami számomra meglepő, hiszen nem lett volna kötelező 

energiát fektetni az egyéb válasz megfogalmazásába. Következtetésem, hogy a 

pedagógusokat még mindig mélyen érinti ez a téma, annak ellenére, hogy a pedagógus 

életpályamodell bevezetésétől számítva 4-5 év eltelt. Olvasva az „egyéb” lehetőséget 

választó kollégák írásait kimondható, hogy nagyrészt negatív minősítéssel illetik az 

életpályamodellt. Itt legtöbben úgy nyilatkoztak róla, miszerint megalázó, felesleges 

időpocsékolás és papírmunka, elveszi azt az energiát, amit a családra és a munkára lehetne 

fordítani, illetve többen úgy vélekednek, hogy nincs kellőképpen átgondolva/kidolgozva, 

felmenő rendszerben kellett volna bevezetni. Egy fő, - a több mint 20 éve hivatását 

gyakorló pedagógusok közül -, hosszasan írta le véleményét, mely igen tanulságos volt 

számomra. Érdekes gondolatokat fogalmazott meg tapasztalatairól, érzéseiről, mely 

komoly problémát vet fel a minősítő eljárásban: összeférhetetlenség, etikai-, erkölcsi 

normák hiánya.    

Természetesen voltak olyan kollégák is, akik optimistán, pozitívan élik meg az 

életpályamodell bevezetését. Ők többségében úgy vélik, hogy ez egy jó lehetőség 

életpályájuk áttekintésére, rendszerezésére. Megerősítette őket pedagógusként, hiszen 

visszatekintettek a szakmájukban eltöltött időre, annak fejlődésére, eredményeire, valamint 

szakmai kihívásnak és megújulásnak érzik a minősítő eljárást. 
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A válaszok összességét megvizsgálva, kijelenthetem, hogy nagyobb részben 

negatív véleménnyel vannak kérdőívet kitöltők a pedagógus életpályamodell 

bevezetéséről. 

Űrlapom további kérdésénél Likert - skálát használtam, melynek segítségével a 

beérkezett adatok eredménye jól kimutatható.  

Az 5. ábra prezentálja, hogy a válaszadók 1/3-a a portfólió megírásának nehézségét 

közepesre értékeli. A beérkezett adatokat felmérve konstatáltam, hogy átlagosan, a több 

mint 20 éve pályán lévő pedagógusok számára nem okozott/okozna nagy problémát a 

portfólió megírása. Ez az eredmény a hosszú pedagógus pályán eltöltött idővel mutat 

ekvivalenciát. A válaszokból egyértelműen kimondható, hogy minél rövidebb a pedagógus 

eddigi, pályán eltöltött ideje, annál nehezebben élte/éli meg a portfólió megírásának 

szükségességét. 

 

5. ábra - Portfólió megírás nehézségének mértéke a pedagógusok véleménye alapján (s.k.) 

Feltételezhetjük azt, hogy a rövid ideje munkájukat gyakorló pedagógusokban még 

nem alakult ki a munkáját övező magabiztosság, az a tanítási rutin mely révén nagy 

nehézségek nélkül elkészíthetné portfólióját. A pedagógusok előmeneteli rendszerében 

beiktatott gyakornok fokozatban látok perspektívát, hiszen a pályakezdőknek segíthet a 

számukra kijelölt mentor e problémák mihamarabbi leküzdésében, kiküszöbölésében, 

amennyiben eleget tesz a 326/2013. (VIII.30.) Korm. rendelet követelményeinek. A 

kormányrendelet alapján a mentornak támogatnia kell a gyakornokot intézményébe történő 

beilleszkedésben, valamint a pedagógiai-módszertani feladatok gyakorlatba történő 
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megvalósításában. A szakmai segítség mellett a jogszabályi keretek biztosítanak a 

gyakornok számára órakedvezményt is, ezzel is megkönnyítve a kezdeti nehézségek 

leküzdését. Az intézmény által kijelölt mentor részére biztosítani kell a gyakornok 

fejlődése és az eredményes minősítő vizsgára való felkészítés érdekében a kötött 

munkaidőnek neveléssel-oktatással le nem kötött részében órakeretet, melynek mennyisége 

az adott intézmény gyakornoki programjához illeszkedik. 

Egyre többször hallani a pedagógusok körében olyan akkreditált pedagógus 

továbbképzésekről, tanfolyamokról, pályázati lehetőségekről, mely a digitális kompetencia 

témakörére épülnek. Ez nem véletlen, hiszen szükséges, hogy az egyre fejlődő informatika 

világában ne csak a fiatal „Z”- generáció tudjon tájékozódni, hanem legyen adott az 

idősebbeknek is elsajátítani azon ismereteket, mellyel közelebb kerülhetnek a mai modern 

digitális eszközöket használó diákokhoz, gyermekekhez. Ahogy azt a 6. ábra is mutatja, a 

válaszadó pedagógusok több mint fele érzi/érezte úgy, hogy ezen IKT eszköz 

használatának kötelezővé tételével nem róttak nagy terhet a vállukra, hiszen a szükséges 

ismereteket javarészt elsajátították a digitális kompetencia útvesztőjéhez. Ebből azt a 

konzekvenciát vonhatjuk le, hogy a pedagógustársadalom igyekszik tartani a lépést a kor 

digitális fejlődésével, hogy szakmájukban még hitelesebbek legyenek. 

