
 

SEGÉDANYAG 

Pedagógus önértékelés menete, az önértékelés értékelése 

 a gyakorlatban  

(élőben az online felületen történik majd)  

 

Előzmény: 

- önértékelési csoport megalakítása, a bevont kollégák meghatározása, 

- a nevelőtestület tájékoztatása, 

- a kézikönyvben meghatározott módszerek , eszközök alapján a csoport tagjainak és a bevont kollégák feladatainak meghatározása, 

- az intézményi saját elvárások megfogalmazása, az ötéves önértékelési program és az éves terv elkészítése, 

- az éves tervben meghatározott,az adott évben önértékelésben résztvevő pedagógusok tájékoztatása az önértékelés menetéről (figyelembe véve a 

minősítések és  tanfelügyeleti látogatások időpontját), 

- a csoport és a bevont kollégák , az önértékelésben résztvevő pedagógusok esetében összegyűjtik a szükséges tapasztalatokat, információkat  

(dokumentumellenőrzés,megfigyelés,interjú,kérdőívek)az éves tervben meghatározott időpontokban, 

- ezek alapján elkészítik az önértékelésben résztvevő pedagógusra vonatkozóan a saját intézményi  elvárásokra vonatkozó megállapításokat,amelyeket 

feltöltenek az informatikai támogató rendszerbe, 

Pedagógus önértékelés értékelésének a menete: 

- Az önértékelésben résztvevő pedagógus az informatikai támogató rendszerben az önértékelést támogató csoporttal egyeztetve megismeri a rá vonatkozó,  

a csoport által feltöltött , a saját intézményi elvárásokra tett megállapításokat, 



- az önértékelésben résztvevő pedagógus a megállapítások alapján elvárásonként önvizsgálatot, értékelést készít. Az értékelés az „Útmutató a pedagógusok 

minősítési rendszeréhez”1 című útmutatóban leírt skála alapján történik (0-3 pont vagy „n.é” ha nem értelmezhető az elvárás), 

Önértékelés eredménye: 

Egyrészt:  A pontszámok összessége  (az informatikai rendszer által számított összpontszám,amely a minősítési rendszernek megfelelő képet ad a pedagógus 

kompetenciákról). 

Másrészt: A kompetenciánkénti összegzés eredményeként meghatározott kiemelkedő és fejleszthető terület, amely a fejlesztés és a tudásmegosztás 

irányainak kijelölését szolgálja. 

 

Részlet a Kézikönyvből: 

„Önértékelés értékelése: 

A pedagógusok önértékelését az éves önértékelési tervben megjelölt felelősök és az informatikai rendszer támogatja, amely lehetővé teszi az értékelés során összegyűlt 

tapasztalatok, információk rögzítését, valamint összekapcsolását az önértékelés során tett megállapításokkal.  

A pedagógusminősítéshez hasonlóan a pedagógusok önértékelése is az egyes elvárások teljesülésének önvizsgálatára épül. Az önértékelés eredménye egyrészt az 

elvárások teljesülésének mértékét jelző, elvárásonként meghatározott, az „Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez”2 című útmutatóban leírt skálán értelmezett 

értékek összessége, amelynek meghatározására az eszközrendszer alkalmazásával gyűjtött információk elemzése és az önértékelést támogató kollégákkal történő 

egyeztetés alapján kerül sor, másrész pedig a kompetenciánkénti összegzés eredményeként meghatározott kiemelkedő és fejleszthető területek. Utóbbi a 

fejlesztés és tudásmegosztás irányainak kijelölését szolgálja, az elvárások értékeléséből az informatikai rendszer által számított összpontszám pedig a minősítési 

rendszernek megfelelő képet ad a pedagógus a kompetenciáiról. „ 

Az önértékelés eredményére alapozva a pedagógus a vezetővel egyeztetve két évre szóló egyéni önfejlesztési tervet készít. 

 

                                                
 

 

 

 



1. kompetencia: Szakmai feladatok, 

szaktudományos, szaktárgyi, 

tantervi tudás  

 

 

Az önértékelési csoport által  

tett megállapítások ( vagy a kézikönyv szerint az 

eszközrendszer alkalmazásával gyűjtött 

információk elemzése) 

(a megállapatásokat a csoport a kézikönyvben felsorolt 

módszerek , eszközök segítségével, a kézikönyvben 

felsorolt  szempontok alapján készíti el .A 

megállapításokat fel kell majd vinni a felületre,hogy az 

önértékelésben résztvevő pedagógus azt láthassa) 

Pedagógus önértékelése 

Az elvárás teljesülésének 

értékelése 

N. é. = nem értelmezhető, 0 = nem jellemző, 1 = 

kevéssé jellemző, 2 = többnyire jellemző, 3 = jellemző 

/ezt a pedagógus fogja elvégezni  

a felületen, pontozással értékeli az elvárás teljesülését az 

önértékelési csoport által megfogalmazottak alapján, 

egyeztetve azt az önértékelést támogató csoport tagjaival  / 

 

 

Intézményi elvárások (minden saját 

intézményi elvárást fel kell vinni a 

felületre /be kell gépelni/) 

1.1.  Intézményi elvárás helye A csoport megállapítása az intézményi elvárásnak 

való megfelelésre 

Az elvárás teljesülésének az értékelését az önértékelő 

csoport megállapítása alapján,velük egyeztetve az 

önértékelésben érintett pedagógus végzi (pontozással) 

