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1. Bevezetés
1.1

Jogszabályi háttér






Szakképzés 4.0 – A szakképzés és felnőttképzés megújításának középtávú
szakmapolitikai stratégiája, a szakképzési rendszer válasza a negyedik ipari forradalom
kihívásaira 1168/2019. (III. 28.) Korm. határozat,
2019. évi LXXX. törvény a szakképzésről (a továbbiakban: Szkt.),
A szakképzésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 12/2020. (II. 7.) Korm. rendelet (a
továbbiakban: Szkr.),
2012. évi I. törvény a munka törvénykönyvéről (a továbbiakban: Mt.).

A jogszabályok alapján a minőségirányítási rendszer (MIR) 2022. augusztus 31-ig kerül
kialakításra a szakképző intézményekben. Az ábrán látható az oktatói és intézményi vezetői
(igazgatói, igazgatóhelyettesi szint) értékelés rendszerének a helye az intézményi MIR-ben.

1.2

Előzmények – jogállásváltás

A Szakképzés 4.0 stratégia a szakképzési rendszer átalakítását tűzte ki célul, és ennek elérése
érdekében alprogramokat, beavatkozásokat, indikátorokat fogalmazott meg. A negyven
beavatkozási pont egyike értelmében a szakképzési rendszer minőségének fejlesztése csak
egységes elvek alapján, minőségirányítási rendszer keretei között, a folyamatokat objektív
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eredmények alapján nyomon követő rendszerben lehet hatékony. Az értékelés szempontjai
között kiemelt szerepet kap a humánerőforrás vizsgálata.
A szakképző intézmények vezetőinek az egyik legfontosabb feladatuk, hogy megtartsák a
legjobb teljesítményt nyújtó közismereti és szakmai oktatókat, ezért a dokumentáció-alapú
minősítési rendszer helyett az oktatók folyamatos szakmai teljesítését megítélni képes, az
intézményvezető által végzett értékelést kell előtérbe helyezni. A szakképzési törvény átfogó
módosítása pedig megteremtette a feltételeket a köznevelési törvénytől való eltérésre, ezzel
együtt egy önálló, kifejezetten a szakképzés sajátosságaira épülő új minősítési rendszer
kialakítására.
Az Szkt. 40. §-a értelmében a szakképző intézmények alkalmazottai – akik a közismereti
oktatási feladatokat, az ágazati alapoktatási és a szakirányú oktatási feladatokat ellátják – az
oktatók, munkaviszonyban vagy megbízási jogviszonyban állnak Az egyházi jogi személy által
alapított, illetve fenntartott szakképző intézmény esetében a foglalkoztatásra irányuló
jogviszony egyházi szolgálati viszonyként is létrehozható. Alkalmazásuk feltételrendszerét az
Mt. határozza meg. Az Mt. 45. §-a alapján a munkáltató és a munkavállaló megállapodik a
munka végzéséért járó ellenszolgáltatás mértékében.
Az Szkt. 42. §-a alapján a szakképző intézmény alkalmazottja a munkaszerződésében
meghatározott mértékű munkabérre jogosult. A munkabért úgy kell megállapítani, hogy az
igazodjon a hasonló munkakört betöltők által elérhető havi jövedelemhez, továbbá legyen
tekintettel a szakképző intézmény alkalmazottjának a szakképző intézménnyel fennálló
jogviszonya időtartamára.
A munka végzéséért járó ellenszolgáltatás mértékére ugyanakkor hatással volt az, hogy az
intézmény vezetője az oktatói értékelési szempontsor felhasználásával értékelte az oktatók
teljesítményét, és ez alapján került meghatározásra az oktatók bére.

1.3

Az értékelési rendszer elméleti háttere

Az Szkt. 50. §-a értelmében az oktatót az igazgató háromévente értékeli a szakképzésért felelős
miniszter által javasolt és a szakképző intézményre az alapján kialakított módszertan szerint.
Szakképzési centrumok esetében a főigazgató határozza meg a szakképzési centrum és a
szakképző intézmény minőségirányítási feladatait, ennek keretében az oktatói értékeléssel
kapcsolatos konkrét feladatokat.
Az Szkr. 48. §-a értelmében a szakképző intézmény a minőségpolitika keretében a módszertani
javaslat alapján elkészíti az oktatók értékelési rendszerét.
Az oktatók értékelési rendszere keretében az igazgató a további intézményi vezetők és –
döntése alapján – külső szakértő bevonásával háromévente
a) értékeli az oktató munkáját, erősségeket és fejlesztendő területeket határoz meg, jóváhagyja
az oktató által az értékelés megállapításaihoz kapcsolódóan készített cselekvési tervet,
b) vizsgálja az Európai Szakképzési Minőségbiztosítási Referencia Keretrendszer alapján
kidolgozott elvárásrendszer teljesülését, ennek keretében az oktató
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szakmai felkészültségét,
a szakképzés-releváns korszerű módszertan alkalmazását,
pedagógiai tervezését,
pedagógiai értékelését,
együttműködését más oktatókkal, a szülőkkel és a duális partnerekkel,
személyiségfejlesztő, csoportvezetői, tanulás támogató tevékenységét,
innovációs tevékenységét és szakmai elkötelezettségét.
Az oktató értékelésének elkészítéséhez személyazonosításra alkalmatlan módon kérdőíves
felmérést kell végezni az oktatói testület, a tanulók és a kiskorú tanulók törvényes képviselői
bevonásával. A felmérésben való részvétel önkéntes.
Az oktatói értékeléshez a részletes módszertani leírás, az alkalmazott partneri mérőeszközök,
és a KRÉTA rendszerben gyűjtött indikátorok fognak segítséget nyújtani.
Az oktatók teljesítményértékelésében az egyes értékelési területek nem azonos súllyal
szerepelnek. Az ún. súlyszorzók a szakképzés-fejlesztés ágazati szakmapolitikai céljai, a
regionális szakképzési célok és a helyi munkaerő-piaci helyzet alapján, a szakképzési centrum
szintjén egységes alapelvek mentén kerülnek meghatározásra.
Az értékelési feladatokat az intézmény vezetője végzi, támaszkodva a gyűjtött adatokra, és
vezetőtársai értékelő munkájára. Az igazgató esetén az értékelést a fenntartó (szakképzési
centrum esetén a főigazgató) végzi. Az oktatók teljesítménye és annak objektív, differenciált
értékelése vezetői felelősség. Az új oktatói értékelés szempontjai az EQAVET alapján
készültek.
Az EQAVET (Európai Szakképzési Minőségbiztosítási Referencia Keretrendszer) szakképzési
indikatív jellemzőket (minőségi elvárásokat) és indikátorokat fogalmaz meg a szakképzésben
dolgozó oktatókra vonatkozóan is. A részletes anyagok megismerhetők a www.eqavet.nive.hu
oldalon.
Emellett az értékelés szempontrendszere egy munkakör-értékelési rendszert is tartalmaz. Az
értékelési folyamat során a munkakör szervezeti értéke a munkaköri profilok alapján – az
összehasonlíthatóság céljából pontozásos rendszerrel – határozható meg.

1.4

Az oktatói és intézményi vezetői értékelés szerepe a MIR-ben

Az értékelési szempontsor része az oktatói értékelési rendszernek, az oktatói értékelési rendszer
pedig része az intézményi minőségirányítási rendszernek. Az intézmények az önértékelési
kézikönyv és az oktatók értékeléséhez kiadott módszertani javaslat alapján elkészítik a
minőségirányítási rendszerük leírását.
Az oktatói és igazgatóhelyettesi szintű intézményi vezetői értékelés intézményi hatáskör, a
vezető feladata. Az intézményvezető a háromévenkénti értékelés eredményére támaszkodik az
oktatók bérmegállapításánál, egyéb differenciált juttatások, kedvezmények megadásánál, új
feladatokkal történő megbízásnál. Szakképzési centrum esetén ezekben a kérdésekben az
igazgató javaslatára a főigazgató dönt a kancellár egyetértésével. Az oktatói értékelés része az
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önértékelésnek és a külső értékelésnek, mert ezek keretében vizsgálni kell az oktatói és
intézményi vezetői értékelési rendszer intézményi működtetését, és abban a vezetői feladatokat.
Összhangban a vonatkozó jogszabályokkal, az önértékelés és a külső értékelés, valamint az
oktatói és intézményi vezetői értékelés elvárásrendszere és mérőeszközei az EQAVET
Keretrendszer alapján kerültek kidolgozásra, oly módon, hogy azok az EQAVET intézményi
szintre vonatkozó indikatív jellemzőit (elvárásait) és az intézményi szinten alkalmazható
EQAVET indikátorokat tartalmazzák. Az önértékelés, a külső értékelés és az oktatói és
intézményi vezetői értékelés célja a folyamatos fejlesztés – így beszélhetünk a „tanuló
szervezet” működéséről, amelynek alapja az önértékelésen alapuló minőségfejlesztés.
Az EQAVET minőségbiztosítási és minőségfejlesztési ciklus következetes és szisztematikus
alkalmazása, a minőségkör zárása, garanciát jelent(het) arra, hogy a minőségbiztosítási
tevékenységek – a belső és a külső mérések, ellenőrzések és értékelések – által szolgáltatott
adatokat az intézmények visszacsatolják a tervezésbe és felhasználják a szakképzés, a szakmaipedagógiai munka és az intézményi működés javítására, fejlesztésére.

2. Az oktatói értékelési rendszer célja
A Szakképzés 4.0 stratégia alapján az egyik legfontosabb feladat, hogy a szakterületük
legfrissebb technológiáit is ismerő közismereti és szakmai oktatók tanítsanak a képzésben. Az
új értékelési szempontrendszer alapjául szolgál az oktatói értékelési rendszernek. A
meghatározott értékelési területek és szempontok elvárásokként fogalmazódnak meg a
szakképzésben dolgozó oktatókra vonatkozóan, mert minőségi képzési rendszert nem lehet
működtetni elkötelezett, felkészült oktatók nélkül.
A cél a szakképző intézmények szakmai fejlődésének támogatása. Az oktatási-nevelési-képzési
tevékenység egységes és nyilvános elvárások alapján történő értékelése képes lesz megmutatni
az intézmény egyéni szakmai-pedagógiai arculatát, erősíteni a tanulóközpontú oktatástnevelést- képzést és a minőségi pedagógiai-szakmai munkát, továbbá elősegíteni a mindehhez
való egyenlő hozzáférést.
Hosszú távú célként jelenik meg az oktatók és az intézmények körében a pedagógiai értékek
bemutatása, a jógyakorlatok elterjesztése és végső soron egy egységesen jó szakmai színvonalú
szakképzés biztosítása. Olyan intézményrendszer megteremtése, ahol a tanulók lehetőséget
kapnak képességeik fejlesztésére, kibontakoztatására, és amelyből értékes, alkotóképes és a
társadalom számára hasznos felnőttként lépnek ki.

3. Az oktatói értékelési rendszer alkalmazása
3.1

Az oktatói értékelés intézményi elvárásrendszerének meghatározása

Az intézmények saját elvárásaikat az általános elvárások mentén fogalmazzák meg. Az
elvárások rögzítik az értékelési területeket, az értékelési szempontokat, a magyarázatot és a
szempontok adatforrásait, amelyek az EQAVET elveknek és minőségjellemzőknek
megfelelően írják le a jó oktató jellemzőit. Az intézmények céljaik alapján változtathatják a
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szakképzési centrum szintjén egységes alapelvek alapján kialakításra került ún. súlyszorzókat.
(A 2. sz., 4. sz. és a 6. sz. mellékletben megtalálható táblázatok utolsó oszlopai ajánlást
tartalmaznak a súlyszorzók megállapításához. Eltérni a keretérték (összesen 600 pont)
megtartásával lehet.)
Az értékelés alapját az általános elvárások értelmezését követően kialakított intézményi saját
elvárások alkotják. Az általános elvárások értelmezése lehetőséget biztosít az intézményeknek,
hogy az egyes elvárások mögé olyan konkrét – az eredeti elvárás tartalmát tovább pontosító,
értelmező – magyarázatot fogalmazzanak meg, amelyek levezethetők az adott intézményre
jellemző sajátosságokból, támogatják az intézményi célok teljesülését.