 

6. ábra - Leginkább nehézséget okozó feladat a minősítő eljárásban (s.k.) 

Az űrlapot kitöltők közül nagyobb arányban vannak azok, akik nem 

éreznek/éreztek aggodalmat, félelmet a minősítő bizottság tagjainak és elnökének 

személyeit tekintve (7. ábra). Itt párhuzamot vonnék a pedagógustársadalom egyik 

alapvető személyiségjegyeivel. A feltétel nélküli elfogadás, a pozitív és támogató attitűd 

segít a másik embert megismerni, kapcsolatot kialakítani vele. Így, ez nem okozhat 

különösebb gondot a minősítő eljárásban részt vevő pedagógusok között sem. 
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7. ábra - Pedagógusok aggodalmának mértéke a minősítő bizottság tagjaival és elnökével szemben (s.k.) 

A pedagógusok munkájának nagy részét a tanítás tölti ki. Egész életen át ezt 

művelik, finomítják és alakítják elsajátított nevelési-oktatási módszereiket. A 8. ábra 

prezentálja, hogy a kérdőívet kitöltők nagy százaléka a 3-4-5-ös értéket jelölte be a skálán, 

ami szerint kevésbé tartanak/tartottak a pedagógusminősítő eljárásban megvalósuló 

bemutató tantástól. 

 

8. ábra – A pedagógusok nem a minősítő eljárás bemutató tanításától tartanak/tartottak leginkább (s.k) 

Akár gyakornok, akár több évtizede tanító gyakorló pedagógusról van szó, fő 

munkatevékenysége maga a tanítás, melyre az oklevele is predesztinálja, Az egész 

pedagógusminősítési rendszerben ez az egyetlen olyan elem, amelyben egy pedagógusnak 

biztonságosan kell mozognia. Megelőzi az óratervezést is. Attól még lehet valaki jó tanár,  

hogy nem kiváló az óraterve, portfóliója. 

Amennyiben képes megírni a pedagógus munkája eddigi elért eredményeit, 

megfogalmazni jövőbeni céljait, lehetőségeit, akkor azokat verbálisan is képes 

kommunikálni.  A 9. ábra ennek megfelelően mutatja az adatokat. Az átlagérték jobbra 

tolódik, miszerint a legtöbben úgy vélték/vélik, a portfólió megvédése nem 

okozott/okozhat nagy nehézségek számukra. 
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9. ábra - A portfólió megvédése sem okoz/okozna nehézséget a válaszadók többségének (s.k) 

Közhelyként lehetne fogalmazni, hogy például a jogász és a színész mellett a 

pedagógus kenyere is a beszéd. A beérkezett adatok alapján is igazolható, hogy fontos a 

megfelelő előadási készség a pedagógus számára. Úgy gondolom, az új köznevelési 

rendszer egyre jobban elfogadottá teszi a pedagógus számára, hogy munkáját bemutassa, jó 

gyakorlatait előadja, ezzel horizontálisan olyan szakmai kapcsolatokra is szert tegyen, 

mely mindenképpen fejlesztő hatással bír szakmai életútjában. Azzal hogy ő előad, 

önmaga is fejlődik.   

Összességében elmondható, hogy a kérdésben megfogalmazott alternatívák közül 

legtöbben a pedagógus pórtfólió megírásától tartanak/tartottak a pedagógus minősítés 

eljárásban. A beérkezett válaszok alapján azon kitöltők 1/3-a vélekedett így, akik 12-20 

éve gyakorolják hivatásukat. A pedagógus társadalom ezen szegmense az, amelyik már 

nem találkozhatott a régi tanfelügyeleti rendszerrrel és nem születhetett még bele az új 

pedagógus minősítési rendszerbe.  Vagyis nem volt évtizedekig elvárt, hogy a pedagógus 

tervezeteiet, a reflexióit tematizálja, gyűjtse. Mondhatnánk úgy is, hogy a pedagógusok 

szakmai ellenőrzése „behupult”, csak az intézményvezetők elhivatottságán múlott, hogy 

milyen a szakmai munka minősége.  

Kérdőívem következő pontjában személyiségjegyeket soroltam fe, melyek 

fontosságát 1-5 fokú skálán értékelték. A legnagyobb kiugrást mutató adathalmazzal 

rendelkező, több pedagógus által hasonló értékeket kapó személyiségjegyek az 

empatikusság, a felelősségteljesség, elfogadadás és segítőkészség (10. ábra).  A 

válaszadók közel 75%-a úgy véli,  nélkülözhetetlenek ezen felsorolt jegyek a szakértő 

személyiségét illetően.  

Jakkel Imréné is végzett egy kutatást 10 intézményvezető (akkor még igazgató), és 

47 alsó tagozatos nevelő körében a jó pedagógus jellemzőiről. Felmérésének eredményei 
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koherensek az én általam kimutatott adatokkal, miszerint a nevelők szintén megnevezték a 

segítőkészséget, empátiát mint fontos vonásokat. Érdekes, hogy akkoriban, 20-30 évvel 

ezelőtt is ezt emelték ki a válaszadók a jó pedagógus jellemzőít tekintve. (Jekkel, 1989) 

A két kutatás összehasonlításából megállapítható, hogy a pedagógusok értékítéletei 

nem változtak a jó nevelő/oktató jellemzőit illetően, szakmájukhoz hűen megmaradtak.  

