
TANFELÜGYELET ÉS 

INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS –  

A MEGÚJULÓ KÜLSŐ ÉS 

BELSŐ ÉRTÉKELÉSI 

RENDSZER 

(TÁMOP-3.1.8) 



AZ ÖNÉRTÉKELÉS ÉS A TANFELÜGYELET 

STANDARDJAI 

  

 
 

Intézmény Az intézményi 

működés 

területei. 

Az értékelési 

területeket 

alábontó 

szempontok. 

Az intézményi 

működéshez 

kapcsolódó 

elvárás-rendszer. 

Az értékelési 

szempontoknak 

megfelelő 

eszközrendszer. 

Vezető A vezetői 

kompetenciákkal 

megegyező 

területek. 

Az értékelési 

területeket 

alábontó 

szempontok. 

 

A vezető 

munkájához 

kapcsolódó 

elvárás-rendszer. 

Az értékelési 

szempontoknak 

megfelelő 

eszközrendszer. 

Pedagógus A pedagógus 

kompetenciákkal 

megegyező 

területek. 

Az értékelési 

területeket 

alábontó 

szempontok. 

 

A pedagógus 

munkájához 

kapcsolódó 

elvárás-rendszer. 

Az értékelési 

szempontoknak 

megfelelő 

eszközrendszer. 



AZ ÁLTALÁNOS ELVÁRÁSOK INTÉZMÉNYI 

ADAPTÁCIÓJÁNAK LÉPÉSEI 

1. Az általános elvárások megismerése, megértése, értelmezése. 

 (önértékelési kézikönyvek) 

2. Az intézményi dokumentumokban rögzített elvárások azonosítása, 

megfeleltetése az általános elvárásoknak. 

3. A további általános elvárások értelmezése a „nem dokumentált” 

intézményi elvárások alapján. 

4. A megújult intézményi elvárások egyeztetése a tantestülettel, 

fenntartóval. 

5. Az elfogadott elvárás-rendszer rögzítése (dokumentumban, informatikai 

felületen). 

Az eredmény: egységes struktúrában megjelenő, közös 

alapokon nyugvó, zárt értékkészlettel rendelkező intézményi 

elvárások minden intézmény esetén. 

http://www.oktatas.hu/kiadvanyok


AZ INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS ÉS A 

TANFELÜGYELET  FOLYAMATA 

  

 
 

Önértékelés Tanfelügyelet 

Tervezés Az intézmény éves önértékelési 

terve: 

• az éves munkaterv részeként 

rögzíti az adott tanévben 

önértékelést végzők névsorát, az 

önértékelés időpontját 

• meghatározza az önértékelésben 

közreműködők körét, feladatait  

Az Oktatási Hivatal éves 

ellenőrzési terve: 

• nyár végén rögzíti az 

ellenőrzendők listáját 

• ősz végén rögzíti az ellenőrzések 

időpontjait és a kirendelt szakértők 

személyét  

 

Adatgyűjtés • dokumentumelemzés 

• kérdőíves felmérés  

• interjúk 

• óra/foglalkozás- 

látogatás. 

• dokumentumelemzés 

• kérdőíves felmérés 

eredményeinek vizsgálata  

• interjúk 

• óra/foglalkozás- 

látogatás. 

 

Értékelés Az értékeltek maguk végzik a 

rögzített adatok alapján, az 

eredmény az intézményi elvárások 

teljesülésének megállapított 

mértéke, kiemelkedő és 

fejleszthető területek. 

A külső szakértők végzik a 

rögzített adatok alapján, az 

eredmény az intézményi elvárások 

teljesülésének megállapított 

mértéke, kiemelkedő és 

fejleszthető területek. 



A BEVEZETÉS ÜTEMEZÉSE 

• 2015. április: az önértékelési kézikönyvek közzététele, kezdődhet az 

intézményi elvárások meghatározása. 

 

• 2015. április: várható a tanfelügyelet és az önértékelés jogszabályi 

környezetének megújítása 

  

• 2015. április vége: megkezdődnek az intézményvezetői képzések.  

 

• 2015. április vége: az Oktatási Hivatal közzéteszi a 2015-re vonatkozó 

tanfelügyeleti ellenőrzési tervet. 

 

• 2015. május: elkészül az informatikai rendszer, kezdődhet az önértékelés 

tervezése és a kérdőívezés. 

 

• 2015. nyár: megjelennek a Miniszter által jóváhagyott, kiegészített 

önértékelési kézikönyvek. 

 

• 2015. nyár: az Oktatási Hivatal közzéteszi a 2016-ra vonatkozó 

tanfelügyeleti ellenőrzési tervet, ennek alapján elkészülnek az éves 

önértékelési tervek. 



A BEVEZETÉS TÁMOGATÁSA 

• Tanfelügyeleti és önértékelési kézikönyvek 

 - szakterületenként; 

 - nyár végén példákkal, az alkalmazást segítő videó és animáció 

elemekkel. 

 

• Intézményvezetői képzések  

 - minden intézményre kiterjedő; 

 - segítség az általános elvárások értelmezéséhez. 

 

• Informatikai rendszer 

 - kérdőívező modullal; 

 - a teljes folyamat támogatása; 

 - a minőségbiztosítás támogatása. 

 

• Belső „szakértői” kapacitás biztosítása. 

 

• Ügyfélszolgálat működtetése (tanfelugyelet@oh.gov.hu , 

onertekeles@oh.gov.hu). 



KÖSZÖNÖM  

A FIGYELMET! 

 

 