1.2.  Intézményi elvárás helye A csoport megállapítása az intézményi elvárásnak 

való megfelelésre 

Az elvárás teljesülésének az értékelését az önértékelő 

csoport megállapítása alapján,velük egyeztetve az 

önértékelésben érintett pedagógus végzi (pontozással) 

1.3.  Intézményi elvárás helye A csoport megállapítása az intézményi elvárásnak 

való megfelelésre 

Az elvárás teljesülésének az értékelését az önértékelő 

csoport megállapítása alapján,velük egyeztetve az 

önértékelésben érintett pedagógus végzi (pontozással) 

1.4. Intézményi elvárás helye A csoport megállapítása az intézményi elvárásnak 

való megfelelésre 

Az elvárás teljesülésének az értékelését az önértékelő 

csoport megállapítása alapján,velük egyeztetve az 

önértékelésben érintett pedagógus végzi (pontozással) 

1.5.  Intézményi elvárás helye I A csoport megállapítása az intézményi elvárásnak 

való megfelelésre 

Az elvárás teljesülésének az értékelését az önértékelő 

csoport megállapítása alapján,velük egyeztetve az 



önértékelésben érintett pedagógus végzi (pontozással) 

1.6.  Intézményi elvárás helye A csoport megállapítása az intézményi elvárásnak 

való megfelelésre 

Az elvárás teljesülésének az értékelését az önértékelő 

csoport megállapítása alapján,velük egyeztetve az 

önértékelésben érintett pedagógus végzi (pontozással) 

1.6.  Intézményi elvárás helye A csoport megállapítása az intézményi elvárásnak 

való megfelelésre 

Az elvárás teljesülésének az értékelését az önértékelő 

csoport megállapítása alapján,velük egyeztetve az 

önértékelésben érintett pedagógus végzi (pontozással) 

1.7. Intézményi elvárás helye A csoport megállapítása az intézményi elvárásnak 

való megfelelésre 

Az elvárás teljesülésének az értékelését az önértékelő 

csoport megállapítása alapján,velük egyeztetve az 

önértékelésben érintett pedagógus végzi (pontozással) 

1.8.  Intézményi elvárás helye A csoport megállapítása az intézményi elvárásnak 

való megfelelésre 

Az elvárás teljesülésének az értékelését az önértékelő 

csoport megállapítása alapján,velük egyeztetve az 

önértékelésben érintett pedagógus végzi (pontozással) 

1.9. Intézményi elvárás helye A csoport megállapítása az intézményi elvárásnak 

való megfelelésre 

Az elvárás teljesülésének az értékelését az önértékelő 

csoport megállapítása alapján,velük egyeztetve az 

önértékelésben érintett pedagógus végzi (pontozással) 

1.10.  Intézményi elvárás helye A csoport megállapítása az intézményi elvárásnak 

való megfelelésre 

Az elvárás teljesülésének az értékelését az önértékelő 

csoport megállapítása alapján,velük egyeztetve az 

önértékelésben érintett pedagógus végzi (pontozással) 

1. kompetencia  
Átlagpontszám (0–3 pont)  

/rendszer számítja/ 

A kompetencia értéke  

/rendszer számítja/ 

 



 

2. kompetencia: Pedagógiai folyamatok , 

tevékenységek tervezése és a 

megvalósításukhoz kapcsolódó önreflexiók  

 

Az önértékelési csoport által  

tett megállapítások ( vagy a kézikönyv szerint az 

eszközrendszer alkalmazásával gyűjtött információk 

elemzése) 

(a megállapatásokat a csoport a kézikönyvben felsorolt 

módszerek , eszközök segítségével, kézikönyvben 

felsorolt  szempontok alapján teszi meg.A 

megállapításokat fel kell majd tölteni a felületre,hogy az 

önértékelésben résztvevő pedagógus azt láthassa) 

Pedagógus önértékelése 

Az elvárás teljesülésének 

értékelése 

N. é. = nem értelmezhető, 0 = nem jellemző, 1 = kevéssé 

jellemző, 2 = többnyire jellemző, 3 = jellemző 

/ezt a pedagógus fogja elvégezni  

a felületen, pontozással értékeli az elvárás teljesülését az 

önért.csop. által megfogalmazottak alapján, egyeztetve az 

önértékelést támogató csoport tagjaival  / 

 

 

 

Intézményi elvárások (minden saját intézményi 

elvárást fel kell vinni a felületre /be kell gépelni/) 

  

2.1.  Intézményi elvárás helye A csoport megállapítása az intézményi elvárásnak 

való megfelelésre 

Az elvárás teljesülésének az értékelését az önértékelő 

csoport megállapítása alapján,velük egyeztetve az 

önértékelésben érintett pedagógus végzi (pontozással) 

2.2.  Intézményi elvárás helye A csoport megállapítása az intézményi elvárásnak 

való megfelelésre 

Az elvárás teljesülésének az értékelését az önértékelő 

csoport megállapítása alapján,velük egyeztetve az 

önértékelésben érintett pedagógus végzi (pontozással) 

2.3.  Intézményi elvárás helye A csoport megállapítása az intézményi elvárásnak 

való megfelelésre 

Az elvárás teljesülésének az értékelését az önértékelő 

csoport megállapítása alapján,velük egyeztetve az 

önértékelésben érintett pedagógus végzi (pontozással) 

  2.4.  Intézményi elvárás helye A csoport megállapítása az intézményi elvárásnak 

való megfelelésre 

Az elvárás teljesülésének az értékelését az önértékelő 

csoport megállapítása alapján,velük egyeztetve az 

önértékelésben érintett pedagógus végzi (pontozással) 