  

 

 

 

10. ábra - A szakértő legkívánatosabb személyiségjegyei a megkérdezett minta alapján (s.k) 

A 10 felsorolt személyiségjegy közül egynél kifejezetten alacsony a szórás. Ez nem 

más, mint a szubjektivitás. Egyedül ennél a személyiségjegynél volt magas a skálán 5-ös 

értéket bejelölők aránya (11. ábra). Azaz, a pedagógusok  1/6-a vélekedik úgy, hogy ennek 

a jegynek megléte nem szükségszerű a szakértő személyisgénél, egyáltalán nem fontos.  

Ezek az adatok azzal magyarázhatók, hogy a minősítésben résztvevő pedagógusnak 

fontos, hogy objektív visszajelzést kapjon munkájáról, munkájának értékeiről, illetve 

szakmai segítséget vár el az esetlegesen a minősítés során feltárt problémák megoldásához. 

(Pavlik-Szilágyi, 2000, p.144)  

 

 

8 

 

11. ábra – A szubjektivitás szükségszerűségének eloszlása /kék= skála 1-es értékét jelölő pedagógusok 

összessége; lila=5-ös értéket jelölő pedagógusok halmaza/ (s.k.) 

 A minősítő eljárásban résztvevő szakértők tulajdonságainak elvárási fokát is 

felmértem űrlapomban. Ezen tulajdonságok felsorolását az 1.sz. melléklet  tartalmazza. 

Kiemelném azt a két elvárt tulajdonságot a szakértőkkel szemben, mely kiugró értékeket 
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mutat a többi tulajdonság eredményeihez viszonyítva, illetve érdemes megfigyelni azt a 

másik két tulajdonságot is, melyek megléte nem számottevő a felmért minta körében: 

 

 

 

 

 
12. ábra – Néhány, a közoktatási szakértővel szemben elvárt tulajdonságok közül (s.k.) 

A 12. ábrán jól megfigyelhető a szakmai felkészültség és szakmai tájékozottság 

iránti magas fokú elvárás a felmért pedagógusok részéről.  

Osztom ezt a véleményt, hiszen a szakértő ezen tulajdonságok nélkül nem lenne 

képes megfelelően végezni munkáját, nem tudná teljesíteni a pedagógusminősítő eljárás 

során felállított követelményeket. Ezeket az elvárásokat az OH honlapján megtalálható 

pedagógusminősítési szakértők számára közzétett módszertani segédlet is tartalmazza. 

Megállapítható, hogy a pedagógusok jellemző tevékenységei közé valóban 

beletartozik a szakmai felkészültség, tájékozottság. 

 

13. ábra – Frusztráció megjelenésének intenzitása (s.k.) 

A válaszadók közel 90%-a úgy érzi, hogy a minősítő eljárás legfrusztrálóbb 

helyzete az lenne, ha a minősítő bizottság arrogáns, fölényeskedő habitust mutatna. 2/3-át 

az zaklatná fel leginkább, ha a minősítőbizottság elnöke szőrözős, akadékoskodó, 

körülményes lenne. Ez az eredmény érthető, hiszen jogosan várják el az ellenkezőjét a 

minősítés alá eső pedagógusok. Már gyermekkorában megtanulja az ember, hogy vannak 
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olyan érzelmi kinyilvánítások, melyek nem mindig elfogadhatóak a környezetünkben élők 

számára. Erre visszacsatolást a felnőtt korban kapunk a többi embertől. (Kolozsváry, 1999, 

pp.145-146) Az arroganciával, fölényeskedő és akadékoskodó habitussal rendelkező 

szakértőről negatív kép alakul ki a pedagógusokban, és minősítő bizottság többi tagjában 

is, mely nem feltétlen jelent jót a szakértő jövőjére nézve munkája során.  

A szakmaiatlanság frusztrációjának mértéke koherens a 12. ábra adataival, 

miszerint a szakmai felkészültség, tájékozottság nélkülözhetetlen tulajdonság, elvárás a 

szakértő személyét illetően.  

 A legkevésbé frusztráló minősítést kapó válaszokat összevetve egyetlen egy olyan 

megállapítás volt, amire a minta adatai kiugrást mutattak. A kitöltők közel 10%-nak a 

fegyelmezetlen tanulók nem adnának nyugtalanságra okot (14. ábra). Véleményem szerint 

ez a válaszarány abból is adódik, hogy a többi felsorolt megállapítás között elenyésző ez a 

„problémahelyzet”.   

Összegezve az adatokat, levonhatjuk azt a következtetést, hogy a pedagógus 

elvárásai megegyeznek a saját maguk által képviselt értékekkel, hozzáállásukkal, 

emberekhez való viszonyukkal, azaz ezek meglétére van szükség ahhoz, hogy ne alakuljon 

ki frusztráció a pedagógusminősítés során.   

 

 

 

14. ábra – Frusztráció megjelenésének intenzitása a diákok renitens viselkedésének tükrében (s.k.) 