3.2

Az oktatói értékelés módszertana, eszközei

Az értékelés során használt módszerek: dokumentumelemzés, megfigyelés, kérdőív. A
dokumentumelemzés és a megfigyelés szempontjainak, illetve a kérdőívek kérdéssorainak
célja, hogy az értékelési területenként megadott szempontok vizsgálatához elegendő
információt szolgáltassanak.
3.2.1

Dokumentumelemzés

Dokumentumok: oklevelek, bizonyítványok, tanúsítványok, szakmai önéletrajz (KIRA
adatok), az intézményi jövőkép és stratégia alapján meghatározott munkaköri értékek, tanulói
eredmények (KRÉTA adatok), központi mérések, vizsgaeredmények, versenyeredmények,
munkatervek és beszámolók, digitális tananyagok, tanmenetek, óratervek egyéni fejlesztési
tervek, tanulói produktumok (füzetek, dolgozatok, projektmunkák).
A dokumentumelemzés célja, hogy az igazgató részére objektív adatokat szolgáltasson, illetve
az igazgató meggyőződjék arról, hogy az oktató munkáját előre tervezetten, a tantervi
szabályozó dokumentumok, a képzési és kimeneti követelmények előírásainak, az intézmény
sajátosságainak, szakmai programjában az európai, országos, regionális és helyi
szakmapolitikai
célokkal
összhangban
megfogalmazottaknak,
a
tanulócsoport
jellegzetességeinek összehangolásával tudatosan végzi. A Szakmai Program vizsgálata az
alábbi területek megítélése szempontjából fontos:
 Szakmai felkészültség.
 A szakképzés-releváns korszerű módszertan alkalmazása.
 Pedagógiai tervezés.
 Pedagógiai értékelés.
 Együttműködés más oktatókkal, a szülőkkel és a duális partnerekkel.
 Személyiségfejlesztő, csoportvezetői, tanulás támogató tevékenység.
 Innovációs tevékenység és szakmai elkötelezettség.
A dokumentumok és javasolt vizsgálati szempontjaik a következők:


KRÉTA napló
o
Pedagógiai eredményesség.
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o
A pedagógiai folyamathoz illeszkedve diagnosztikus, fejlesztő és összegző
értékelést alkalmaz. A visszajelzései rendszeresek, egyértelműek, tárgyilagosak,
fejlesztő hatásúak.
o
Ellenőrzéseinek, méréseinek, értékeléseinek eredményeit rendszeresen
szakszerűen elemzi, felhasználja a tanulók fejlesztési céljainak és feladatainak
kijelölésében.
o
A duális képzőhely értékelési gyakorlatával összhangban alakítja ki értékelési
gyakorlatát.
 Munkatervek és beszámolók
o
Pedagógiai eredményesség.
o
Részt vesz az intézmény belső tananyagfejlesztési tevékenységében.
o
Részt vesz az intézményi dokumentumok elkészítésében, a saját
dokumentumaiban nyomon követhető az összhang az intézményi célokkal.
o
Együttműködik az egy osztályban tanító oktatókkal, a tantárgyköziség
megvalósításában és a tanulók személyiségfejlesztése érdekében.
o
Részt vesz tudásmegosztásban.
o
Együttműködik a szülőkkel és a pedagógiai munkát segítő szakemberekkel.
o
Aktív pályaorientációs tevékenységet végez.
o
Pedagógiai munkájában épít a szociális tanulásban rejlő lehetőségekre.
o
Támogatja a tanulók önálló gondolkodását, a tanulási-tanítási folyamat részévé
teszi a tanulók ötleteit, önálló kezdeményezéseit, ezzel támogatva a munkavállalói és
a vállalkozói kompetenciáik fejlesztését.
o
Aktívan részt vesz projektekben, intézményi fejlesztésekben, innovációkban.
o
Külső-belső szakmai kapcsolatrendszerrel rendelkezik.
o
Szakmai céljaihoz illeszkedve tudatosan tervezi szakmai munkáját, oktatói
karrierjét.
 A tanmenet és az éves tervezés egyéb dokumentumai, amennyiben relevánsak
(óratervek, egyéni fejlesztési tervek, digitális tananyagok, projekttervek)
o
Szakirányában biztos, megalapozott, korszerű szakmai tudással rendelkezik.
o
A korszerű ismereteket beépíti a tanulás-tanítás folyamatába.
o
Gyakorlatorientált, tevékenységközpontú, tanulási eredmény alapú módszereket
alkalmaz.
o
Digitális eszközöket, módszereket alkalmaz.
o
A tanulók, tanulócsoportok egyéni szükségletéhez illeszkedő módszereket és
munkaformákat alkalmaz (pl. differenciált oktatás).
o
A szakképzési tartalomhoz illeszkedő, megfelelő munkaformákat alkalmaz.
o
Részt vesz az intézményi dokumentumok elkészítésében, a saját
dokumentumaiban nyomon követhető az összhang az intézményi célokkal.
o
Tervezésében figyelembe veszi a tanulói igényeket és adottságokat, beépíti a
digitális oktatás módszereit és eszközeit.
o
Tervező tevékenységében szerepet kap a tanulók motiválása, motivációjuk
fejlesztése, épít a tanulók aktív részvételére.
o
Tervezésében épít a tanulók előzetes tudására, valamint a duális képzőhelyen
szerzett ismeretekre, tapasztalatokra.
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o
Pedagógiai munkájában épít a szociális tanulásban rejlő lehetőségekre.
o
Támogatja a tanulók önálló gondolkodását, a tanulási-tanítási folyamat részévé
teszi a tanulók ötleteit, önálló kezdeményezéseit, ezzel támogatva a munkavállalói és
a vállalkozói kompetenciáik fejlesztését.
3.2.2

Megfigyelés

Az értékelés egyik legfontosabb módszere az egységes szempontok szerint végzett óra/foglalkozáslátogatás. A kapott információk összegzése adhat képet arról, hogyan valósítja meg
tanítási óráján az oktató az intézmény nevelési-oktatási feladatait, követi-e a szakmai
programban megfogalmazott elveket, figyelembe veszi-e a tanulócsoport adottságait, a tanulók
személyiségfejlesztését, és hogy mindezek összhangban állnak-e az oktató tervezőmunkájával.
A tanórák, foglalkozások látogatása ad információt arról is, hogy megvalósul-e a tanórán a
tanulók tevékenységének tudatos szervezése, a tanulói önállóság támogatása, megfelelő-e a
motiválás, a tanulás korszerű értelmezése, a korszerű pedagógiai technológiák alkalmazása, a
folyamatos ellenőrzés és értékelés. A látogatáson tapasztaltak nemcsak a szakmai tervezést és
annak megvalósulását mutatják meg, hanem a tanulói magatartás és reakció
kiszámíthatatlansága miatt az oktató spontán reagálását, etikus viselkedését, szakmai
professzionizmusát is.
A látogatást követő értékelő megbeszélés további értékelési szempontokra (pl. az oktató tervező
tevékenysége, szociális tanulásban rejlő lehetőségek kihasználása, tanulói ötletek
felhasználása, szakmai együttműködés és innováció) is térjen ki.


Óra-/foglalkozáslátogatás és az azt követő értékelő megbeszélés szempontjai
o
Szakirányában biztos, megalapozott, korszerű szakmai tudással rendelkezik.
o
A korszerű ismereteket beépíti a tanulás-tanítás folyamatába.
o
Gyakorlatorientált, tevékenységközpontú, tanulási eredmény alapú módszereket
alkalmaz.
o
Digitális eszközöket, módszereket alkalmaz.
o
A tanulók, tanulócsoportok egyéni szükségletéhez illeszkedő módszereket és
munkaformákat alkalmaz (pl. differenciált oktatás).
o
A szakképzési tartalomhoz illeszkedő, megfelelő munkaformákat alkalmaz.
o
Részt vesz az intézmény belső tananyagfejlesztési tevékenységében.
o
Részt vesz az intézményi dokumentumok elkészítésében, a saját
dokumentumaiban nyomon követhető az összhang az intézményi célokkal.
o
Tervezésében figyelembe veszi a tanulói igényeket és adottságokat, beépíti a
digitális oktatás módszereit és eszközeit.
o
Tervező tevékenységében szerepet kap a tanulók motiválása, motivációjuk
fejlesztése, épít a tanulók aktív részvételére.
o
Tervezésében épít a tanulók előzetes tudására, valamint a duális képzőhelyen
szerzett ismeretekre, tapasztalatokra.
o
A pedagógiai folyamathoz illeszkedve diagnosztikus, fejlesztő és összegző
értékelést alkalmaz. A visszajelzései rendszeresek, egyértelműek, tárgyilagosak,
fejlesztő hatásúak.
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o
A pedagógiai célokhoz, a szakmai programhoz és a képzési és kimeneti
követelményekhez (KKK) illeszkedő értékelést alkalmaz.
o
Az oktatási folyamat elején ismerteti az elvárásokat a szülőkkel, tanulókkal.
o
Ellenőrzéseinek méréseinek, értékeléseinek eredményeit rendszeresen
szakszerűen elemzi, felhasználja a tanulók fejlesztési céljainak és feladatainak
kijelölésében.
o
Pedagógiai munkájában épít a szociális tanulásban rejlő lehetőségekre.
o
Támogatja a tanulók önálló gondolkodását, a tanulási-tanítási folyamat részévé
teszi a tanulók ötleteit, önálló kezdeményezéseit, ezzel támogatva a munkavállalói és
a vállalkozói kompetenciáik fejlesztését.
3.2.3

Kérdőív

Az értékelés oktatóra vonatkozó kérdőíves felmérései és javasolt vizsgálati szempontjaik a
következők:


tanulói vélemény
o
Tervezésében figyelembe veszi a tanulói igényeket és adottságokat, beépíti a
digitális oktatás módszereit és eszközeit.
o
Tervező tevékenységében szerepet kap a tanulók motiválása, motivációjuk
fejlesztése, épít a tanulók aktív részvételére.
o
Tervezésében épít a tanulók előzetes tudására, valamint a duális képzőhelyen
szerzett ismeretekre, tapasztalatokra.
o
A pedagógiai folyamathoz illeszkedve diagnosztikus, fejlesztő és összegző
értékelést alkalmaz. A visszajelzései rendszeresek, egyértelműek, tárgyilagosak,
fejlesztő hatásúak.
o
A pedagógiai célokhoz, a szakmai programhoz és a képzési és kimeneti
követelményekhez (KKK) illeszkedő értékelést alkalmaz.
o
Az oktatási folyamat elején ismerteti az elvárásokat a szülőkkel, tanulókkal.
o
A duális képzőhely értékelési gyakorlatával összhangban alakítja értékelési
gyakorlatát.
 munkaerő-piaci, duális partneri visszajelzés*
o
Szakirányában biztos, megalapozott korszerű szakmai tudással rendelkezik.
o
A korszerű ismereteket beépíti a tanulás-tanítás folyamatába.
o
Tervezésében épít a tanulók előzetes tudására, valamint a duális képzőhelyen
szerzett ismeretekre, tapasztalatokra.
o
A duális képzőhely értékelési gyakorlatával összhangban alakítja ki értékelési
gyakorlatát.
o
Együttműködik a duális képzőhelyekkel.
 szülői vélemény*
o
Együttműködik a szülőkkel és a pedagógiai munkát segítő szakemberekkel.
o
Az oktatási folyamat elején ismerteti az elvárásokat a szülőkkel, tanulókkal.
(*Opcionális. A megalapozott döntéshez a kérdőíves felmérés mellett/helyett a visszajelzés
egyéb formái is felhasználhatók. Például szülői értekezletek, partneri találkozók,
megbeszélések során kapott visszajelzések.)
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3.3