2.5.  Intézményi elvárás helye I A csoport megállapítása az intézményi elvárásnak 

való megfelelésre 

Az elvárás teljesülésének az értékelését az önértékelő 

csoport megállapítása alapján,velük egyeztetve az 

önértékelésben érintett pedagógus végzi (pontozással) 

2.6.  Intézményi elvárás helye A csoport megállapítása az intézményi elvárásnak Az elvárás teljesülésének az értékelését az önértékelő 



 

 

 

 

 

 

való megfelelésre csoport megállapítása alapján,velük egyeztetve az 

önértékelésben érintett pedagógus végzi (pontozással) 

2.7.  Intézményi elvárás helye A csoport megállapítása az intézményi elvárásnak 

való megfelelésre 

Az elvárás teljesülésének az értékelését az önértékelő 

csoport megállapítása alapján,velük egyeztetve az 

önértékelésben érintett pedagógus végzi (pontozással) 

2.8.  Intézményi elvárás helye A csoport megállapítása az intézményi elvárásnak 

való megfelelésre 

Az elvárás teljesülésének az értékelését az önértékelő 

csoport megállapítása alapján,velük egyeztetve az 

önértékelésben érintett pedagógus végzi (pontozással) 

2.9.  Intézményi elvárás helye A csoport megállapítása az intézményi elvárásnak 

való megfelelésre 

Az elvárás teljesülésének az értékelését az önértékelő 

csoport megállapítása alapján,velük egyeztetve az 

önértékelésben érintett pedagógus végzi (pontozással) 

2.10.  Intézményi elvárás helye A csoport megállapítása az intézményi elvárásnak 

való megfelelésre 

Az elvárás teljesülésének az értékelését az önértékelő 

csoport megállapítása alapján,velük egyeztetve az 

önértékelésben érintett pedagógus végzi (pontozással) 

2.11.  Intézményi elvárás helye A csoport megállapítása az intézményi elvárásnak 

való megfelelésre 

Az elvárás teljesülésének az értékelését az önértékelő 

csoport megállapítása alapján,velük egyeztetve az 

önértékelésben érintett pedagógus végzi (pontozással) 

2.12.  Intézményi elvárás helye A csoport megállapítása az intézményi elvárásnak 

való megfelelésre 

Az elvárás teljesülésének az értékelését az önértékelő 

csoport megállapítása alapján,velük egyeztetve az 

önértékelésben érintett pedagógus végzi (pontozással) 

2. kompetencia  
Átlagpontszám (0–3 pont)  

/rendszer számítja/ 

A kompetencia értéke  

/rendszer számítja/ 

 



 

 

3. kompetencia: A tanulás támogatása  

 

Az önértékelési csoport által  

tett megállapítások ( vagy a kézikönyv szerint az 

eszközrendszer alkalmazásával gyűjtött 

információk elemzése) 

(a megállapatásokat a csoport a kézikönyvben felsorolt 

módszerek , eszközök segítségével, kézikönyvben 

felsorolt  szempontok alapján teszi meg.A 

megállapításokat fel kell majd tölteni a felületre,hogy az 

önértékelésben résztvevő pedagógus azt láthassa) 

Pedagógus önértékelése 

Az elvárás teljesülésének 

értékelése 

N. é. = nem értelmezhető, 0 = nem jellemző, 1 = 

kevéssé jellemző, 2 = többnyire jellemző, 3 = jellemző 

/ezt a pedagógus fogja elvégezni  

a felületen, pontozással értékeli az elvárás teljesülését az 

önért.csop. által megfogalmazottak alapján, egyeztetve az 

önértékelést támogató csoport tagjaival   

 Intézményi elvárások (minden saját 

intézményi elvárást fel kell vinni a 

felületre /be kell gépelni/) 

  

3.1.  Intézményi elvárás helye A csoport megállapítása az intézményi elvárásnak 

való megfelelésre 

Az elvárás teljesülésének az értékelését az önértékelő 

csoport megállapítása alapján,velük egyeztetve az 

önértékelésben érintett pedagógus végzi (pontozással) 

3.2.  Intézményi elvárás helye A csoport megállapítása az intézményi elvárásnak 

való megfelelésre 

Az elvárás teljesülésének az értékelését az önértékelő 

csoport megállapítása alapján,velük egyeztetve az 

önértékelésben érintett pedagógus végzi (pontozással) 

3.3.  Intézményi elvárás helye A csoport megállapítása az intézményi elvárásnak 

való megfelelésre 

Az elvárás teljesülésének az értékelését az önértékelő 

csoport megállapítása alapján,velük egyeztetve az 

önértékelésben érintett pedagógus végzi (pontozással) 

3.4.  Intézményi elvárás helye A csoport megállapítása az intézményi elvárásnak 

való megfelelésre 

Az elvárás teljesülésének az értékelését az önértékelő 

csoport megállapítása alapján,velük egyeztetve az 

önértékelésben érintett pedagógus végzi (pontozással) 

3.5.  Intézményi elvárás helye I A csoport megállapítása az intézményi elvárásnak 

való megfelelésre 

Az elvárás teljesülésének az értékelését az önértékelő 

csoport megállapítása alapján,velük egyeztetve az 

önértékelésben érintett pedagógus végzi (pontozással) 