Űrlapom utolsó kérdése a minősítőbizottság szakos szakértőjével szembeni 

elvárásokra irányult. Az adathalmazból készült ábrákból azokat emelem ki, ahol a 

legjobban szemmel látható az elvárás mértéke (15. ábra). Ez a harmadik eset, hogy a 

kérdőív kiértékelése során a felmért pedagógusközösség számára ismét a szakmaiság az 

előre valóbb a tulajdonságok közül, illetve a személyiségjegyeknél és attitűdöknél is 

magasabb az elvárás a szakmai kvalitás iránt. Ezen a véleményen van a megkérdezett 

pedagógusok ¾-e. Prioritást mutatott az elvárások között az objektivitás, és az építő kritika 

iránti igény. Ezek az igények is a szakmai tudást igénylik, feltételezik.  
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15. ábra – Szakos szakértővel szembeni elvárások intenzitásának kimutatása (s.k.) 

 

4.4. Levont következtetések 

A vizsgálat kiértékelésének végére érve egyértelműen konstatáltam azt a tényt, 

miszerint a pedagógus számára a szakmaiság mellett a személyiségjegyek, attitűdök, 

tulajdonságok is fontos szerepet töltenek be, nem elhanyagolható dolog. Úgy vélem, egyik 

nélkül sem lenne pedagógus a pedagógus, legyen az köznevelési szakértő, vagy csak 

egyszerű tanító.  

A pedagógus minősítés bevezetése vegyes érzelmeket generál a szakmájukat 

gyakorlók körében, viszont többségüket ösztönzi arra, hogy a magasabb 

pedagógusfokozatba lépjenek, szakvizsgával rendelkezzenek.  

A szakértővel szemben magasan elvárás, hogy szakmailag tudjon segítséget adni a 

minősítő eljárásban szereplő pedagógusnak, viszont egyértelműen kimutatható, hogy ez ne 

minden esetben realizálódhat. Sok olyan terület van, ahol hiány van a szakos szakértőkből. 

Például Borsod-Abaúj-Zemplén megyében az Országos szakértői névjegyzék
21

 listáján 17 

fő mérés-értékelés szakterületű pedagógus szerepel jelenleg a 2018. áprilisi adatok szerint. 

A sajátos nevelési igényű tanulók iskolai nevelése és oktatása szakterületen országosan a 

10.000 fő szakértőből 368 fő van feltüntetve a névjegyzékben, ami véleményem szerint 

elég csekély a gyógypedagógiai oktatásban dolgozó kollégák számát tekintve, amely a 

2015/2016-os tanévben meghaladta a 10.000 főt a Köznevelési Statisztikai Évkönyv
22

 

alapján. 

                                                 

21
 Országos szakértői névjegyzék 

 https://www.kir.hu/SzakertoiVizsgaztatoiNevjegyzek/Szakerto/SzakertoFilter.aspx?type=0    [2018. 

április 11.]   

22
Köznevelési Statisztikai Évkönyv 2015/2016  

 http://www.kormany.hu/download/0/83/f0000/Koznevelesi_statisztikai_evkonyv_2015_2016.pdf    

[2018. április 11.] 

https://www.kir.hu/SzakertoiVizsgaztatoiNevjegyzek/Szakerto/SzakertoFilter.aspx?type=0
http://www.kormany.hu/download/0/83/f0000/Koznevelesi_statisztikai_evkonyv_2015_2016.pdf
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Dolgozatom egyik célkitűzése a köznevelési szakértőkkel szembeni elvárások 

bemutatása volt a pedagógusok minősítő eljárásának keretében végzett munkájuk 

vonatkozásában. Az űrlap kérdéseire adott válaszok alapján táblázatba foglaltam (2. 

táblázat) a válaszadók számára leglényegesebb kritériumokat: 

2. táblázat 

KÖZNEVELÉSI SZAKÉRTŐVEL SZEMBEN FELÁLLÍTOTT LÉNYEGES 

KRITÉTIUMOK A PEDAGÓGUSOK MINŐSÍTÉSI ELJÁRÁSÁNAK TÜKRÉBEN 

SZEMÉLYISÉGJEGYEK TULAJDONSÁGOK EGYÉB ELVÁRÁSOK 

empatikusság, 

felelősségteljesség, 

segítőkészség, elfogadás, 

megértés 

szakmai tájékozottság és 

felkészültség, objektivitás, 

széles látókör 

építő jellegű kritikák 

megfogalmazása, a minősítő 

eljárás során felmerülő 

kérdések megválaszolása 

A köznevelési szakértővel szembeni lényeges kritériumok meghatározása (s.k.) 
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5. Összegzés 

A pedagógusok az előmeneteli rendszer bevezetéséről a mai napig eltérő 

véleményen vannak, mint az a kutatómunkám eredményeiből is kiderül. A minősítő eljárás 

még nem vált munkájuk természetes velejárójává. Ez érthető, hiszen az életpálya modell 

első éveiben járunk, nincs még mögötte évtizedes tapasztalat. Igaz, korábban volt 

tanfelügyeleti rendszer, ahol szakmájukról, munkájukról kellet képet adni, bizonyítani 

hozzáértésüket az oktatáshoz, viszont miután megszüntették ezt a rendszert, a több mint 30 

év alatt hozzászoktak a nevelők ahhoz, hogy külső, kötelező szakmai ellenőrzésnek nem 

kell eleget tenniük. Idővel, úgy gondolom, hogy a pedagógus életpályamodell bevezetését 

illetően a megosztó vélemények egy síkra terelődhetnek. 