Az oktatói értékelés területei, szempontok

Az oktatói értékelési rendszer a szakképző intézmény minden oktatói munkakörére
alkalmazandó (közismereti és szakmai oktatók, pszichológus, könyvtáros oktató, fejlesztő
pedagógus, gyógypedagógus, kollégiumi oktató).
A munkaviszonyban álló oktatókat, illetve munkakörüket minden értékelési területre
vonatkozóan értékelni kell. Az újonnan belépő oktatók vagy tartósan távol lévő kolléga
esetében csak a munkakör értékelhető, a szakmai kompetenciáik nem, így az ő esetükben az 13. értékelési területet kell csak figyelembe venni, számukra az értékelés munkabérre vonatkozó
alkalmazása csak a munkakör értékelés alapján fog megvalósulni.
Az oktató megismerheti értékelésének eredményét és egyeztethet arról a szakképző intézmény
vezetőjével.
Az értékelési rendszer tíz értékelési területből áll (lásd az értékelési táblázatot):
 az 1-3. értékelési terület az adott munkakör értékelésére vonatkozik.
 a 4-10. értékelési terület a munkakört betöltő oktató szakmai kompetenciáinak
teljesítményértékelése.
Az értékelési szempontok az értékelési terület lebontását jelentik, amelyek az összes területtel
és azon belül a szempontokkal együtt a teljes oktatói tevékenységet lefedik. Az értékelés során
nem kell az egyes szempontonként értékelni, hanem a szempontok figyelembevételével az
egész értékelési területre kell 1-6 ponttal értékelni az oktató teljesítményét, kompetenciáit. Nem
minden oktatói munkakörben releváns minden szempont, ezektől a szempontoktól eltekintve a
teljes értékelési területet kell pontozni. A magyarázat segíti az adott értékelési szempont
szakképző intézményi értelmezését.

13 / 51

A munkakör értékelésére vonatkozó értékelési területek:
Értékelési terület
1. Képzettség
szakképzettség

Értékelési szempont
-

2. Szakmai tapasztalat

3. Munkaerő-piaci érték

Magyarázat

Szakirányú végzettség

A tanított szakmának, tantárgynak
megfelelő szakirányú végzettség

Pedagógiai végzettség

Tanári, szakoktatói végzettség

Szakirányú továbbképzés

Szakmai
és
továbbképzések

Nyelvismeret

Igazolt nyelvismeret

pedagógiai

Megállapítás:
6: az "5" értékelésen túl további szakirányú diploma, szakvizsga,
továbbképzések (akkreditált vagy vállalati környezetben töltött vagy egyéb
jogszabályban nevesített), szakképzésben hasznosítható nyelvismeret (az
intézmény számára hasznos további kompetenciák)
5: szakirányú + pedagógiai végzettség (diploma, szakvizsga)
4: jogszabályban előírt szakirányú végzettség, pedagógiai végzettség nélkül
3: szakirányú szakmai végzettség + felsőfokú végzettség
2: középfokú szakirányú végzettség (érettségi) + mestervizsga
1: középfokú szakirányú végzettség
Pedagógusként eltöltött idő
Szakmai
gyakorlati
(oktatói)
tapasztalat
Releváns munkaerő-piaci tapasztalat

Szakirányú
tapasztalata

Nemzetközi szakirányú tapasztalat

Szakirányú
gyakorlati
vagy
munkaerő-piaci
tapasztalat
külföldön

Szervezeten
belüli
hatása
intézményi eredményességre

Stratégiai szakterület

az

munkaerő-piaci

Az intézményen belül az intézmény
eredményességére
gyakorolt
közvetlen hatása (pl. szakmai érettségi
vizsgatárgy
sikeres
oktatója, hátrányos helyzetűek
sikeres támogatása, eredményes
tehetséggondozás, stb.)
Keresett, magas munkaerő-piaci
értékű szakma képviselője (pl.
nehezen betölthető
munkakör
(mérnöktanár), minimális létszámú
felsőfokú végzett (matematika,
természettudományos
tantárgy),
stb. )
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A szakmai értékelés az oktatói munka alábbi területeire terjed ki:
Értékelési terület
4. Szakmai felkészültség

Értékelési szempont

Magyarázat

Pedagógiai eredményesség

Szakmai
területén
mérhetően,
bizonyíthatóan eredményes oktató. A
tanulók teljesítményében mérhető a
pedagógiai tevékenység hozzáadott
értéke.

Szakirányában biztos, megalapozott,
korszerű szakmai tudással rendelkezik.

Biztos szakmai tudás jellemzi, képes
és kész megújulni, tudása korszerű és
naprakész. Szakmai-pedagógiai céljai
elérése érdekében képezi önmagát.

A korszerű ismereteket beépíti a
tanulás-tanítás folyamatába.

Figyelemmel kíséri és beépíti a
tanulási-tanítási
folyamatba
a
szakmai területének változó tartalmát,
az új ismereteket, a duális partnerek
elvárásait, az általuk alkalmazott
eszközöket, technológiát, modern
módszertant alkalmaz.

Értékelési terület

Értékelési szempont

Magyarázat

5. A
szakképzésreleváns
korszerű
módszertan alkalmazása

Gyakorlatorientált,
tevékenységközpontú,
tanulási
eredmény alapú módszereket alkalmaz.

Tanulási-tanítási tevékenysége során
alkalmazza az olyan korszerű
módszereket, mint a kooperatív
módszertan, a digitális tanulás, az
önálló tanulás, a projektmódszer.
Fejleszti a "soft skill" -eket:
problémamegoldás,
kreativitás,
együttműködés stb. A tanulási
eredmény
eléréséhez
tudatosan
választja meg az eredményes
módszereket.

Digitális eszközöket,
alkalmaz.

módszereket

A
tanulási-tanítási
folyamatban
rendszeresen alkalmazza a digitális
eszközöket, azokat tudatosan, a
pedagógiai
folyamat
céljainak
megfelelően,
rutinszerűen
alkalmazza.

A tanulók, tanulócsoportok egyéni
szükségletéhez illeszkedő módszereket
és munkaformákat alkalmaz (pl.
differenciált oktatás).

A módszereket a tanulók és a tanuló
csoportok
igényeinek,
előzetes
tudásának megfelelően választja ki,
differenciált oktatást alkalmaz.

A szakképzési tartalomhoz illeszkedő,
megfelelő munkaformákat alkalmaz.

A pedagógiai folyamathoz választja a
munkaformákat.
A
szakképzés
elvárásainak megfelelően alkalmazza
a frontális, csoportos és egyéni
munkaformákat.
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Értékelési terület
6. Pedagógiai tervezés

Értékelési terület
7. Pedagógiai értékelés

Értékelési szempont

Magyarázat

Részt vesz az intézmény belső
tananyagfejlesztési tevékenységében.

Tananyagot készít, amely tükrözi a
szakmai korszerűséget (tartalom,
módszer, digitalizáció).

Részt
vesz
az
intézményi
dokumentumok elkészítésében, a saját
dokumentumaiban nyomon követhető
az összhang az intézményi célokkal.

Az intézményi tervek elkészítésében
részt
vesz; pedagógiai tervei
összhangban vannak a szakképzés
ágazati és intézményi céljaival.

Tervezésében figyelembe veszi a
tanulói igényeket és adottságokat,
beépíti a korszerű módszereket,
munkaformákat, a projektoktatást, a
digitális
oktatás
módszereit
és
eszközeit.

Pedagógiai tervei tanuló és csoport
fókuszúak, differenciáltan tervezi
meg a pedagógiai folyamatokat;
terveiben a korszerű (a generációra
jellemző)
digitális
oktatás
hangsúlyosan jelen van.

Tervező tevékenységében szerepet kap
a tanulók motiválása, motivációjuk
fejlesztése, épít a tanulók aktív
részvételére.

Tudatosan tervezi meg a tanulók
motivációjának
fejlesztését,
a
feladatok kijelölésével, változatos,
figyelmet
igénylő
munkaszervezéssel.
Tervezett
módszerei, munkaformái a tanulói
aktivitást, a gyakorlatorientált képzést
támogatják.

Tervezésében épít a tanulók előzetes
tudására, valamint a duális képzőhelyen
szerzett ismeretekre, tapasztalatokra.

Terveiben figyelembe veszi a tanulók
szakmáját, épít az ezzel kapcsolatos
előzetes tudásukra és a duális
képzőhelyen megszerzett tudásukra
és tapasztalataikra.

Értékelési szempont

Magyarázat

A
pedagógiai
folyamathoz
illeszkedve diagnosztikus, fejlesztő és
összegző értékelést alkalmaz. A
visszajelzései
rendszeresek,
egyértelműek,
tárgyilagosak,
fejlesztő hatásúak.

Ismeri, és pedagógiailag tudatosan
alkalmazza
az
értékelési
módszereket.

A pedagógiai célokhoz, a szakmai
programhoz és a KKK-hoz illeszkedő
értékelést alkalmaz.

Értékelési rendszere koherens, a
követelmények
alapján
meghatározott.

Az oktatási folyamat elején ismerteti
az
elvárásokat
a
szülőkkel,
tanulókkal.

A tanulók és a szülők számára ismert
az értékelési szempontrendszer.

A duális képzőhely értékelési
gyakorlatával összhangban alakítja ki
értékelési gyakorlatát.

Értékelési rendszerét összehangolja a
duális
képzőhely
értékelési
rendszerével.
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Ellenőrzéseinek
méréseinek,
értékeléseinek
eredményeit
rendszeresen szakszerűen elemzi,
felhasználja a tanulók fejlesztési
céljainak
és
feladatainak
kijelölésében.

Az
értékelés
eredményeinek
elemzésével
visszacsatol
a
pedagógiai folyamatra (tartalom,
módszer,
munkaforma),
annak
fejlesztéséhez használja fel.

Értékelési terület

Értékelési szempont

Magyarázat

8. Együttműködés más
oktatókkal, a szülőkkel
és a duális partnerekkel

Együttműködik az egy osztályban
tanító oktatókkal a tantárgyköziség
megvalósításában és a tanulók
személyiségfejlesztése érdekében.

Kiemelten fontos a szakmai oktatók,
illetve a közismereti és a szakmai
oktatók együttműködése.

Részt vesz tudásmegosztásban.

Tudását megosztja és nyitott a
szakmai együttműködésre, támogatja,
segíti kollégáinak a munkáját.

Együttműködik a szülőkkel és a
pedagógiai
munkát
segítő
szakemberekkel.

A
szülőkkel
való
kapcsolat
fenntartására
törekszik,
ehhez
használja a digitális eszközöket is
(KRÉTA, stb.). A tanulók érdekében
együttműködik
a
segítő
munkatársakkal és szervezetekkel
(pszichológus, iskolaorvos, védőnő,
gyógypedagógus, szociális munkás,
gyámügyi szakemberek stb.).

Aktív pályaorientációs tevékenységet
végez.

Feladatkörének
megfelelően
bekapcsolódik a pályaorientációs
munkába
(rendezvények,
társszervezetekkel,
általános
iskolákkal,
gazdálkodó
szervezetekkel való kapcsolattartás).

Együttműködik
képzőhelyekkel.

Részt vesz a duális partnerekkel
folytatott
kommunikációban,
kapcsolatot tart velük.

Értékelési terület
9. Személyiségfejlesztő,
csoportvezetői, tanulás
támogató tevékenység

a

duális

Értékelési szempont
Pedagógiai munkájában
szociális
tanulásban
lehetőségekre.

