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Az Oktatási Hivatal Projektigazgatósága

2011. október 1-jén megalakul a Projektigazgatóság 

Fő feladata: kiemelt uniós projektek megvalósítása a 
köznevelési rendszer megújítása érdekében

7 nagy projekt

~600 határozott idejű munkavállaló

Egyedi működési modell



Kicsit másképpen..



22.697 ideiglenes e-portfólió előzetes vizsgálata

363 gyakornok minősítővizsgája, 122 felkészített mentor

3515 szakértő felkészítése és sikeres próbaminősítése

1175 mesterpedagógus és kutatótanár próbaminősítése

1500 fő hiányterületes szakértő képzése, próbaminősítése

12.000 minősítési és tanfelügyeleti eljárás szervezése

6.000 intézményvezető és 11.000 pedagógus felkészítése

Eredmények



A minősítési rendszer alapelvei

Átlátható Érvényes Megbízható

Méltányos K+F+T+I
Felülvizsgálható, 
újragondolható



Átlátható

Jogszabályi háttér – 326/2013. (VIII.30.) Korm. rendelet

Miniszter által jóváhagyott útmutatók – 32 darab
Jóváhagyás előtt 12 darab

Hírlevelek 20.000 olvasóval – 27 darab

Száznál is több cikk, kiadvány

Saját rendezvények és képzések, eddig több mint 13.000 résztvevő

150 mások által szervezett szakmai esemény

www.oktatas.hu
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Érvényes

Tanulói 
eredmények

A pedagógus 
számít



Érvényes

8/2013. (I. 30.) EMMI rendelet a tanári felkészítés közös 
követelményeiről és az egyes tanárszakok képzési és kimeneti 
követelményeiről

A pedagógussá válás és a szakmai fejlődés sztenderdjei
(szerk.: Kotschy Beáta)

77 indikátor

68 indikátor

66 indikátor
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Megbízható?

1.9. indikátor: „a beszélgetésből kiderült, hogy nincs szó tudatosságról”
1.10. indikátor: „A szóbeli eszmecsere után biztos voltam benne.”
2.12. indikátor: „Csak a beszélgetés függvényében derült ki ez a szempont.”
3.8. indikátor: „A megbeszélésen kiderült, igazam volt.”

1.2. indikátor: „A beszélgetést követően kissé 
elbizonytalanodtam, úgy éreztem, nem volt 
maximális pontértékű az az indikátor.” vagy „A 
beszélgetés során nem tudta kellően megindokolni 
feladatválasztásának okát.” (az értékelés mindkét 
értékelőnél 3-ról 2-re módosult a beszélgetést 
követően)
1.3. indikátor: „Elkerülte a figyelmemet néhány 
fogalom helytelen használata, mely a beszélgetés 
során derült ki.”
1.8. indikátor: „A beszélgetés meggyőzött, hogy az 
önálló véleményalkotás, a tanultak tudatos 
alkalmazására törekszik.”



Megbízható

ÜTEM ÉRINTETTEK SZAKÉRTŐK
KIVÁLASZTÁSA

SZAKÉRTŐK
KIVÁLASZTÁSA

1. 100 fő (-1)
pedagógus
(Nyugat-Dunántúl 3 
megyéje) 

 az OH által 
kirendeléssel

162 szakértő 
99 bizottság
6 fő szakértő/bizottság

2. 100 fő (-4)
pedagógus
(1200 főből)

 az 1.ütemben 
kirendeltek köréből 
jelentkezéssel

187 jelentkező szakértő
96 értékelt
3 vagy 10 fő/bizottság

3. 100 fő (-4)
pedagógus
(1200 főből)

 az 1.ütemben 
kirendeltek köréből 
jelentkezéssel

187 jelentkező szakértő
96 értékelt
3 vagy 10 fő/bizottság



Pontozhatóak-e az indikátorok?
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Az indikátor sorszáma

Az N.é. minősítések 
aránya (%) a 77 indikátor 

esetében

5.1. Óráin harmóniát, 
biztonságot, elfogadó légkört 
teremt.