Szakdolgozatom első felvetése teljes mértékben igazolást nyert. Miszerint a 

minősítésre kerülő pedagógusok elvárása, hogy a kijelölt szakértőnek az eljárási rend 

ismeretén és annak precíz betartásán kívül magasan kvalifikált, gazdag módszertani 

kultúrával rendelkező pedagógusnak kell lennie, a felmérésben résztvevő pedagógusok 

85%-nál mérvadó.  

Ez a magas arány megnyugtató, hiszen egy minőségbiztosítási rendszernél is a 

dokumentálás, annak értékelése, folyamatos fejlesztése, standardizálása mellett kulcsszerep 

jut az ellenőrzésben résztvevőnek. Úgy gondolom, hogy jogosan várja el a minősülő 

pedagógus, hogy a szakértő az eljárás rendezője, irányítója, szakmailag kompetens legyen.  

Szintén igazolódott az a hipotézisem, mely a szakértőkkel szemben támasztott 

tanácsadói, segítségnyújtói képességeket és támogató emberi attitűdöket, 

személyiségjegyeket is feltételezett. A válaszadók 60%-a erősítette meg ezt a feltevésemet. 

A dolgozatom több pontján az ezzel összefüggő véleményemet kifejtettem, de további 

kérdések is felmerültek bennem. Jelenleg a szakértői állomány nagyobb aránya közelebb 

áll a nyugdíjhoz, főleg a nők kedvezményes nyugdíjra jogosultságához. Felmerülhet a 

kérdés, hogy lesz-e elég idő arra, hogy a nyugdíjba vonuló szakértő kollégákat megfelelően 

kvalifikált utánpótlással pótolják. A nevelőtestületeken, pedagógus konferenciákon látni, 

hogy a pedagógus korfa öregedő. A jelenleg nyugdíjhoz közelálló kollégák körében 

biztonságosabbnak tűnik a mihamarabbi nyugdíjba vonulás, – instabil a 

nyugdíjrendszerünk, csak az aktív státuszú nyugdíjasoknak kiszámítható - erre a nőknek a 

korkedvezményes nyugdíjazás lehetőséget biztosít. Mindezeket figyelembe véve, 

véleményem szerint 2020-ra – ha ezek a jogszabályi feltételek addig megmaradnak – a 

pedagógustársadalom összetétele fel fog frissülni, ki fog cserélődni, köztük a szakértői 
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gárdával is.  A jövőbeni szakértőkkel szemben is a fent említett elvárások lesznek 

kívánatosak, mint a jelenleg regnálókkal. Talán annyi előnnyel indulnak, hogy ők nem 

belecseppennek a minősítési rendszerbe, hanem vele együtt párhuzamosan alakulnak. 

Vajon az új szakértők mennyiben lesznek másak a jelenlegi szakértőktől?  

További feltételezésem volt, hogy a szakértővel szemben támasztott kritériumok a 

pedagóguspályán eltöltött éveket figyelembe véve eltérő fókuszú eredményt mutatnak a 

megkérdezett pedagógusok körében. A pedagógus kollégák válaszai is igazolták a 

hipotézisem. Pontosabban az látszik körvonalazódni, hogy míg a gyakornok fokozatban 

lévő pedagógusok számára fontos, hogy egy szakértő az összes kritériummal rendelkezzen, 

addig a több, mint 20 éve pályán lévő pedagógusoknak adott egy olyan rétege, akik számra 

bizonyos kritériumok egyáltalán nem mérvadóak a köznevelési szakértővel szemben a 

pedagógus minősítési eljárás során. 

Úgy vélem, hogy maga a pedagógus életpálya modell még finomításra szorul. Egy 

jó és igazságos rendszer működéséhez több időre van szükség.  

 

Dolgozatomat William Arthur Ward tanárról alkotott gondolatával szeretném zárni: 

 

„A középszerű tanár magyaráz. A jó tanár indokol. A kiváló tanár demonstrál. A nagyszerű 

tanár inspirál.” 
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6. Conclusion 

As the results of my research shows educators have different beliefs regarding to 

the introduction of the advancement system. Rating process has not become a natural part 

of their work. It makes sense as we are in the first years of the career model without 

decades of experience. To be accurate, there was a supervisory system before where 

teachers have to demonstrate their skills and expertise in education, however after this 

system was abolished, more than 30 years were enough for educators to accustomed to not 

having external, compulsory professional controls. As time goes by, I believe that 

regarding to the introduction of the educator career model, various beliefs can go to the 

same direction. 

The first assumption of my thesis which says that qualifying educators expect a 

highly qualified and rich pedagogical methodologist in addition to the knowledge of the 

procedural order and its precision is fully justified, according to 85% of the participating 

educators. 

This high rate is reassuring since even in a quality system beside documentation, 

evaluation, continuous development and standardization, the expert or auditor has a key 

role in the process. I believe that the qualified educator rightly expects from the expert to 

be professionally competent. 

My other hypothesis which assume advisory or assistance abilities and supportive 

attitudes against experts is also confirmed by 60% of the respondents. I have expressed my 

opinion related to this assumption at several points of my thesis, however more questions 

have arisen in me. Currently the higher proportion of experts is closer to retirement, 

especially due to women’s preferential pension entitlement. The question could be whether 

there will be enough time to replace retired experts by properly qualified professionals. As 

we can see in the school board or at educator conferences, the teacher population is aging. 