Magyarázat
épít a
rejlő

A foglakozásokon és az azon túli
intézményi pedagógiai munkájában
segíti a közösségépítést, a tanulók
együttműködését,
közös
programokat, kirándulásokat szervez.

Támogatja
a
tanulók
önálló
gondolkodását, a tanulási-tanítási
folyamat részévé teszi a tanulók
ötleteit, önálló kezdeményezéseit,

Épít a tanulói kreativitásra, jól kezeli
a tanulói sokszínűségét, támogatja az
egyéni ötleteket, kezdeményezéseket.
Fejleszti a munkaerőpiac által
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Értékelési terület
10. Innovációs
tevékenység és szakmai
elkötelezettség

ezzel támogatva a munkavállalói és a
vállalkozói
kompetenciáik
fejlesztését.

igényelt kompetenciákat: önállóság,
kreativitás,
problémamegoldás,
csapatmunka,
felelősségvállalás,
érzelmi intelligencia, rugalmasság
stb.

Értékelési szempont

Magyarázat

Aktívan részt
intézményi
innovációkban.

vesz

projektekben,
fejlesztésekben,

Szervező,
fejlesztő,
oktató
tevékenységet végez a projektekben
és a fejlesztésekben. Például:
pályázatok megvalósítása, korszerű
szakmai tartalmak, módszertan és a
digitális
oktatás
alkalmazása,
innovatív ötletek kidolgozása. Az
iskolai élet aktív tagja, nyitott az újra,
aktívan részt vállal az intézmény
eredményességében,
a
külső
megítélésének alakításában.

Külső-belső
szakmai
kapcsolatrendszerrel rendelkezik.

Szakmai kapcsolatai támogatják,
segítik és ösztönzik a pedagógiai
munkájának
fejlesztését.
Elhivatottság
jellemzi
iskolai
munkáját.

Szakmai
céljaihoz
illeszkedve
tudatosan tervezi szakmai munkáját,
oktatói karrierjét.

Szakmai munkáját reálisan értékeli,
tisztában van értékeivel, nyitott annak
fejlesztésére.

A „Szempontok adatforrásai” oszlopban értékelési szempontonként megtalálhatók azok az
információs források, amelyek az alapját jelentik az oktatók vezetők általi értékelésének.
Szempontok adatforrásai
A *-gal jelölt
dokumentumok
opcionálisak
oklevelek, bizonyítványok,
tanúsítványok

Értékelési szempont
Szakirányú végzettség
Pedagógiai végzettség
Szakirányú továbbképzés
Nyelvismeret

szakmai önéletrajz (KIRA
adatok)

Pedagógusként eltöltött idő
Releváns munkaerő-piaci tapasztalat
Nemzetközi szakirányú tapasztalat

az intézményi jövőkép és
stratégia
alapján
meghatározott munkaköri
értékek

Szervezeten belüli hatása az intézményi eredményességre
Stratégiai szakterület
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Szempontok adatforrásai
A *-gal jelölt
dokumentumok
opcionálisak
tanulói
eredmények
(KRÉTA adatok)

Értékelési szempont
Pedagógiai eredményesség.
A pedagógiai folyamathoz illeszkedve diagnosztikus, fejlesztő és összegző
értékelést alkalmaz. A visszajelzései rendszeresek, egyértelműek, tárgyilagosak,
fejlesztő hatásúak.
Ellenőrzéseinek méréseinek, értékeléseinek eredményeit rendszeresen
szakszerűen elemzi, felhasználja a tanulók fejlesztési céljainak és feladatainak
kijelölésében.
A duális képzőhely értékelési gyakorlatával összhangban alakítja ki értékelési
gyakorlatát.

központi mérések

Pedagógiai eredményesség.
Ellenőrzéseinek méréseinek, értékeléseinek eredményeit rendszeresen
szakszerűen elemzi, felhasználja a tanulók fejlesztési céljainak és feladatainak
kijelölésében.

vizsgaeredmények

Pedagógiai eredményesség.
Ellenőrzéseinek méréseinek, értékeléseinek eredményeit rendszeresen
szakszerűen elemzi, felhasználja a tanulók fejlesztési céljainak és feladatainak
kijelölésében.
A duális képzőhely értékelési gyakorlatával összhangban alakítja ki értékelési
gyakorlatát.

versenyeredmények
munkatervek
beszámolók

Pedagógiai eredményesség.
és

Pedagógiai eredményesség.
Részt vesz az intézmény belső tananyagfejlesztési tevékenységében.
Részt vesz az intézményi dokumentumok elkészítésében, a saját
dokumentumaiban nyomon követhető az összhang az intézményi célokkal.
Együttműködik az egy osztályban tanító oktatókkal, a tantárgyköziség
megvalósításában és a tanulók személyiségfejlesztése érdekében.
Részt vesz tudásmegosztásban.
Együttműködik a szülőkkel és a pedagógiai munkát segítő szakemberekkel.
Aktív pályaorientációs tevékenységet végez.
Pedagógiai munkájában épít a szociális tanulásban rejlő lehetőségekre.
Támogatja a tanulók önálló gondolkodását, a tanulási-tanítási folyamat részévé
teszi a tanulók ötleteit, önálló kezdeményezéseit, ezzel támogatva a
munkavállalói és a vállalkozói kompetenciáik fejlesztését.
Aktívan részt vesz projektekben, intézményi fejlesztésekben, innovációkban.
Külső-belső szakmai kapcsolatrendszerrel rendelkezik.
Szakmai céljaihoz illeszkedve tudatosan tervezi szakmai munkáját, oktatói
karrierjét.

digitális tananyagok

Részt vesz az intézmény belső tananyagfejlesztési tevékenységében.
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Szempontok adatforrásai
A *-gal jelölt
dokumentumok
opcionálisak
tanmenetek

Értékelési szempont
Szakirányában biztos, megalapozott, korszerű szakmai tudással rendelkezik.
A korszerű ismereteket beépíti a tanulás-tanítás folyamatába.
Gyakorlatorientált, tevékenységközpontú, tanulási eredmény alapú módszereket
alkalmaz.
Digitális eszközöket, módszereket alkalmaz.
A tanulók, tanulócsoportok egyéni szükségletéhez illeszkedő módszereket és
munkaformákat alkalmaz (pl. differenciált oktatás).
A szakképzési tartalomhoz illeszkedő, megfelelő munkaformákat alkalmaz.
Részt vesz az intézményi dokumentumok elkészítésében, a saját
dokumentumaiban nyomon követhető az összhang az intézményi célokkal.
Tervezésében figyelembe veszi a tanulói igényeket és adottságokat, beépíti a
digitális oktatás módszereit és eszközeit.
Tervező tevékenységében szerepet kap a tanulók motiválása, motivációjuk
fejlesztése, épít a tanulók aktív részvételére.
Tervezésében épít a tanulók előzetes tudására, valamint a duális képzőhelyen
szerzett ismeretekre, tapasztalatokra.
Pedagógiai munkájában épít a szociális tanulásban rejlő lehetőségekre.
Támogatja a tanulók önálló gondolkodását, a tanulási-tanítási folyamat részévé
teszi a tanulók ötleteit, önálló kezdeményezéseit, ezzel támogatva a
munkavállalói és a vállalkozói kompetenciáik fejlesztését.

óratervek*

Szakirányában biztos, megalapozott, korszerű szakmai tudással rendelkezik.
A korszerű ismereteket beépíti a tanulás-tanítás folyamatába.
Gyakorlatorientált, tevékenységközpontú, tanulási eredmény alapú módszereket
alkalmaz.
Digitális eszközöket, módszereket alkalmaz.
A tanulók, tanulócsoportok egyéni szükségletéhez illeszkedő módszereket és
munkaformákat alkalmaz (pl. differenciált oktatás).
A szakképzési tartalomhoz illeszkedő, megfelelő munkaformákat alkalmaz.
Részt vesz az intézményi dokumentumok elkészítésében, a saját
dokumentumaiban nyomon követhető az összhang az intézményi célokkal.
Tervezésében figyelembe veszi a tanulói igényeket és adottságokat, beépíti a
digitális oktatás módszereit és eszközeit.
Tervező tevékenységében szerepet kap a tanulók motiválása, motivációjuk
fejlesztése, épít a tanulók aktív részvételére.
Tervezésében épít a tanulók előzetes tudására, valamint a duális képzőhelyen
szerzett ismeretekre, tapasztalatokra.

egyéni fejlesztési tervek*

Szakirányában biztos, megalapozott, korszerű szakmai tudással rendelkezik.
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Szempontok adatforrásai
A *-gal jelölt
dokumentumok
opcionálisak

Értékelési szempont
A korszerű ismereteket beépíti a tanulás-tanítás folyamatába.
Gyakorlatorientált, tevékenységközpontú, tanulási eredmény alapú módszereket
alkalmaz.
Digitális eszközöket, módszereket alkalmaz.
A tanulók, tanulócsoportok egyéni szükségletéhez illeszkedő módszereket és
munkaformákat alkalmaz (pl. differenciált oktatás).
A szakképzési tartalomhoz illeszkedő, megfelelő munkaformákat alkalmaz.
Részt vesz az intézményi dokumentumok elkészítésében, a saját
dokumentumaiban nyomon követhető az összhang az intézményi célokkal.
Tervezésében figyelembe veszi a tanulói igényeket és adottságokat, beépíti a
digitális oktatás módszereit és eszközeit.
Tervező tevékenységében szerepet kap a tanulók motiválása, motivációjuk
fejlesztése, épít a tanulók aktív részvételére.
Tervezésében épít a tanulók előzetes tudására, valamint a duális képzőhelyen
szerzett ismeretekre, tapasztalatokra.
A pedagógiai folyamathoz illeszkedve diagnosztikus, fejlesztő és összegző
értékelést alkalmaz. A visszajelzései rendszeresek, egyértelműek, tárgyilagosak,
fejlesztő hatásúak.
Az oktatási folyamat elején ismerteti az elvárásokat a szülőkkel, tanulókkal.