3.6.  Intézményi elvárás helye A csoport megállapítása az intézményi elvárásnak 

való megfelelésre 

Az elvárás teljesülésének az értékelését az önértékelő 

csoport megállapítása alapján,velük egyeztetve az 

önértékelésben érintett pedagógus végzi (pontozással) 

3.7.  Intézményi elvárás helye A csoport megállapítása az intézményi elvárásnak 

való megfelelésre 

Az elvárás teljesülésének az értékelését az önértékelő 

csoport megállapítása alapján,velük egyeztetve az 

önértékelésben érintett pedagógus végzi (pontozással) 

3.8.  Intézményi elvárás helye A csoport megállapítása az intézményi elvárásnak 

való megfelelésre 

Az elvárás teljesülésének az értékelését az önértékelő 

csoport megállapítása alapján,velük egyeztetve az 

önértékelésben érintett pedagógus végzi (pontozással) 

 

3. kompetencia  
Átlagpontszám (0–3 pont)  

/rendszer számítja/ 

A kompetencia értéke  

 /rendszer számítja/ 

 

 

4.kompetencia: A tanuló 

személyiségének fejlesztése, az egyéni 

bánásmód érvényesülése, a hátrányos 

helyzetű, sajátos nevelési igényű vagy 

beilleszkedési, tanulási, magatartási 

nehézséggel küzdő gyermek, tanuló többi 

gyermekkel, tanulóval együtt történő 

sikeres neveléséhez, oktatásához  

szükséges megfelelő módszertani 

felkészültség  

4.  

Az önértékelési csoport által  

tett megállapítások ( vagy a kézikönyv szerint az 

eszközrendszer alkalmazásával gyűjtött 

információk elemzése) 

(a megállapatásokat a csoport a kézikönyvben felsorolt 

módszerek , eszközök segítségével, kézikönyvben 

felsorolt  szempontok alapján teszi meg.A 

megállapításokat fel kell majd tölteni a felületre,hogy az 

önértékelésben résztvevő pedagógus azt láthassa) 

Pedagógus önértékelése 

Az elvárás teljesülésének 

értékelése 

N. é. = nem értelmezhető, 0 = nem jellemző, 1 = 

kevéssé jellemző, 2 = többnyire jellemző, 3 = jellemző 

/ezt a pedagógus fogja elvégezni  

a felületen, pontozással értékeli az elvárás teljesülését az 

önért.csop. által megfogalmazottak alapján, egyeztetve az 

önértékelést támogató csoport tagjaival   

 Intézményi elvárások (minden saját 

intézményi elvárást fel kell vinni a 

felületre /be kell gépelni/) 

  

4.1.  Intézményi elvárás helye A csoport megállapítása az intézményi elvárásnak Az elvárás teljesülésének az értékelését az önértékelő 



való megfelelésre csoport megállapítása alapján,velük egyeztetve az 

önértékelésben érintett pedagógus végzi (pontozással) 

4.2.  Intézményi elvárás helye A csoport megállapítása az intézményi elvárásnak 

való megfelelésre 

Az elvárás teljesülésének az értékelését az önértékelő 

csoport megállapítása alapján,velük egyeztetve az 

önértékelésben érintett pedagógus végzi (pontozással) 

4.3.  Intézményi elvárás helye A csoport megállapítása az intézményi elvárásnak 

való megfelelésre 

Az elvárás teljesülésének az értékelését az önértékelő 

csoport megállapítása alapján,velük egyeztetve az 

önértékelésben érintett pedagógus végzi (pontozással) 

4.4.  Intézményi elvárás helye A csoport megállapítása az intézményi elvárásnak 

való megfelelésre 

Az elvárás teljesülésének az értékelését az önértékelő 

csoport megállapítása alapján,velük egyeztetve az 

önértékelésben érintett pedagógus végzi (pontozással) 

4.5.  Intézményi elvárás helye I A csoport megállapítása az intézményi elvárásnak 

való megfelelésre 

Az elvárás teljesülésének az értékelését az önértékelő 

csoport megállapítása alapján,velük egyeztetve az 

önértékelésben érintett pedagógus végzi (pontozással) 

4.6.  Intézményi elvárás helye A csoport megállapítása az intézményi elvárásnak 

való megfelelésre 

Az elvárás teljesülésének az értékelését az önértékelő 

csoport megállapítása alapján,velük egyeztetve az 

önértékelésben érintett pedagógus végzi (pontozással) 

4.7.  Intézményi elvárás helye A csoport megállapítása az intézményi elvárásnak 

való megfelelésre 

Az elvárás teljesülésének az értékelését az önértékelő 

csoport megállapítása alapján,velük egyeztetve az 

önértékelésben érintett pedagógus végzi (pontozással) 

4.8.  Intézményi elvárás helye A csoport megállapítása az intézményi elvárásnak 

való megfelelésre 

Az elvárás teljesülésének az értékelését az önértékelő 

csoport megállapítása alapján,velük egyeztetve az 

önértékelésben érintett pedagógus végzi (pontozással) 

4.9.  Intézményi elvárás helye A csoport megállapítása az intézményi elvárásnak 

való megfelelésre 

Az elvárás teljesülésének az értékelését az önértékelő 

csoport megállapítása alapján,velük egyeztetve az 

önértékelésben érintett pedagógus végzi (pontozással) 

4.10.  Intézményi elvárás helye A csoport megállapítása az intézményi elvárásnak 

való megfelelésre 

Az elvárás teljesülésének az értékelését az önértékelő 

csoport megállapítása alapján,velük egyeztetve az 



önértékelésben érintett pedagógus végzi (pontozással) 