Retirement seems to be more secure among colleagues who are close to the retired age, – 

our pension system is unstable, it can only predictable for pensioners with active status –  

furthermore early retirement is a great opportunity for women as I mentioned before. 

Considering all of these facts in my point of view – if these legal conditions remain – the 

structure of teacher society will be upgraded and changed by 2020. The above-mentioned 

expectations will be desirable against future experts as it is for current regnants. It could be 

an advantage that they won’t get into the rating system but they will move paralell with it. 

Will the new experts be different from the current ones? 
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My further assumption was that the requirements against the expert - given the 

years spent in the teaching profession - show different results among the interviewed 

educators. The answers of my teacher colleagues also proved my hypothesis. Specifically it 

seems that while for trainee educators it is important for an expert to have all the criteria, 

until then for those educators who have been in the educational field for more than 20 

years, there are criteria which are not relevant at all against the educational expert during 

the qualification procedure. 

From my perspective educator career model itself needs to be refined. It takes more 

time to operate a good and fair system. 

 

Finally, I would like to close my thesis with a quote by William Arthur Ward: 

„The mediocre teacher tells. The good teacher explains. The 

superior teacher demonstrates. The great teacher inspires.”  
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https://www.oktatas.hu/pub_bin/dload/pem/mentori_segedlet.pdf
https://www.oktatas.hu/pub_bin/dload/pem/2945-2018_kozlemeny.pdf
https://www.oktatas.hu/pub_bin/dload/pem/2945-2018_kozlemeny.pdf
http://www.kormany.hu/download/0/83/f0000/Koznevelesi_statisztikai_evkonyv_2015_2016.pdf
http://www.kormany.hu/download/0/83/f0000/Koznevelesi_statisztikai_evkonyv_2015_2016.pdf
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MATEHETSZ: Magyar Tehetségsegítő Szervezetek Szövetsége - http://matehetsz.hu/az-

egyesulet-adatai [2018. április 12.] 

OFI - Pedagógusok 7.7 táblázata http://ofi.hu/tudastar/jelentes-magyar/7-pedagogusok-

tablazatok [2018. április 7.] 

Oktatási Hivatal: E-portfólió felhasználói útmutató 

https://www.oktatas.hu/pub_bin/dload/pem/Felhasznaloi_dokumentacio_2015.pdf [2018. 

április 15.] 

Oktatási Hivatal: Az országos pedagógiai-szakmai (tanfelügyeleti) ellenőrzés folyamatai 

https://www.oktatas.hu/pub_bin/dload/unios_projektek/tamop3115/PSZE_folyamatleiras_s

zakertoknek.pdf [2018. április 15.] 

Oktatási Hivatal: Útmutató a pedagógusok minősítési rendszerében a Pedagógus I. és 

Pedagógus II. fokozatba lépéshez 

https://www.oktatas.hu/pub_bin/dload/pem/Utmutato_09_26_vegl_20171025.pdf [2018. 

április 7.] 

Oktatási Hivatal - TÁMOP-3.1.5/12: Pedagógusképzés támogatása  

https://www.oktatas.hu/kozneveles/projektek/tamop_315_pedkepzes_fejl 

Országos szakértői névjegyzék 

https://www.kir.hu/SzakertoiVizsgaztatoiNevjegyzek/Szakerto/SzakertoFilter.aspx?type=0 

[2018. április 11.]   

Palotás Zoltán: A köznevelési szakértői rendszer főbb jellemzői, a fejlesztés lehetőségei 

http://ofi.hu/sites/default/files/attachments/5._szekcio_palotas_zoltan_a_koznevelesi_szake

rtoi_rendszer_fobb_jellemzoi_a_fejlesztes_lehetosegei_oh.pdf [2018. január 14.] 

Petróczi Gábor: A minősítő bizottság elnökének feladatai 

http://www.petroczigabor.hu/cikkek/tanfelugyelet/Elnoki_feladatok_minositeskor.html   

[2018. április 7.] 

Sarka Ferenc (szerk.): A szakértői tevékenység c. Miskolci Egyetem Tanárképző Intézet 

„belső jegyzete”tanulási segédlet, 2016. p.32. 

 

http://matehetsz.hu/az-egyesulet-adatai
http://matehetsz.hu/az-egyesulet-adatai
http://ofi.hu/tudastar/jelentes-magyar/7-pedagogusok-tablazatok
http://ofi.hu/tudastar/jelentes-magyar/7-pedagogusok-tablazatok
https://www.oktatas.hu/pub_bin/dload/pem/Felhasznaloi_dokumentacio_2015.pdf
https://www.oktatas.hu/pub_bin/dload/unios_projektek/tamop3115/PSZE_folyamatleiras_szakertoknek.pdf
https://www.oktatas.hu/pub_bin/dload/unios_projektek/tamop3115/PSZE_folyamatleiras_szakertoknek.pdf
https://www.oktatas.hu/pub_bin/dload/pem/Utmutato_09_26_vegl_20171025.pdf
https://www.oktatas.hu/kozneveles/projektek/tamop_315_pedkepzes_fejl
https://www.kir.hu/SzakertoiVizsgaztatoiNevjegyzek/Szakerto/SzakertoFilter.aspx?type=0
http://ofi.hu/sites/default/files/attachments/5._szekcio_palotas_zoltan_a_koznevelesi_szakertoi_rendszer_fobb_jellemzoi_a_fejlesztes_lehetosegei_oh.pdf
http://ofi.hu/sites/default/files/attachments/5._szekcio_palotas_zoltan_a_koznevelesi_szakertoi_rendszer_fobb_jellemzoi_a_fejlesztes_lehetosegei_oh.pdf
http://www.petroczigabor.hu/cikkek/tanfelugyelet/Elnoki_feladatok_minositeskor.html
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Törőcsik Mária: Irodalmi áttekintés a Z generációról  