óralátogatás

Szakirányában biztos, megalapozott, korszerű szakmai tudással rendelkezik.
A korszerű ismereteket beépíti a tanulás-tanítás folyamatába.
Gyakorlatorientált, tevékenységközpontú, tanulási eredmény alapú módszereket
alkalmaz.
Digitális eszközöket, módszereket alkalmaz.
A tanulók, tanulócsoportok egyéni szükségletéhez illeszkedő módszereket és
munkaformákat alkalmaz (pl. differenciált oktatás).
A szakképzési tartalomhoz illeszkedő, megfelelő munkaformákat alkalmaz.
Részt vesz az intézmény belső tananyagfejlesztési tevékenységében.
Részt vesz az intézményi dokumentumok elkészítésében, a saját
dokumentumaiban nyomon követhető az összhang az intézményi célokkal.
Tervezésében figyelembe veszi a tanulói igényeket és adottságokat, beépíti a
digitális oktatás módszereit és eszközeit.
Tervező tevékenységében szerepet kap a tanulók motiválása, motivációjuk
fejlesztése, épít a tanulók aktív részvételére.
Tervezésében épít a tanulók előzetes tudására, valamint a duális képzőhelyen
szerzett ismeretekre, tapasztalatokra.
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Szempontok adatforrásai
A *-gal jelölt
dokumentumok
opcionálisak

Értékelési szempont
A pedagógiai folyamathoz illeszkedve diagnosztikus, fejlesztő és összegző
értékelést alkalmaz. A visszajelzései rendszeresek, egyértelműek, tárgyilagosak,
fejlesztő hatásúak.
A pedagógiai célokhoz, a szakmai programhoz és a KKK-hoz illeszkedő
értékelést alkalmaz.
Az oktatási folyamat elején ismerteti az elvárásokat a szülőkkel, tanulókkal.
Ellenőrzéseinek méréseinek, értékeléseinek eredményeit rendszeresen
szakszerűen elemzi, felhasználja a tanulók fejlesztési céljainak és feladatainak
kijelölésében.
Pedagógiai munkájában épít a szociális tanulásban rejlő lehetőségekre.
Támogatja a tanulók önálló gondolkodását, a tanulási-tanítási folyamat részévé
teszi a tanulók ötleteit, önálló kezdeményezéseit, ezzel támogatva a
munkavállalói és a vállalkozói kompetenciáik fejlesztését.

tanulói vélemény

Tervezésében figyelembe veszi a tanulói igényeket és adottságokat, beépíti a
digitális oktatás módszereit és eszközeit.
Tervező tevékenységében szerepet kap a tanulók motiválása, motivációjuk
fejlesztése, épít a tanulók aktív részvételére.
Tervezésében épít a tanulók előzetes tudására, valamint a duális képzőhelyen
szerzett ismeretekre, tapasztalatokra.
A pedagógiai folyamathoz illeszkedve diagnosztikus, fejlesztő és összegző
értékelést alkalmaz. A visszajelzései rendszeresek, egyértelműek, tárgyilagosak,
fejlesztő hatásúak.
A pedagógiai célokhoz, a szakmai programhoz és a KKK-hoz illeszkedő
értékelést alkalmaz.
Az oktatási folyamat elején ismerteti az elvárásokat a szülőkkel, tanulókkal.
A duális képzőhely értékelési gyakorlatával összhangban alakítja ki értékelési
gyakorlatát.

munkaerő-piaci,
duális
partneri visszajelzés*

Szakirányában biztos, megalapozott, korszerű szakmai tudással rendelkezik.
A korszerű ismereteket beépíti a tanulás-tanítás folyamatába.
Tervezésében épít a tanulók előzetes tudására, valamint a duális képzőhelyen
szerzett ismeretekre, tapasztalatokra.
A duális képzőhely értékelési gyakorlatával összhangban alakítja ki értékelési
gyakorlatát.
Együttműködik a duális képzőhelyekkel.

szülői vélemény*

Együttműködik a szülőkkel és a pedagógiai munkát segítő szakemberekkel.
Az oktatási folyamat elején ismerteti az elvárásokat a szülőkkel, tanulókkal.
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4. Az oktatói értékelés folyamata
Az alábbiakban látható az értékelési folyamat leírása és módszertani javaslat, amelytől az
intézményi sajátosságokat figyelembe véve az egyes intézmények eltérhetnek, a szakképzési
centrum intézménye esetében a centrum vezetésének tájékoztatása mellett és egyetértésével.

4.1
4.1.1

Oktatói értékelés előkészítése
Szakképzési centrum (fenntartó) intézményvezetői szintű tájékoztatása,
közös értelmezés

Szükséges mértékben össze kell hangolni az egy centrumhoz, fenntartóhoz tartozó intézmények
oktatói értékeléséhez tartozó értelmezést, közös eljárásrendet, meg kell határozni, hogy mely
vezetőket vonnak be az értékelés folyamatába, milyen belső határidőket határoznak meg.
Szakképzési centrum (fenntartó) szinten külön meg kell határozni az igazgatók értékelésére
vonatkozó eljárásrendet, ütemezést.
Felelős: Szakképzési centrum (fenntartó) vezetője
4.1.2

Szakképző intézményi tájékoztatás, közös értelmezés

Meghatározandó, hogy szakképző intézményi szinten kik végzik az értékelést. Javasoljuk
minden vezető bevonását: igazgató, igazgatóhelyettesek, releváns egyéb vezetők
(kollégiumvezető, gyakorlati oktatásvezető), középvezetők (munkaközösség-vezetők,
csoportvezetők stb.). Meg kell határozni, hogy melyik vezető milyen oktatói körre kiterjedően
értékel.
Meghatározandó az oktatói értékelő táblázat részletes, közös, intézmény-specifikus
értelmezése.
Fontos feladat, hogy az intézményi jövőkép és stratégia alapján meg kell határozni a munkakör
munkaerő-piaci értékét az alábbi két értékelési szempont szerint:
 Az intézmény eredményességére gyakorolt közvetlen hatás.
 Keresett, magas munkaerő-piaci értékű szakma.
Meghatározandó, hogy milyen adatokat vesznek figyelembe az egyes szempontoknál annak
érdekében, hogy a bevont vezetők indokolni tudják javaslatukat.
Meghatározandó továbbá az értékelés ütemezése. Jogszabály szerint az igazgató háromévente
értékeli az oktató munkáját, legközelebb 2023 nyarán. Az értékelés azonban gyakrabban is
elvégezhető, új alkalmazott estén pedig célszerű az oktató munkájának gyakoribb értékelése. A
megvalósítás ütemezését az éves munkaterv tartalmazza.
Felelős: Szakképző intézmény igazgatója
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4.2
4.2.1

Oktatói értékelés végrehajtása
Évente végzendő adatgyűjtés

A rendszeres adatgyűjtés segíti a megalapozott értékelés elvégzését.
A KRÉTA napló alapján évente gyűjthető adatok:
 az oktató által tanított tantárgyak száma,
 az oktatott tanulók száma,
 a helyettesítések száma a tanévben,
 ellátott egyéb feladatok,
 az oktató által adott osztályzatok (jegyek) száma, eloszlása,
 az oktató által adott osztályzatok (jegyek) átlagai osztályonként, tantárgyanként,
 az oktató által használt értékelési módszerek,
 az oktató tanóráin történt igazolatlan mulasztások száma, aránya,
 az oktató tanóráin a tanulók fegyelmezettsége, viselkedése, szorgalma,
 az elektronikus naplóvezetés pontossága és aktualitása.
Célszerű az oktató által használt tervezési dokumentumok (tanmenetek, óratervek, egyéni
fejlesztési tervek) gyűjtése.
A munkaközösségi vagy munkacsoportok által készített, illetve az intézményi munkatervek és
beszámolók alapján gyűjthetők a következő információk:
 központi mérések eredménye,
 vizsgaeredmények,
 versenyeredmények,
 szakértői, szaktanácsadói tevékenység,
 vizsgaelnöki, vizsgafelügyelői tevékenység,
 belső tananyagfejlesztés,
 belső tudásmegosztás,
 szakmai rendezvényeken való részvétel,
 közösségépítés,
 rendezvények szervezése,
 pályázatok, fejlesztések végrehajtása,
 kapcsolattartás,
 részvétel szakmai szervezetek munkájában.
Célszerű az ellenőrzési terv alapján megvalósult óralátogatások óraterveinek (amennyiben
készült ilyen dokumentum), a látogatást követő értékelő megbeszélésről készült
feljegyzéseknek a gyűjtése. Fontos feladat, hogy az óratervek elkészítésének és a
megbeszélésnek a szempontjai az oktatók által ismertek legyenek.
A kérdőíves felmérés ütemezését a munkatervben el kell készíteni. A tanulói vélemény, szülői
vélemény (amennyiben releváns) és a munkaerő-piaci, duális partneri visszajelzés (amennyiben
releváns) gyűjtését úgy kell megtervezni, hogy az értékelés időpontjában rendelkezésre álljanak
a kérdőív alapján mérhető adatok.
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A minőségirányítási csoport (MICS) végzi az értékelés során az adatgyűjtés és a kérdőívezés
szervezési feladatait. A MICS tagjai irányítják, koordinálják a fenti feladatokat, rajtuk kívül az
egyes feladatokra további munkatársakat lehet/szükséges bevonni.
Felelős: Szakképző intézmény igazgatója
4.2.2

Az oktató értékelése

Az ütemterv és az értékelési munkamegosztás alapján a vezetők elkészítik egyéni javaslataikat.
Meghatározott vezetői körben az intézmény oktatóinak közös értékelése megtörténik. Javasolt,
hogy ezen a vezetők vegyenek részt (igazgató, igazgatóhelyettesek, releváns egyéb vezetők).
Az intézmény méretétől és a belső szokások alapján akár a teljes vezetői kör is bevonható ebbe
a megbeszélésbe.
Végezetül a vezetők elkészítik az egyeztetéshez az oktatói értékelőlapot, meghatározzák az
erősségeket, fejlesztendő területeket. A vezetők konszenzussal döntenek az értékelésről, vita
esetén az igazgató dönt.
Felelős: Szakképző intézmény igazgatója
4.2.3

Az elkészült oktatói értékelés szupervíziója

A súlyozott oktatói sorrend kialakulását követően szükséges lehet az érintett oktatók
értékelésének átgondolása, módosítása. Javasolt, hogy módosítás esetén minden esetben az
értékelés átgondolása az adatok felülvizsgálatával történjen meg, hiszen az értékelésnek
objektívnek kell lennie önmagában és az adott szervezetben is. Módosításra csak indokolt
esetben kerüljön sor.
Felelős: Szakképző intézmény igazgatója
4.2.4

Egyeztetés az oktatói értékelés eredményéről az érintett oktatókkal

Az előzetes ütemtervben meghatározottak szerint az oktatók megismerhetik (a nem súlyozott,
1-6-ig pontszámú) értékelésüket, arról egyeztethetnek a vezetőikkel. Az oktatói munka
értékelése során rögzítésre kerülnek az erősségek és a fejlesztendő területek. Az oktató
véleményt fűzhet az értékeléshez (megjegyzés).
Intézményi körben meg kell határozni, hogy mely vezető mely oktatókkal egyeztet. Biztosítani
kell, hogy szükség esetén az igazgatóval is egyeztethessen az oktató. Az igazgató az értékelés
ismertetését, megbeszélését maga is elvégezheti.
Felelős: Szakképző intézmény igazgatója

4.3

Az oktatói értékelés felhasználása

Az értékelő megbeszélést követően az oktató 30 napon belül cselekvési tervet készít, amelyet
az értékelést végző vezetővel egyeztet. A cselekvési tervet az igazgató hagyja jóvá. A
cselekvési terv végrehajtásának végső határideje a következő értékelés.
Az értékelés során keletkezett dokumentumokat nyilván kell tartani, és az iratkezelési
szabályoknak megfelelően iktatni, irattárazni kell.
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Felelős: Szakképző intézmény igazgatója
Munkabér fejlesztés esetén a bér megállapításának alapja az oktatók teljesítményértékelése. Az
egyes értékelési területek nem azonos súllyal szerepelnek, mivel a szakképzés-fejlesztés ágazati
szakmapolitikai céljai, a regionális szakképzési célok és a helyi munkaerő-piaci helyzet alapján
a centrumon belül egységes alapelvek mentén kerülnek meghatározásra az ún. súlyszorzók,
amelyeket akár intézményi szinten, differenciáltan is meghatározhat.
Felelős: Fenntartó, szakképzési centrum esetén a kancellár és a főigazgató

5. Az intézményi vezetők értékelése
Az intézményi vezetőkre vonatkozó szempontrendszert a 3-6. sz. mellékletek tartalmazzák. Az
igazgatóhelyettesi szintű intézményi vezetők értékelését az igazgató végzi, döntése alapján
külső szakértő bevonásával. Szakképzési centrum esetén az intézményi vezetők értékelésénél a
centrum vezetését be kell vonni. Az igazgatók értékelését a fenntartó, szakképzési centrum
esetén a főigazgató (a szakképzési centrum további vezetőinek részvételével) végzi, döntése
alapján külső szakértő bevonásával.
Az értékelés folyamata megegyezik az oktatói értékelés folyamatával.
A munkakör értékelésének szempontjai megegyeznek az oktatói értékelés szempontjaival,
azzal a különbséggel, hogy a szakmai tapasztalatnál figyelembe kell venni a vezetői
tapasztalatot, illetve a vezetői munkaerő-piaci tapasztalatot, illetve a munkaerő-piaci értéknél
fontos szempont a vezetői szerep. Igazgató értékelése esetén figyelembe kell venni
(amennyiben aktuális változat rendelkezésre áll) az előző külső értékelés, intézményi és
intézményvezetői önértékelés és a kérdőíves felmérések eredményeit.