 

 

 

 

5.kompetencia: A tanulói csoportok, 

közösségek alakulásának segítése, 

fejlesztése, esélyteremtés, nyitottság 

a különböző társadalmi-kulturális 

sokféleségre,  

integrációs tevékenység, 

osztályfőnöki 

tevékenység  

 

Az önértékelési csoport által  

tett megállapítások ( vagy a kézikönyv szerint az 

eszközrendszer alkalmazásával gyűjtött 

információk elemzése) 

(a megállapatásokat a csoport a kézikönyvben felsorolt 

módszerek , eszközök segítségével, kézikönyvben 

felsorolt  szempontok alapján teszi meg.A 

megállapításokat fel kell majd tölteni a felületre,hogy az 

önértékelésben résztvevő pedagógus azt láthassa) 

Pedagógus önértékelése 

Az elvárás teljesülésének 

értékelése 

N. é. = nem értelmezhető, 0 = nem jellemző, 1 = 

kevéssé jellemző, 2 = többnyire jellemző, 3 = jellemző 

/ezt a pedagógus fogja elvégezni  

a felületen, pontozással értékeli az elvárás teljesülését az 

önért.csop. által megfogalmazottak alapján, egyeztetve az 

önértékelést támogató csoport tagjaival  / 

 

 

Intézményi elvárások (minden saját 

intézményi elvárást fel kell vinni a 

felületre /be kell gépelni/) 

  

5.1.  Intézményi elvárás helye A csoport megállapítása az intézményi elvárásnak 

való megfelelésre 

Az elvárás teljesülésének az értékelését az önértékelő 

csoport megállapítása alapján,velük egyeztetve az 

önértékelésben érintett pedagógus végzi (pontozással) 

5.2.  Intézményi elvárás helye A csoport megállapítása az intézményi elvárásnak 

való megfelelésre 

Az elvárás teljesülésének az értékelését az önértékelő 

csoport megállapítása alapján,velük egyeztetve az 

önértékelésben érintett pedagógus végzi (pontozással) 

5.3.  Intézményi elvárás helye A csoport megállapítása az intézményi elvárásnak 

való megfelelésre 

Az elvárás teljesülésének az értékelését az önértékelő 

csoport megállapítása alapján,velük egyeztetve az 

önértékelésben érintett pedagógus végzi (pontozással) 

4. kompetencia  
Átlagpontszám (0–3 pont)  

/rendszer számítja/ 

A kompetencia értéke /rendszer számítja/ 

 



5.4.  Intézményi elvárás helye A csoport megállapítása az intézményi elvárásnak 

való megfelelésre 

Az elvárás teljesülésének az értékelését az önértékelő 

csoport megállapítása alapján,velük egyeztetve az 

önértékelésben érintett pedagógus végzi (pontozással) 

5.5.  Intézményi elvárás helye I A csoport megállapítása az intézményi elvárásnak 

való megfelelésre 

Az elvárás teljesülésének az értékelését az önértékelő 

csoport megállapítása alapján,velük egyeztetve az 

önértékelésben érintett pedagógus végzi (pontozással) 

5.6.  Intézményi elvárás helye A csoport megállapítása az intézményi elvárásnak 

való megfelelésre 

Az elvárás teljesülésének az értékelését az önértékelő 

csoport megállapítása alapján,velük egyeztetve az 

önértékelésben érintett pedagógus végzi (pontozással) 

5.7.  Intézményi elvárás helye A csoport megállapítása az intézményi elvárásnak 

való megfelelésre 

Az elvárás teljesülésének az értékelését az önértékelő 

csoport megállapítása alapján,velük egyeztetve az 

önértékelésben érintett pedagógus végzi (pontozással) 

5.8.  Intézményi elvárás helye A csoport megállapítása az intézményi elvárásnak 

való megfelelésre 

Az elvárás teljesülésének az értékelését az önértékelő 

csoport megállapítása alapján,velük egyeztetve az 

önértékelésben érintett pedagógus végzi (pontozással) 

5.9.  Intézményi elvárás helye A csoport megállapítása az intézményi elvárásnak 

való megfelelésre 

Az elvárás teljesülésének az értékelését az önértékelő 

csoport megállapítása alapján,velük egyeztetve az 

önértékelésben érintett pedagógus végzi (pontozással) 

5.10.  Intézményi elvárás helye A csoport megállapítása az intézményi elvárásnak 

való megfelelésre 

Az elvárás teljesülésének az értékelését az önértékelő 

csoport megállapítása alapján,velük egyeztetve az 

önértékelésben érintett pedagógus végzi (pontozással) 

 

 

 

 

 

 

 

5. kompetencia  
Átlagpontszám (0–3 pont)  

/rendszer számítja/ 

A kompetencia értéke  

/rendszer számítja/ 

 



 

6.kompetencia: Pedagógiai folyamatok 

és a tanulók 

személyiségfejlődésének 

folyamatos értékelése, elemzése  

 

Az önértékelési csoport által  

tett megállapítások ( vagy a kézikönyv szerint az 

eszközrendszer alkalmazásával gyűjtött 

információk elemzése) 

(a megállapatásokat a csoport a kézikönyvben felsorolt 

módszerek , eszközök segítségével, kézikönyvben 

felsorolt  szempontok alapján teszi meg.A 

megállapításokat fel kell majd tölteni a felületre,hogy az 

önértékelésben résztvevő pedagógus azt láthassa) 

 