http://ktk.pte.hu/sites/ktk.pte.hu/files/mellekletek/2016/01/pal_torocsik_irodalmi_attekinte

s_a_z_generaciorol_2013.pdf    [2018. április 14.] 

Útmutató a pedagógusok minősítési rendszerében a pedagógus I. és a Pedagógus II. 

fokozatba lépéséhez  

https://www.oktatas.hu/pub_bin/dload/unios_projektek/kiadvanyok/utmutato_a_pedagogus

ok_minositesi_rendszereben_3jav.pdf [2018. január 14.] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://ktk.pte.hu/sites/ktk.pte.hu/files/mellekletek/2016/01/pal_torocsik_irodalmi_attekintes_a_z_generaciorol_2013.pdf
http://ktk.pte.hu/sites/ktk.pte.hu/files/mellekletek/2016/01/pal_torocsik_irodalmi_attekintes_a_z_generaciorol_2013.pdf
https://www.oktatas.hu/pub_bin/dload/unios_projektek/kiadvanyok/utmutato_a_pedagogusok_minositesi_rendszereben_3jav.pdf
https://www.oktatas.hu/pub_bin/dload/unios_projektek/kiadvanyok/utmutato_a_pedagogusok_minositesi_rendszereben_3jav.pdf
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8. Mellékletek 

1. sz. melléklet 

Pedagógusok véleménye a pedagógusminősítésről  

 

Kedves Pedagógus kolléga!  

Ezúton szeretném Önt megkérni, hogy járuljon hozzá szakdolgozatom elkészüléséhez 

ennek a kérdőívnek a kitöltésével. A Miskolci Egyetem szakvizsgás képzésének végzős 

hallgatója vagyok. Szakdolgozatom témája: A szakértők feladatai, a velük szembeni 

elvárások a pedagógusok minősítésében. 

Célom, hogy feltérképezzem a gyakorló pedagógusok körében a szakértővel szemben 

támasztott kritériumok skáláját, ami alapján szemléletesen ki tudom mutatni melyek a 

domináns jegyek, és melyek azok, amik kevésbé számítanak fontosnak a minősítési 

eljárásban, ezzel segítve mind a minősítés előtt álló pedagógusok, mind a minősítésben 

részt vevő szakértők munkáját. Kérem, a kérdéseknek, instrukcióknak megfelelően jelölje 

válaszait a kérdőívben. 

Közreműködését köszönöm. 

 

1. Mióta dolgozik a pedagógus pályán? 

a. 0 – 2 éve 

b. 3 – 8 éve 

c. 9 – 12 éve 

d. 12 – 20 éve 

e. több mint 20 éve 

 

2. Rendelkezik szakvizsgával? 

a. igen 

b. nem 

c. nem, de tervezem annak megszerzését/folyamatban van 

 

3. Részt vett már minősítő eljárásban, minősítő vizsgán fokozatszerzés céljából? 

a. igen 

b. nem 

c. nem, és ha lehetne, nem is szeretnék 



45 

 

 

4. Hogyan folytatná az elkezdett gondolatot? Mi a véleménye a pedagógus életpálya 

modellről (minősítés, portfólió készítés)? Válaszát karikázza be. (Több választ is 

jelölhet egyszerre.) 

A pedagógus életpálya modell… 

a. a szakmai fejlődésemet segíti. 

b. bevezetésének indokoltságát nem értem. 

c. eltörlésében reménykedem. 

d.  szerintem „színjáték” . 

e. jó lehetőség, hogy emelkedjen a bérem. 

f. egyéb:______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

 

5.  Kérem, súlyozza az alábbi felsorolást 1-5-ig a pedagógus minősítés folyamatában. (1) 

- legnehezebb dolog, amivel szembe kell/kellett néznie, amitől leginkább tart/tartott;   

(5) – legkevésbé tart/tartott tőle. 

Portfólió megírása: 

legnehezebb dolog, amivel 

szembe kell/kellett néznie, 

amitől leginkább tart/tartott 

             

1.  2.    3.   4.   5.  legkevésbé tart/tartott tőle. 

Portfólió internetes felületének használata: 

legnehezebb dolog, amivel 

szembe kell/kellett néznie, 

amitől leginkább tart/tartott 

             

1.  2.    3.   4.   5.  legkevésbé tart/tartott tőle. 

Minősítőbizottság és elnöke: 

legnehezebb dolog, amivel 

szembe kell/kellett néznie, 

amitől leginkább tart/tartott 

             

1.  2.    3.   4.   5.  legkevésbé tart/tartott tőle. 