5.9. Az együttműködés, 
kommunikáció elősegítésére online 
közösségeket hoz létre, ahol 
értékteremtő, tevékeny, követendő 
mintát mutat a diákoknak a digitális 
eszközök funkcionális 
használatának terén.

6.5. Visszajelzései, értékelései 
világosak, egyértelműek, 
tárgyszerűek.



Mennyire egységes az értékelés?
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77 indikátor

68 indikátor



Mennyire egységes az értékelés?
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A kompetenciák átlagpontszámainak 
szórása

77 indikátor

68 indikátor
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Megoszlás portfóliótípus alapján

Pedagógus-munkakör
nevelési-oktatási
intézményben

Pedagógus-munkakör
pedagógiai szakszolgálatban

Pedagógiai előadó vagy
pedagógiai szakértő
pedagógiai-szakmai
szolgáltatásban

Pedagógus-munkakör
gyermekvédelmi vagy
javítóintézeti nevelésben

Pedagógus-munkakör nevelési-oktatási intézményben

ének-zene tanár
fejlesztő pedagógus
gyógypedagógus
idegennyelv-tanár
kollégiumi nevelőtanár
konduktor
könyvtárostanár (tanító)
középiskolai tanár
közismereti tantárgyat nemzetiségi nyelven oktató tanár
logopédus
napközis foglalkozást (tanulószobai foglalkozást) tartó pedagógus
nemzetiségi nyelvtanár
nemzetiségi óvodapedagógus
nemzetiségi tanító
óvodapedagógus
szakmai tanár, szakoktató, gyakorlati oktató
szociálpedagógus
tanár
tanár a szakmai elméleti oktatásban
tanító
testnevelő

Pedagógus-munkakör pedagógiai 
szakszolgálatban

Fejlesztő nevelés

Gyógypedagógiai tanácsadás, korai fejlesztés, oktatás és gondozás

Gyógytestnevelés

Iskolapszichológiai, óvodapszichológiai ellátás

Kiemelten tehetséges gyermekek, tanulók gondozása

Konduktív pedagógiai ellátás

Logopédiai ellátás (prevenció)

Logopédiai ellátás (terápia)

Nevelési tanácsadás

Szakértői bizottsági tevékenység

Továbbtanulási, pályaválasztási tanácsadás



A szakértők földrajzi megoszlása (3448 fő)
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A szaktanácsadók földrajzi megoszlása (1634 fő)
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A jogszabály átmeneti 

rendelkezései alapján

362 gyakornoki minősítő vizsga

17.551 P2 fokozat

3.515 szakértő mesterpedagógus

1.634 szaktanácsadó mesterpedagógus

1.500 szakértő mesterpedagógus

1.162 további mester- és kutatótanár
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Ki a mester- és a kutatópedagógus?

A mesterpedagógus fokozat 

négydimenziós (4D) 

tevékenységmodellje

A kutatópedagógusok 

háromdimenziós (3D) 

tevékenységmodellje



Mesterpedagógus

1. Tervezési szakasz

2. Felkészülési szakasz

3. A mesterpedagógus 
fokozat megszerzése

Mesterpályázat ( eredmények 
– feladatvállalások)

4. A mesterprogram 
megvalósítása

5. A mesterpedagógusi 
pályázat megújítása

6. Az újabb 
mesterprogram 
megvalósítása

Kutatópedagógus

1. A kutatópedagógusi 
fokozat megszerzése

Kutatópedagógusi pályázat

2. A kutatóprogram 
megvalósítása

3. A kutatópedagógusi 
pályázat megújítása

4. Az újabb 
kutatóprogram 
megvalósítása

P
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t
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Minősítési folyamat



Valós problémák és célok

Minősítés, tanfelügyelet, önértékelés

Szaktanácsadás, mentorálás, szakmai támogatás

Vezetés, irányítás

K+F+T+I
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Felülvizsgálható, újragondolható

Átlátható

Érvényes

Megbízható

Méltányos

K+F+T+I



KÖSZÖNJÜK A FIGYELMET!