Pedagógus önértékelése 

Az elvárás teljesülésének 

értékelése 

N. é. = nem értelmezhető, 0 = nem jellemző, 1 = 

kevéssé jellemző, 2 = többnyire jellemző, 3 = jellemző 

/ezt a pedagógus fogja elvégezni  

a felületen, pontozással értékeli az elvárás teljesülését az 

önért.csop. által megfogalmazottak alapján, egyeztetve az 

önértékelést támogató csoport tagjaival   

 
Intézményi elvárások (minden saját 

intézményi elvárást fel kell vinni a 

felületre /be kell gépelni/) 

  

6.1.  Intézményi elvárás helye A csoport megállapítása az intézményi elvárásnak 

való megfelelésre 

Az elvárás teljesülésének az értékelését az önértékelő 

csoport megállapítása alapján,velük egyeztetve az 

önértékelésben érintett pedagógus végzi (pontozással) 

6.2.  Intézményi elvárás helye A csoport megállapítása az intézményi elvárásnak 

való megfelelésre 

Az elvárás teljesülésének az értékelését az önértékelő 

csoport megállapítása alapján,velük egyeztetve az 

önértékelésben érintett pedagógus végzi (pontozással) 

6.3.  Intézményi elvárás helye A csoport megállapítása az intézményi elvárásnak 

való megfelelésre 

Az elvárás teljesülésének az értékelését az önértékelő 

csoport megállapítása alapján,velük egyeztetve az 

önértékelésben érintett pedagógus végzi (pontozással) 

6.4.  Intézményi elvárás helye A csoport megállapítása az intézményi elvárásnak 

való megfelelésre 

Az elvárás teljesülésének az értékelését az önértékelő 

csoport megállapítása alapján,velük egyeztetve az 

önértékelésben érintett pedagógus végzi (pontozással) 

6.5.  Intézményi elvárás helye I A csoport megállapítása az intézményi elvárásnak 

való megfelelésre 

Az elvárás teljesülésének az értékelését az önértékelő 

csoport megállapítása alapján,velük egyeztetve az 

önértékelésben érintett pedagógus végzi (pontozással) 



6.5 Intézményi elvárás helye A csoport megállapítása az intézményi elvárásnak 

való megfelelésre 

Az elvárás teljesülésének az értékelését az önértékelő 

csoport megállapítása alapján,velük egyeztetve az 

önértékelésben érintett pedagógus végzi (pontozással) 

6.6 Intézményi elvárás helye A csoport megállapítása az intézményi elvárásnak 

való megfelelésre 

Az elvárás teljesülésének az értékelését az önértékelő 

csoport megállapítása alapján,velük egyeztetve az 

önértékelésben érintett pedagógus végzi (pontozással) 

6.7 Intézményi elvárás helye A csoport megállapítása az intézményi elvárásnak 

való megfelelésre 

Az elvárás teljesülésének az értékelését az önértékelő 

csoport megállapítása alapján,velük egyeztetve az 

önértékelésben érintett pedagógus végzi (pontozással) 

6.8 Intézményi elvárás helye A csoport megállapítása az intézményi elvárásnak 

való megfelelésre 

Az elvárás teljesülésének az értékelését az önértékelő 

csoport megállapítása alapján,velük egyeztetve az 

önértékelésben érintett pedagógus végzi (pontozással) 

 

 

 

 

 

 

  

6. kompetencia  
Átlagpontszám (0–3 pont)  

/rendszer számítja/ 

A kompetencia értéke 

/rendszer számítja/ 

 



 

7.kompetencia: Kommunikáció és 

szakmai együttműködés, 

problémamegoldás 

Az önértékelési csoport által  

tett megállapítások ( vagy a kézikönyv szerint az 

eszközrendszer alkalmazásával gyűjtött 

információk elemzése) 

(a megállapatásokat a csoport a kézikönyvben felsorolt 

módszerek , eszközök segítségével, kézikönyvben 

felsorolt  szempontok alapján teszi meg.A 

megállapításokat fel kell majd tölteni a felületre,hogy az 

önértékelésben résztvevő pedagógus azt láthassa) 

Pedagógus önértékelése 

Az elvárás teljesülésének 

értékelése 

N. é. = nem értelmezhető, 0 = nem jellemző, 1 = 

kevéssé jellemző, 2 = többnyire jellemző, 3 = jellemző 

/ezt a pedagógus fogja elvégezni  

a felületen, pontozással értékeli az elvárás teljesülését az 

önért.csop. által megfogalmazottak alapján, egyeztetve az 

önértékelést támogató csoport tagjaival   

Az elvárás teljesülésének 

értékelése 

N. é. = nem értelmezhető, 0 = nem jellemző, 1 = 

kevéssé jellemző, 2 = többnyire jellemző, 3 = jellemző 

/ezt a pedagógus fogja elvégezni  

a felületen, pontozással értékeli az elvárás teljesülését az 

önért.csop. által megfogalmazottak alapján, egyeztetve az 

önértékelést támogató csoport tagjaival   

 

 

Intézményi elvárások (minden saját 

intézményi elvárást fel kell vinni a 

felületre /be kell gépelni/) 

  

7.1.  Intézményi elvárás helye A csoport megállapítása az intézményi elvárásnak 

való megfelelésre 

Az elvárás teljesülésének az értékelését az önértékelő 

csoport megállapítása alapján,velük egyeztetve az 

önértékelésben érintett pedagógus végzi (pontozással) 