A vezetői kompetenciák értékelési területei a következők:
Értékelési terület
4. Szakmai
felkészültség

Értékelési szempont

Magyarázat

Vezetői
tudása
biztos,
megalapozott, korszerű. Szakmaipedagógiai céljai elérése érdekében
képezi önmagát.

Biztos szakmai tudás, önképzés jellemzi, képes és
kész is megújulni, tudása korszerű és naprakész.
Szakmai és vezetői ismereteit fejleszti.
Vezetőként határozottan képviseli az intézmény
pedagógiai céljait, értékeit, a kollégáknak irányt
mutat és támogatást ad.

A korszerű ismeretek beépítését
segíti és támogatja a tanulás-tanítás
folyamatába.

Figyelemmel kíséri és információt biztosít a
munkatársaknak, támogatja a szakmai területnek
megfelelő változó tartalmak és a duális partneri
elvárások
beépítését
a
tanulási-tanítási
folyamatba.

Szakmai céljaihoz illeszkedve
tudatosan
tervezi
szakmai
munkáját, oktatói és vezetői
karrierjét.

Szakmai munkáját reálisan értékeli, tisztában van
értékeivel, nyitott annak fejlesztésére. Biztos
szakmai tudás jellemzi a korszerű pedagógia és a
helyzetfüggő vezetés területén. Szakmai és
vezetői tudását jól alkalmazza a gyakorlatban.
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Értékelési terület
5. Pedagógiai
folyamatok
irányítása

Értékelési szempont

Magyarázat

Irányítja és részt vállal a célok
meghatározásában
(európai,
országos,
ágazati,
regionális
célokkal
összhangban
meghatározott
intézményi
szakképzési célrendszer).

Vezetői munkájában érvényesül a folyamatos
minőségfejlesztés logikája (PDCA logika). Ismeri,
és a tervezési dokumentumok tartalmazzák ezeket
a célokat, amelyek alapján a fejlesztéseket
megtervezi.

Részt vesz a minőségirányítási
rendszer, az önértékelés és az
oktatói értékelés rendszerének
kialakításában, működtetésében.
Biztosítja, támogatja a korszerű
szakmai tartalmak, a módszertan és
a digitális oktatás alkalmazását.
Irányítja az oktatók pedagógiai
tervező munkáját.

A gyakorlatban a megvalósítás során támogatja a
célok elérését, a célok és a kialakított intézményi
gyakorlat egymással koherensek. Vezetőként
elkötelezett a korszerű pedagógiai gyakorlat
megvalósításában.
Támogatja
a
korszerű
módszerek alkalmazását, mérési eredményekre
támaszkodva fejleszti az intézmény módszertani
kultúráját.

Vezetői munkájával ösztönzi és
támogatja a szociális tanulásban
rejlő lehetőségeket, az oktatók
közösségépítő,
személyiségfejlesztő
tevékenységét.

Vezetői munkájában segíti a közösségépítést, a
tanulók együttműködését. Elvárja az oktatók
személyiségfejlesztő, egyénre szabott pedagógiai
munkáját.

Irányítja a szakmai és közismereti
oktatók
együttműködését,
értékelési
rendszerük
összehangolását.
Elősegíti
az
együttműködést a szakmai oktatók
és a duális képzőhely között, a
szakmai tartalom, a korszerű
módszertan és az összehangolt
értékelési rendszer területén.

A közismereti és szakmai képzés együttműködését
biztosítja a megfelelő szervezeti keretek
működtetésével, szakmai támogatást nyújt a duális
partnerekkel való képzési együttműködéshez.

Irányítja a korszerű tanulói mérések
alkalmazását. Méri és értékeli a
tanulási folyamat eredményességét.

A tanulói mérési rendszer kialakítását és
alkalmazását irányítja. Szisztematikusan méri és
értékeli a célok teljesülését, és az azokban
meghatározott
feladatok
eredményességét.
Felhasználja a külső mérés eredményeit és az
intézményi mérési feladatokat támogatja.

A korai jelzőrendszer eredményeit
felhasználja a szakmai- pedagógiai
munka fejlesztéséhez.
A külső, belső mérési eredmények
és a tanulói eredmények (vizsgák,
értékelések, partneri visszajelzések)
alapján fejleszti a pedagógiai
folyamatokat.

A mérési eredmények alapján rendszeresen
felülvizsgálja a célokat, a működési folyamatokat,
és ez alapján pedagógiai fejlesztéseket valósít
meg.
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Értékelési terület
6. Változások
kezelése

Értékelési szempont

Magyarázat

A jövőkép, a célok megfogalmazása
és a feladatok tanévekre bontása
során
figyelembe
veszi
az
intézmény
külső
és
belső
környezetét, a folyamatban lévő és
várható
munkaerő-piaci
változásokat.

Kialakítja és működteti az - intézmény jövőbeni
lehetőségeit, irányait befolyásoló, meghatározó információk, adatok gyűjtésének és elemzésének,
feldolgozásának rendszerét.

Képes a változtatás folyamatát
hatékonyan
megtervezni,
végrehajtani és értékelni, amelynek
során
felhasználja
a
minőségirányítási
rendszer
működtetésének
eredményeit.
Alkalmazza a tanulószervezetté
válás elvét és gyakorlatát.

Részt vesz a szakképzést érintő helyi igények
elemzésének
folyamatában.
Folyamatosan
informálja kollégáit és az intézmény partnereit a
megjelenő változásokról, lehetőséget biztosít
számukra
az
önálló
információszerzésre
(konferenciák, előadások, egyéb források), és
reagál a feltárt igényekre.

A vezető ösztönzi, engedi, és
szívesen befogadja a tanítás-tanulás
eredményesebbé tételére irányuló
kezdeményezéseket, innovációkat,
fejlesztéseket. Támogatja a belső
tudásmegosztást.
Folyamatosan nyomon követi és
értékeli a célok megvalósulását, a
mérési rendszer eredményeit, az
elemzéseket
bemutatja
partnereinek.
Rendszeresen
meghatározza
az
intézmény
erősségeit
és
gyengeségeit,
fejlesztendő
területeit,
ehhez
felhasználja a belső és külső
intézményértékelés eredményeit.

Az értékelések méréseken, konkrét elemzéseken
alapulnak, amelybe bevonja munkatársait,
partnereit. A mérés eredményeit felhasználja az
intézmény szakmai munkájának értékelésére és a
fejlesztések megalapozására.

A mérési eredmények alapján
terveit felülvizsgálja, korrigálja a
célokat, fejleszti az intézmény
pedagógiai, szakmai munkáját.

Az éves, féléves értékelések eredményei nyomon
követhetők a fejlesztési tervekben, a következő
időszak terveiben, azok koherensen illeszkednek
egymáshoz.
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Értékelési terület
7. Vezetői
kommunikáció

Értékelési szempont
Alkalmazott
csatornák

kommunikációs

Magyarázat
Átgondolt, szervezett kommunikációs rendszert
működtet,
tájékoztatást,
értekezletet
tart,
elektronikus csatornákat használ.

Információszolgáltatás,
tájékoztatás.

Oktatók, szülők, tanulók tájékoztatását tervezi és
koordinálja, amely rendszeresen, szabályozottan
működik. Részt vesz a naprakész kommunikációs
megjelenés (honlap, sajtó) biztosításában, egyéb
tájékoztatási formák működtetésében.

Vezetői együttműködés, lojalitás.

Átlátható, rendszerszintű vezetői feladatmegosztás
működik. Hiteles és etikus magatartást tanúsít.
(Kommunikációja, magatartása a pedagógus etika
normáinak megfelel.)

Az intézmény képviselete a belső
és a külső partnerek tekintetében.

Vezetői
munkájával
kapcsolatban
számít
munkatársai véleményére, rendszeres és szervezett
kapcsolatot tart az intézményi közösségekkel.
Külső kapcsolatait az intézmény érdekében
végzett nyitott, konstruktív kapcsolatrendszer
jellemzi.

Értékelési terület

Értékelési szempont

Magyarázat

8. Oktatói munka
ellenőrzése,
értékelése,
fejlesztések
támogatása

Átlátható ellenőrzési rendszert
működtet,
azonosítja
az
erősségeket,
a
fejlesztendő
területeket,
támogatja
a
fejlesztéseket.

Differenciáló értékelési rendszert működtetnek az
intézményben, az elvárások és az értékelések
átláthatóak és koherensek. Az oktatói értékelés
kiemelt célja a fejlesztés, amelyhez vezetői
támogatást ad.

Irányítja és delegálja az ellenőrzési,
értékelési feladatokat.

A munkatársak ellenőrzése, értékelése rendszeres,
amelybe bevonja vezetőtársait. Az értékelések
adatokon alapulnak, a visszajelzések korrektek,
tárgyszerűek.

Támogatja az oktatói értékelésen
alapuló egyéni cselekvési terveket.

Tisztában van munkatársai erősségeivel, bevonja
és támogatja őket az intézményi fejlesztések és az
egyéni fejlődési (karrier) lehetőség
kihasználásában.
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Értékelési terület

Értékelési szempont

Magyarázat

9.
Kapcsolatrendszer
működtetése

Szerepet vállal az intézményi
kapcsolatrendszer
fejlesztésében.
Vezetőként szervezi, támogatja a
belső tudásmegosztást.

Támogatja a team munkát, hatékonyan működtet
iskolai oktatói közösségeket, számít a
munkájukra. Vezetőként támogatja és elvárja az
oktatói együttműködést, ő maga is része az
iskolai közösségnek.

Együttműködik
a
partnerekkel
(tanulók,
szülők,
fenntartó,
társszervezetek, duális
képzési
partnerek, munkaerőpiac).

Ismeri az intézmény partneri körét, részt vesz a
partnerek képviselőivel és a partnereket
képviselő szervezetekkel (pl. kamara, gyakorlati
képzést folytató duális partnerek, munkaerőpiaci szervezetek, végzetteket alkalmazó
munkaadók)
való
kapcsolattartásban.
Vezetőként kiemelten kezeli a duális képzési
partnerekkel való együttműködést.

A pozitív kép kialakításával és a
folyamatos kapcsolattartással célja a
helyi munkaerőpiac igényeinek
kielégítése.

Az intézmény munkájába bevonja partnereit
mind a tervezés, a megvalósítás, az értékelés és
a fejlesztések indítása területén. Aktívan és
kezdeményezően vesz részt az intézmény
imázsának alakításában, a pályaorientációs
tevékenységben.

Értékelési terület

Értékelési szempont

Magyarázat

10.Innováció,
iskola
menedzselése

Aktívan részt vesz az intézményi
fejlesztésekben, projektekben.

Vezetői munkájában kreatív és kezdeményező,
az intézmény céljaihoz illeszkedően irányítja a
fejlesztő tevékenységeket.

Biztosítja
az
intézmény Részvételével az erőforrások elemzése az
működéséhez szükséges humán - és intézményi céloknak megfelelően történik. Az
infrastrukturális erőforrásokat.
erőforrások értékelésének eredményeit a képzési
kínálat, a képzési tartalmak, a hatékony idő- és
Elkötelezettséget
mutat
az
erőforrás felhasználás érdekében használják fel.
intézmény
tervszerű
digitális
fejlesztése iránt, szervezi a digitális
innováció folyamatát.
Biztonságos intézményi környezetet
biztosít.
Biztosítja a biztonságos adatkezelés
és adattovábbítás rendjét, a
közérdekű adatok nyilvánosságát.

Hatékony gazdálkodás.