A vizsga bemutató tanítása: 

legnehezebb dolog, amivel 

szembe kell/kellett néznie, 

amitől leginkább tart/tartott 

             

1.  2.    3.   4.   5.  legkevésbé tart/tartott tőle. 

Portfólió megvédése: 

legnehezebb dolog, amivel 

szembe kell/kellett néznie, 

amitől leginkább tart/tartott 

             

1.  2.    3.   4.   5.  legkevésbé tart/tartott tőle. 
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6. Kérem, értékelje 5 fokú skálán, mennyire tartja fontosnak az alábbi személyiségjegyeket a 

pedagógusok minősítésében részt vevő szakértőkkel szemben!  

(5- nélkülözhetetlen; 4- fontos; 3-valamennyire fontos;  2- nem annyira fontos;   

1- egyáltalán nem fontos)  

     A szakértő legyen… 

a. segítőkész 5  -  4  -  3  -  2  -  1 

b. önzetlen 5  -  4  -  3  -  2  -  1 

c. empatikus 5  -  4  -  3  -  2  -  1 

d. magabiztos 5  -  4  -  3  -  2  -  1 

e. felelősségteljes 5  -  4  -  3  -  2  -  1 

f. elfogadó 5  -  4  -  3  -  2  -  1 

g. kedves 5  -  4  -  3  -  2  -  1 

h. megértő 5  -  4  -  3  -  2  -  1 

i. közvetlen 5  -  4  -  3  -  2  -  1 

j. szubjektív 5 -  4  -  3  -  2  -  1 

 

 

7. Kérem, jelölje be az 5 fokú skálán, mennyire tartja fontosnak az alábbi tulajdonságokat a 

pedagógusok minősítésében részt vevő szakértőkkel szemben! 

(5- nélkülözhetetlen; 4- fontos; 3-valamennyire fontos;  2- nem annyira fontos;   

1- egyáltalán nem fontos)  

A szakértő legyen… 

a. digitális eszközök használatában jártas 5-  4  -  3  -  2  -  1 

b. szakmailag felkészült 5 -  4  -  3  -  2  -  1 

c. kezdeményező társalgási szituációban 5  -  4  -  3  -  2  -  1 

d. széles látókörű 5 5-  4  -  3  -  2  -  1 

e. jól informált a szakmával kapcsolatban 5 5-  4  -  3  -  2  -  1 

f. kritikus, de építő jelleggel fogalmazzon 5 5-  4  -  3  -  2  -  1 

g. jó problémamegoldó 5 5-  4  -  3  -  2  -  1 

h. kommunikatív 5 5-  4  -  3  -  2  -  1 

i. objektív 5 5-  4  -  3  -  2  -  1 

j. céltudatos  5 5-  4  -  3  -  2  -  1 

k. irányító típus 5 5-  4  -  3  -  2  -  1 

l. tárgyilagos  5   -  4  -  3  -  2  -  1 
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8. Kérem, súlyozza frusztráció érzésének foka szerint a megadott skálán az alábbi 

állításokat 1-5-ig.  1- ami a legfrusztrálóbb lenne az ön számára, 5 – ami legkevésbé 

frusztrálná   (pedagógusok minősítési eljárására gondoljon)! Válaszát karikázással 

jelölje.  

a. kekec, körülményes elnök 1 – 2 – 3 - 4 - 5 

b. szakmaiatlanság a bizottság részéről 1 – 2 – 3 - 4 - 5 

c. negatív kritikák a minősítésen 1 – 2 – 3 – 4 - 5 

d. fölényeskedő, arrogáns bizottság 1 – 2 – 3 – 4 - 5 

e. bemutató tanításon nem működő digitális eszközök 1 – 2 – 3 – 4 - 5 

f. a bemutató tanításon fegyelmezetlenül viselkedő gyermekek 1 – 2 – 3 – 4 - 5 

     g. olyan kérdések a bizottság részéről, melyekre Ön nem tud válaszolni 1– 2 – 3 – 4 - 5 

 

 

9. Önnek mennyire fontosak a következő megállapítások a bizottságban résztvevő szakos 

szakértővel szemben? (5 – nagyon fontos, elengedhetetlen, 4-számít, 3-valamennyire 

fontos, 2-nem számít, 1- egyáltalán nem érdekel, nem fontos) 

Segítse a pedagógust az eljárás során felmerülő kérdések 

megválaszolásával. 
5 -  4  -  3  -  2  -  1 

Legyen elérhető telefonon, vagy e-mailben. 5 -  4  -  3  -  2  -  1 

Építő jellegű kritikákat fogalmazzon meg. 5 -  4  -  3  -  2  -  1 

Legyen barátságos, közvetlen. 5 -  4  -  3  -  2  -  1 

Legyen objektív. 5 -  4  -  3  -  2  -  1 

Legyen kommunikatív. 5 -  4  -  3  -  2  -  1 

Legyen jó helyzetfelismerő képessége. 5 -  4  -  3  -  2  -  1 

Legyen nyitott. 5 -  4  -  3  -  2  -  1 

Tudjon szakmai tanácsot adni. 5 -  4  -  3  -  2  -  1 

Ne tegyen fel felesleges kérdéseket a portfólió védése során. 5 -  4  -  3  -  2  -  1 

 

Válaszait tisztelettel köszönöm meg! 

 