7.2.  Intézményi elvárás helye A csoport megállapítása az intézményi elvárásnak 

való megfelelésre 

Az elvárás teljesülésének az értékelését az önértékelő 

csoport megállapítása alapján,velük egyeztetve az 

önértékelésben érintett pedagógus végzi (pontozással) 

7.3.  Intézményi elvárás helye A csoport megállapítása az intézményi elvárásnak 

való megfelelésre 

Az elvárás teljesülésének az értékelését az önértékelő 

csoport megállapítása alapján,velük egyeztetve az 

önértékelésben érintett pedagógus végzi (pontozással) 

7.4.  Intézményi elvárás helye A csoport megállapítása az intézményi elvárásnak 

való megfelelésre 

Az elvárás teljesülésének az értékelését az önértékelő 

csoport megállapítása alapján,velük egyeztetve az 

önértékelésben érintett pedagógus végzi (pontozással) 

7.5.  Intézményi elvárás helye I A csoport megállapítása az intézményi elvárásnak 

való megfelelésre 

Az elvárás teljesülésének az értékelését az önértékelő 

csoport megállapítása alapján,velük egyeztetve az 

önértékelésben érintett pedagógus végzi (pontozással) 



7.6.  Intézményi elvárás helye A csoport megállapítása az intézményi elvárásnak 

való megfelelésre 

Az elvárás teljesülésének az értékelését az önértékelő 

csoport megállapítása alapján,velük egyeztetve az 

önértékelésben érintett pedagógus végzi (pontozással) 

7.7.  Intézményi elvárás helye A csoport megállapítása az intézményi elvárásnak 

való megfelelésre 

Az elvárás teljesülésének az értékelését az önértékelő 

csoport megállapítása alapján,velük egyeztetve az 

önértékelésben érintett pedagógus végzi (pontozással) 

7.8.  Intézményi elvárás helye A csoport megállapítása az intézményi elvárásnak 

való megfelelésre 

Az elvárás teljesülésének az értékelését az önértékelő 

csoport megállapítása alapján,velük egyeztetve az 

önértékelésben érintett pedagógus végzi (pontozással) 

7.9.  Intézményi elvárás helye A csoport megállapítása az intézményi elvárásnak 

való megfelelésre 

Az elvárás teljesülésének az értékelését az önértékelő 

csoport megállapítása alapján,velük egyeztetve az 

önértékelésben érintett pedagógus végzi (pontozással) 

 

 

 

 

 

 

8.kompetencia: Elkötelezettség és 

szakmai felelősségvállalás a szakmai 

fejlődésért  

 

Az önértékelési csoport által  

tett megállapítások ( vagy a kézikönyv szerint az 

eszközrendszer alkalmazásával gyűjtött 

információk elemzése) 

(a megállapatásokat a csoport a kézikönyvben felsorolt 

módszerek , eszközök segítségével, kézikönyvben 

felsorolt  szempontok alapján teszi meg.A 

megállapításokat fel kell majd tölteni a felületre,hogy az 

önértékelésben résztvevő pedagógus azt láthassa) 

Pedagógus önértékelése 

Az elvárás teljesülésének 

értékelése 

N. é. = nem értelmezhető, 0 = nem jellemző, 1 = 

kevéssé jellemző, 2 = többnyire jellemző, 3 = jellemző 

/ezt a pedagógus fogja elvégezni  

a felületen, pontozással értékeli az elvárás teljesülését az 

önért.csop. által megfogalmazottak alapján, egyeztetve az 

önértékelést támogató csoport tagjaival  / 

 

7. kompetencia  
Átlagpontszám (0–3 pont)  

/rendszer számítja/ 

A kompetencia értéke  

/rendszer számítja/ 

 



Intézményi elvárások (minden saját 

intézményi elvárást fel kell vinni a 

felületre /be kell gépelni/) 

  

8.1.  Intézményi elvárás helye A csoport megállapítása az intézményi elvárásnak 

való megfelelésre 

Az elvárás teljesülésének az értékelését az önértékelő 

csoport megállapítása alapján,velük egyeztetve az 

önértékelésben érintett pedagógus végzi (pontozással) 

8.2.  Intézményi elvárás helye A csoport megállapítása az intézményi elvárásnak 

való megfelelésre 

Az elvárás teljesülésének az értékelését az önértékelő 

csoport megállapítása alapján,velük egyeztetve az 

önértékelésben érintett pedagógus végzi (pontozással) 

8.3.  Intézményi elvárás helye A csoport megállapítása az intézményi elvárásnak 

való megfelelésre 

Az elvárás teljesülésének az értékelését az önértékelő 

csoport megállapítása alapján,velük egyeztetve az 

önértékelésben érintett pedagógus végzi (pontozással) 

8.4.  Intézményi elvárás helye A csoport megállapítása az intézményi elvárásnak 

való megfelelésre 

Az elvárás teljesülésének az értékelését az önértékelő 

csoport megállapítása alapján,velük egyeztetve az 

önértékelésben érintett pedagógus végzi (pontozással) 

8.5.  Intézményi elvárás helye I A csoport megállapítása az intézményi elvárásnak 

való megfelelésre 

Az elvárás teljesülésének az értékelését az önértékelő 

csoport megállapítása alapján,velük egyeztetve az 

önértékelésben érintett pedagógus végzi (pontozással) 

8.6.  Intézményi elvárás helye A csoport megállapítása az intézményi elvárásnak 

való megfelelésre 

Az elvárás teljesülésének az értékelését az önértékelő 

csoport megállapítása alapján,velük egyeztetve az 

önértékelésben érintett pedagógus végzi (pontozással) 