Hatáskörének megfelelően megszervezi az
intézmény, mint létesítmény és a használt
eszközök biztonságos működtetését (pl.
tanműhelyek, sportlétesítmények eszközei, IKT
eszközök, taneszközök). Figyelembe veszi a
környezettudatosság alapelvét, törekszik a
fenntarthatósági követelmények betartására.
A
gazdálkodás
területén
képviseli
a
környezettudatos, takarékos megoldásokat.
Hatékonyan használja fel az intézményi
erőforrásokat a célok elérése érdekében.
Törekszik
a
gazdaságos
működtetésre,
kihasználja az intézmény bevételi lehetőségeit.
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A Mellékletek az alábbi dokumentumokat tartalmazzák:
 Az oktatói és intézményi vezetői értékelési rendszer szempontrendszerét, illetve az
ajánlást a súlyszorzók meghatározásához (1-6. sz. melléklet)
 Mintadokumentumot az egyeztetéshez az oktatói és intézményi vezetői értékelés
eredményéről (7-8. sz. melléklet)
 Kérdőívmintákat az oktató értékeléséhez (9. sz. melléklet)
 Mintadokumentumokat az óra-/foglalkozáslátogatás megfigyeléséhez és a látogatást
követő értékelő megbeszéléshez (10. sz. melléklet)
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Mellékletek
1. sz. melléklet: Az oktatói értékelési rendszer szempontrendszere
Szakképzésben alkalmazott oktatók értékelési rendszere
Értékelési terület

1.

Képzettség szakképzettség

2.

Szakmai tapasztalat

Értékelési szempont
Magyarázat
Szempontok adatforrásai Érték 1-6-ig
Szakirányú végzettség
A tanított szakmának, tantárgynak megfelelő szakirányú végzettség
Pedagógiai végzettség
Tanári, szakoktatói végzettség
Szakirányú továbbképzés
Szakmai és pedagógiai továbbképzések
Nyelvismeret
Igazolt nyelvismeret
Megállapítás:
6: az "5" túl további szakirányú diploma, szakvizsga, továbbképzések (akkreditát vagy vállalati környezetben
oklevelek,
bizonyítványok,
6
töltött vagy egyéb jogszabályban nevesített), szakképzésben hasznosítható nyelvismeret (az intézmény számára
tanúsítványok
hasznos további kompetenciák);
5: szakirányú + pedagógiai végzettség (diploma, szakvizsga);
4: jogszabályban előírt szakirányú végzettség, pedagógiai végzettség nélkül;
3: szakirányú szakmai végzettség + felsőfokú végzettség;
2: középfokú szakirányú végzettség (érettségi) + mestervizsga;
1: középfokú szakirányú végzettség
Pedagógusként eltöltött idő
Szakmai gyakorlati (oktatói) tapasztalat
szakmai önéletrajz (KIRA
6
Releváns munkaerő-piaci tapasztalat Szakirányú munkaerő-piaci tapasztalata
adatok)
Nemzetközi szakirányú tapasztalat
Sakirányú gyakorlati vagy munkaerő-piaci tapasztalat külföldön
Szervezeten
belüli
hatása
intézményi eredményességre

3.

az

Munkaerőpiaci érték
Stratégiai szakterület

Az intézményen belül az intézmény eredményességére gyakorolt közvetlen
hatása (pl: szakmai - érettségi vizsgatárgy sikeres oktatója, hátrányos
az intézményi jövőkép és
helyzetűek sikeres támogatása, eredményes tehetséggondozás, stb.)
stratégia alapján meghatározott
Keresett, magas munkaerőpiaci értékű szakma képviselője (pl. nehezen munkaköri értékek
betöthető munkakör (mérnöktanár), minimális létszámú felsőfokú végzett
(matematika, természettudományos tantárgy), stb. )

tanulói eredmények (KRÉTA
adatok), központi mérések,
Szakmai területén mérhetően, bizonyíthatóan eredményes oktató. A tanulói
vizsgaeredmények,
teljesítményben mérhető a pedagógiai tevékenység hozzáadott értéke.
versenyeredmények,
munkatervek és beszámolók
tanmenetek,
(óratervek),
Biztos szakmai tudás jellemzi, képes és kíván is megújulni, tudása
Szakirányában biztos, megalapozott
egyéni
fejlesztési
tervek,
korszerű és naprakész. Szakmai-pedagógiai céljai elérése érdekében képzi
korszerű szakmai tudással rendelkezik.
óralátogatás, munkaerőpiaci,
önmagát.
duális partneri visszajelzés
Figyelemmel kíséri és beépíti a tanulási-tanítási folymatba a szakmai tanmenetek,
(óratervek),
A korszerű ismereteket beépíti a területének változó tartalmát, az új ismeretek, a duális partnerek egyéni
fejlesztési
tervek,
tanulás-tanítás folyamatába.
elvárásait, az általuk alkalmazott eszközöket, technológiát, modern óralátogatás, munkaerőpiaci,
módszertant alkalmaz.
duális partneri visszajelzés
Tanulási-tanítási tevékenysége során alkalmazza az olyan korszerű
Gyakorlatorientált,
módszereket, mint a kooperatív módszertan, a digitális tanulás, az önálló óralátogatás,
(óratervek),
tevékenységközpontú, tanulási
tanulás, a projektmódszer. Fejleszti a "soft skill" -eket: egyéni
fejlesztési
tervek,
eredmény alapú módszereket
problémamegoldás, kretatívitás, együttműködés, stb. A tanulási eredmény tanmenetek
alkalmaz.
eléréshez tudatosan választtja meg az eredményes módszereket.

6

Pedagógiai eredményesség

4.

Szakmai felkészültség

5.

A szakképzésreleváns
korszerű módszertan
alkalmazása

Digitális eszközök, módszerek
alkalmazása

Tanulási-tanítási folymatban rendszeresen alkalmazza a digitális
óralátogatás,
(óratervek),
eszközöket, azokat tudatosan a pedagógiai folyamat céljainak megfelelően, egyéni
fejlesztési
tervek,
rutinszerűen alkalmazza.
tanmenetek

A tanulók, tanulócsoportok egyéni
szükségletéhez illeszkedő módszereket A módszereket a tanulók és a tanuló csoportok igényeinek, előzetes
és munkaformákat alkalmaz (pl. tudásának megfelelően választja ki, differenciált oktatást alkalmaz.
differenciált oktatás).
A pedagógiai folyamathoz választja a munkaformákat. A szakképzés
A szakképzési tartalomhoz megfelelő
elvárásainak megfelelően alkalmazza a frontális, csoportos és egyéni
munkaformákat alkalmaz.
munkaformákat.

6

6

óralátogatás,
(óratervek),
egyéni
fejlesztési
tervek,
tanmenetek

óralátogatás,
(óratervek),
egyéni
fejlesztési
tervek,
tanmenetek
munkatervek és beszámolók,
Részt vesz az intézmény belső Tananyagot készít tananyagot, amely tükrözi a szakmai korszerűséget
digitális
tanyagok,
tananyagfejlesztési tevékenységében. (tartalom, módszer, digitalizáció).
óralátogatás,
Részt
vesz
az
intézményi
munkatervek,
tanmenetek,
dokumentumok elkészítésében, a saját Az intézményi tervek elkészítésében részt vesz; pedagógiai tervei
(óratervek), egyéni fejlesztési
dokumentumaiban nyomon követhető összhangban vannak a szakképzés ágazati és intézményi céljaival.
tervek, óralátogatás
az összhang az intézményi célokkal.

6.

Pedagógiai tervezés

Tervezésében figyelembe veszi a
tanulói igényeket és adottságokat,
beépíti a digitális oktatás módszereit
és eszközeit.
Tervező tevékenységében szerepet kap
a tanulók motiválása, motivációjuk
fejlesztése, épít a tanulók aktív
részvételére.
Tervezésében épít a tanulók előzetes
tudására,
valamint
a
duális
képzőhelyen szerzett ismeretekre,
tapasztalatokra.

Pedagógiai tervei tanuló és csoport fókuszúak, differenciáltan tervezi meg tanmenetek,
(óratervek),
a pedagógiai folyamatokat; terveiben a korszerű (a generációra jellemző) egyéni
fejlesztési
tervek,
digitális oktatás hangsúlyosan jelen van.
óralátogatás, tanulói vélemény

6

Tudatosan tervezi meg a tanulók motivációjának fejlesztését, a feladatok
tanmenetek,
(óratervek),
kijelölésével, változatos, figyelmet igénylő munkaszervezéssel. Tervezett
egyéni
fejlesztési
tervek,
módszerei, munkaformái a tanulói aktvitást, a gyakorlatorientált képzést
óralátogatás, tanulói vélemény
támogatják.
tanmenetek,
(óratervek),
Terveiben figyelembe veszi a tanuló szakmáját, épít az ezzel kapcsolatos
egyéni
fejlesztési
tervek,
előzetes tudásukra és a duális képzőhelyen megszerzett tudásukra és
óralátogatás, tanulói, duális
tapasztalataikra.
partneri vélemény
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7.

Pedagógiai értékelés

A pedagógiai folyamathoz illeszkedve
diagnosztikus, fejlesztő és összegző
értékelést alkalmaz. A visszajelzései Ismeri és pedagógiailag tudatosan alkalmazza az értékelési módszereket.
rendszeresek,
egyértelműek,
tárgyilagosak, fejlesztő hatásúak.

óralátogatás, tanulói vélemény,
tanulói eredmények (KRÉTA
napló)

A pedagógiai célokhoz, a szakmai
programhoz és a képzési és kimeneti
Értékelési rendszere koherens, a követelmények alapján meghatározott.
követelményekhez (KKK) illeszkedő
értékelést alkalmaz.

óralátogatás, tanulói vélemény
(szakmai
program
és
értékelési
gyakorlat
összevetése )

Az oktatási folyamat elején ismerteti
A tanulók és a szülők számára ismert az értékelési szempontrendszer.
az elvárásokat a szülőkkel, tanulókkal.

óralátogatás, tanulói vélemény
(szakmai
program
és
értékelési
gyakorlat
összevetése ), szülői vélemény

6

duális partneri vélemény,
A duális képzőhely értékelési
Értékelési rendszerét összehangolja a duális képzőhely értékelési tanulói vélemény, tanulói
gyakorlatával összhangban alakítja
rendszerével.
eredmények (KRÉTA napló),
értékelési gyakorlatát.
vizsgaeredmények,
Ellenőrzéseinek
méréseinek,
értékeléseinek
eredményeit
Az értékelés eredményeinek elemzésével visszacsatol a pedagógiai tanulói eredmények (KRÉTA
rendszeresen szakszerűen elemzi,
folyamatra (tartalom, módszer, munkaforma), annak fejlesztéséhez napló),
vizsgaeredmények,
felhasználja a tanulók fejlesztési
használja fel.
központi mérések, óralátogatás
céljainak
és
feladatainak
kijelölésében.
Együttműködik az egy osztályban
tanító oktatókkal, a tantárgyköziség Kiemelten fontos a szakmai oktatók, illetve a közismereti és a szakmai
munkatervek és beszámolók
megvalósításában és a tanulók oktatók együttműködése.
személyiségfejlesztése érdekében.
Tudását megosztja és nyitott a szakmai együttműködésre, támogatja, segíti
Részt vesz tudásmegosztásban.
munkatervek és beszámolók
kollégáinak a munkáját.
8.

9.