8.7.  Intézményi elvárás helye A csoport megállapítása az intézményi elvárásnak 

való megfelelésre 

Az elvárás teljesülésének az értékelését az önértékelő 

csoport megállapítása alapján,velük egyeztetve az 

önértékelésben érintett pedagógus végzi (pontozással) 

8.8.  Intézményi elvárás helye A csoport megállapítása az intézményi elvárásnak 

való megfelelésre 

Az elvárás teljesülésének az értékelését az önértékelő 

csoport megállapítása alapján,velük egyeztetve az 

önértékelésben érintett pedagógus végzi (pontozással) 

8.1.  Intézményi elvárás helye A csoport megállapítása az intézményi elvárásnak Az elvárás teljesülésének az értékelését az önértékelő 

csoport megállapítása alapján,velük egyeztetve az 



való megfelelésre önértékelésben érintett pedagógus végzi (pontozással) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A vezető önértékelése és az intézmény önértékelése során is szükséges az önértékelés értékelés, a menete hasonló a pedagógus 

önértékelés értékelésével a következő különbséggel: 

 

A vezető önértékelés értékelése, részlet a Kézikönyvből: 

8. kompetencia  
Átlagpontszám (0–3 pont)  

/rendszer számítja/ 

A kompetencia értéke  

/rendszer számítja/ 

 

Az önértékelő pedagógus 2 évre szóló fejlesztési terve (az intézményvezető támogatásával készül) 

 

A fejlesztési tervnek a  kompetenciánkénti összegzés eredményeként meghatározott  fejleszthető területekre kell épülnie. 

Gyakorlatban ez azt jelenti: az önértékelés során a feltárt szakmai – módszertani hiányosságok 

fejlesztésére kell ,hogy készüljön egy fejlesztési terv,amelyet a következő két évben a pedagógusnak 

meg kell valósítani. 

 

A megvalósulást a pedagógus következő (két év múlva) önértékelése során kell az önértékelési 

csoportnak ellenőrizni, arra majd megállapítást tenni. 

 

 



1. A vezető (szükség esetén az adatgyűjtésben részt vevő kollégák segítségével) minden elvárás esetében az informatikai rendszerben 

értékeli az elvárás teljesülését, megjelölve az értékelés forrásául szolgáló, a rendszerben korábban rögzített tapasztalatokat, és 

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

2. Az önfejlesztési terv elkészítésének támogatása érdekében a fenntartó megjegyzéseket fűzhet az értékelés eredményéhez, amit a 

vezető juttat el részére.  

3. A vezető az önértékelésre épülő egyéni önfejlesztési tervet készít, amelyet az értékeléssel együtt feltölt az informatikai rendszerbe. Az 

önfejlesztési tervet a vezető eljuttatja a fenntartó részére, aki a megvalósíthatóság elősegítésére megjegyzéseket fűzhet a tervhez.  

Intézményi önértékelés értékelése: 

 

„Az intézményi önértékelés folyamatos, ötéves periódusokban zajlik, és ez alatt többször is sor kerülhet a pedagógusok és a vezető 

értékelésére, de az intézmény átfogó önértékelése az 5 éves ciklusban egyszer történik meg. A 4.3.3.1 fejezetben felsorolt önértékelési 

szempontokhoz tartozó elvárások közül a vastag betűvel kiemelt intézményi elvárásokat azonban az intézménynek az éves önértékelési 

tervében feltüntetett módon évente vizsgálnia kell.  

Az ötévenkénti teljes körű intézményi önértékelés a pedagógus és a vezető értékeléséhez hasonló módon az elvárások teljesülésének 

vizsgálata alapján, a tapasztalatokat rögzítve, azokra hivatkozva történik meg, majd a fejleszthető és kiemelkedő területek meghatározásával, 

valamint öt évre szóló intézkedési terv elkészítésével zárul. Az intézmény a következő időszak éves terveiben részletezi az intézkedési terv 

megvalósításának egyes feladatait és azok megvalósításának lépéseit.” 

1. A vezető az értékelésében részt vevő kollégák bevonásával minden elvárás esetében az informatikai rendszerben értékeli az 

elvárás teljesülését, megjelölve az értékelés forrásául szolgáló, a rendszerben korábban rögzített tapasztalatokat.  



2. A vezető az értékelésben részt vevő kollégák segítségével értékelési területenként meghatározza a fejleszthető és a kiemelkedő 

területeket (amennyiben van ilyen). Az értékelés az informatikai rendszerben történik, amely az eredményt elérhetővé teszi a vezető, az 

Oktatási Hivatal és a külső szakértők, szaktanácsadók számára.  

3. A vezető a nevelőtestület bevonásával az önértékelés eredményére épülő intézkedési tervet készít, amelyet feltölt az informatikai 

rendszerbe. Az intézkedési tervet értékelési területenként, az általános elvárásokat és az értékelést tartalmazó táblázatba kell feltölteni, 

a tervet a rendszer elérhetővé teszi az Oktatási Hivatal és a külső szakértők, szaktanácsadók számára.  

4. Az intézkedési terv megvalósításának támogatása érdekében a fenntartó megjegyzéseket fűzhet a tervhez, amit a vezető juttat el 

részére.  

 

Nyíregyháza, 2015. szeptember 27. 

                                                                                                           Összeállította: Aranyosiné Borsodi Éva  közoktatási szakértő 

                                                                                

 

 



 

 