Együttműködés más
oktatókkal, a szülőkkel
és a gyakorlati oktatási
partnerekkel

Személyiségfejlesztő,
csoportvezetői, tanulás
támogató tevékenység

A szülőkkel való kapcsolat fenntartására törekszik, ehhez használja a
Együttműködik a szülőkkel és a
digitális eszközöket is (KRÉTA, stb.). A tanulók érdekében együttműködik munkatervek és beszámolók,
pedagógiai
munkát
segítő
a segítő munkatársakkal és szervezetekkel (pszichológus, iskolaorvos, szülői vélemény
szakemberekkel.
védőnő, gyógypedagógus, szociális munkás, gyámügyi szakemberek stb.)
Feladatkörének megfelelően bekapcsolódik a pályaorientációs munkába
Aktív pályaorientációs tevékenységet
(rendezvények, társszervezetekkel, általános iskolákkal, gazdálkodó
végez.
szervezetekkel való kapcsolattartás)
Együttműködik
a
duális Részt vesz a duális partnerekkel folytatott kommunikációban, kapcsolatot
képzőhelyekkel.
tart velük.
Pedagógiai munkájában épít a A foglakozásokon és az azon túli intézményi pedagógiai munkájában segíti
szociális
tanulásban
rejlő a közösségépítést, a tanulók együttműködését, közös programokat,
lehetőségekre.
kirándulásokat szervez.
Támogatja
a
tanulók
önálló
gondolkodását, a tanulási-tanítási
Épít a tanulói kreatívitásra, jól kezeli a tanulói sokszínűségét, az egyéni
folyamat részévé teszi a tanulók
ötleteket, kezdeményezéeket támogatja. Fejleszti a munkaerőpiac által
ötleteit, önálló kezdeményezéseit,
igényelét kompetenciákat: önállóság, kreativitás, problémamegoldás,
ezzel támogatva a munkavállalói és a
csapatmunka, felelősségvállalás, érzelmi intelligencia, rugalmasság stb.
vállalkozói
kompetenciáik
fejlesztését.
Aktívan részt
intézményi
innovációkban.

10.

vesz

6

munkatervek
duális partneri vélemény
munkatervek és beszámolók,
tanmenetek, óralátogatás

6
munkatervek és beszámolók,
tanmenetek, óralátogatás

Szervező, fejlesztő, oktató tevékenységet végez a projektekben és a
projektekben, fejlesztésekben. Pl: pályázatok megvalósítása, korszerű szakmai tartalmak,
fejlesztésekben, módszertan és a digitális oktatás alkalmazása, innovatív ötletek munkatervek és beszámolók
kidolgozása. Az iskolai élet aktív tagja, nyitott az újra, aktívan részt vállal
az iskola eredményességében, a külső megítélésének alakításában.

Innovációs tevékenység és
szakmai elkötelezettség
Külső-belső
szakmai Szakmai kapcsolatai támogatják, segítik és ösztönzik a pedagógiai
munkatervek és beszámolók
kapcsolatrendszerrel rendelkezik.
munkájának fejlesztését. Elhivatottság jellemzi iskolai munkáját.

6

Szakmai
céljaihoz
illeszkedve
Szakmai munkáját reálisan értékeli, tisztában van értékeivel, nyitott annak
tudatosan tervezi szakmai munkáját,
munkatervek és beszámolók
fejlesztésére.
oktatói karrierjét.
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2. sz. melléklet: Az oktatói értékelési rendszer szempontrendszere, illetve
ajánlás a súlyszorzók meghatározásához

Értékelési terület

1.

Képzettség szakképzettség

2.

Szakmai tapasztalat

3.

Munkaerőpiaci érték

Értékelési szempont
Magyarázat
Szempontok adatforrásai Érték 1-6-ig Súlyszorzó Súlyozott pontszám
Szakirányú végzettség
A tanított szakmának, tantárgynak megfelelő szakirányú végzettség
Pedagógiai végzettség
Tanári, szakoktatói végzettség
Szakirányú továbbképzés
Szakmai és pedagógiai továbbképzések
Nyelvismeret
Igazolt nyelvismeret
Megállapítás:
6: az "5" túl további szakirányú diploma, szakvizsga, továbbképzések (akkreditát vagy vállalati környezetben
oklevelek,
bizonyítványok,
6
3
18
töltött vagy egyéb jogszabályban nevesített), szakképzésben hasznosítható nyelvismeret (az intézmény számára
tanúsítványok
hasznos további kompetenciák);
5: szakirányú + pedagógiai végzettség (diploma, szakvizsga);
4: jogszabályban előírt szakirányú végzettség, pedagógiai végzettség nélkül;
3: szakirányú szakmai végzettség + felsőfokú végzettség;
2: középfokú szakirányú végzettség (érettségi) + mestervizsga;
1: középfokú szakirányú végzettség
Pedagógusként eltöltött idő
Szakmai gyakorlati (oktatói) tapasztalat
szakmai önéletrajz (KIRA
6
4
24
Releváns munkaerő-piaci tapasztalat Szakirányú munkaerő-piaci tapasztalata
adatok)
Nemzetközi szakirányú tapasztalat
Sakirányú gyakorlati vagy munkaerő-piaci tapasztalat külföldön
Az intézményen belül az intézmény eredményességére gyakorolt közvetlen
hatása (pl: szakmai - érettségi vizsgatárgy sikeres oktatója, hátrányos
az intézményi jövőkép és
helyzetűek sikeres támogatása, eredményes tehetséggondozás, stb.)
stratégia alapján meghatározott
Keresett, magas munkaerőpiaci értékű szakma képviselője (pl. nehezen munkaköri értékek
betöthető munkakör (mérnöktanár), minimális létszámú felsőfokú végzett
(matematika, természettudományos tantárgy), stb. )

6

8

48

tanulói eredmények (KRÉTA
adatok), központi mérések,
Szakmai területén mérhetően, bizonyíthatóan eredményes oktató. A tanulói
vizsgaeredmények,
teljesítményben mérhető a pedagógiai tevékenység hozzáadott értéke.
versenyeredmények,
munkatervek és beszámolók
tanmenetek,
(óratervek),
Biztos szakmai tudás jellemzi, képes és kíván is megújulni, tudása
Szakirányában biztos, megalapozott
egyéni
fejlesztési
tervek,
korszerű és naprakész. Szakmai-pedagógiai céljai elérése érdekében képzi
korszerű szakmai tudással rendelkezik.
óralátogatás, munkaerőpiaci,
önmagát.
duális partneri visszajelzés
Figyelemmel kíséri és beépíti a tanulási-tanítási folymatba a szakmai tanmenetek,
(óratervek),
A korszerű ismereteket beépíti a területének változó tartalmát, az új ismeretek, a duális partnerek egyéni
fejlesztési
tervek,
tanulás-tanítás folyamatába.
elvárásait, az általuk alkalmazott eszközöket, technológiát, modern óralátogatás, munkaerőpiaci,
módszertant alkalmaz.
duális partneri visszajelzés

6

11

66

6

18

108

6

9

54

Szervezeten
belüli
hatása
intézményi eredményességre

Stratégiai szakterület

az

Pedagógiai eredményesség

4.

5.

Szakmai felkészültség

A szakképzésreleváns
korszerű módszertan
alkalmazása

Gyakorlatorientált,
tevékenységközpontú, tanulási
eredmény alapú módszereket
alkalmaz.

Tanulási-tanítási tevékenysége során alkalmazza az olyan korszerű
módszereket, mint a kooperatív módszertan, a digitális tanulás, az önálló óralátogatás,
(óratervek),
tanulás, a projektmódszer. Fejleszti a "soft skill" -eket: egyéni
fejlesztési
tervek,
problémamegoldás, kretatívitás, együttműködés, stb. A tanulási eredmény tanmenetek
eléréshez tudatosan választtja meg az eredményes módszereket.

Digitális eszközök, módszerek
alkalmazása

Tanulási-tanítási folymatban rendszeresen alkalmazza a digitális
óralátogatás,
(óratervek),
eszközöket, azokat tudatosan a pedagógiai folyamat céljainak megfelelően, egyéni
fejlesztési
tervek,
rutinszerűen alkalmazza.
tanmenetek

A tanulók, tanulócsoportok egyéni
szükségletéhez illeszkedő módszereket A módszereket a tanulók és a tanuló csoportok igényeinek, előzetes
és munkaformákat alkalmaz (pl. tudásának megfelelően választja ki, differenciált oktatást alkalmaz.
differenciált oktatás).
A pedagógiai folyamathoz választja a munkaformákat. A szakképzés
A szakképzési tartalomhoz megfelelő
elvárásainak megfelelően alkalmazza a frontális, csoportos és egyéni
munkaformákat alkalmaz.
munkaformákat.

óralátogatás,
(óratervek),
egyéni
fejlesztési
tervek,
tanmenetek

óralátogatás,
(óratervek),
egyéni
fejlesztési
tervek,
tanmenetek
munkatervek és beszámolók,
Részt vesz az intézmény belső Tananyagot készít tananyagot, amely tükrözi a szakmai korszerűséget
digitális
tanyagok,
tananyagfejlesztési tevékenységében. (tartalom, módszer, digitalizáció).
óralátogatás,
Részt
vesz
az
intézményi
munkatervek,
tanmenetek,
dokumentumok elkészítésében, a saját Az intézményi tervek elkészítésében részt vesz; pedagógiai tervei
(óratervek), egyéni fejlesztési
dokumentumaiban nyomon követhető összhangban vannak a szakképzés ágazati és intézményi céljaival.
tervek, óralátogatás
az összhang az intézményi célokkal.

6.

Pedagógiai tervezés

Tervezésében figyelembe veszi a
Pedagógiai tervei tanuló és csoport fókuszúak, differenciáltan tervezi meg
tanulói igényeket és adottságokat,
a pedagógiai folyamatokat; terveiben a korszerű (a generációra jellemző)
beépíti a digitális oktatás módszereit
digitális oktatás hangsúlyosan jelen van.
és eszközeit.
Tervező tevékenységében szerepet kap Tudatosan tervezi meg a tanulók motivációjának fejlesztését, a feladatok
a tanulók motiválása, motivációjuk kijelölésével, változatos, figyelmet igénylő munkaszervezéssel. Tervezett
fejlesztése, épít a tanulók aktív módszerei, munkaformái a tanulói aktvitást, a gyakorlatorientált képzést
részvételére.
támogatják.
Tervezésében épít a tanulók előzetes
Terveiben figyelembe veszi a tanuló szakmáját, épít az ezzel kapcsolatos
tudására,
valamint
a
duális
előzetes tudásukra és a duális képzőhelyen megszerzett tudásukra és
képzőhelyen szerzett ismeretekre,
tapasztalataikra.
tapasztalatokra.

tanmenetek,
(óratervek),
egyéni
fejlesztési
tervek,
óralátogatás, tanulói vélemény
tanmenetek,
(óratervek),
egyéni
fejlesztési
tervek,
óralátogatás, tanulói vélemény
tanmenetek,
(óratervek),
egyéni
fejlesztési
tervek,
óralátogatás, tanulói, duális
partneri vélemény
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7.

Pedagógiai értékelés

A pedagógiai folyamathoz illeszkedve
diagnosztikus, fejlesztő és összegző
értékelést alkalmaz. A visszajelzései Ismeri és pedagógiailag tudatosan alkalmazza az értékelési módszereket.
rendszeresek,
egyértelműek,
tárgyilagosak, fejlesztő hatásúak.

óralátogatás, tanulói vélemény,
tanulói eredmények (KRÉTA
napló)

A pedagógiai célokhoz, a szakmai
programhoz és a képzési és kimeneti
Értékelési rendszere koherens, a követelmények alapján meghatározott.
követelményekhez (KKK) illeszkedő
értékelést alkalmaz.

óralátogatás, tanulói vélemény
(szakmai
program
és
értékelési
gyakorlat
összevetése )

Az oktatási folyamat elején ismerteti
A tanulók és a szülők számára ismert az értékelési szempontrendszer.
az elvárásokat a szülőkkel, tanulókkal.

óralátogatás, tanulói vélemény
(szakmai
program
és
értékelési
gyakorlat
összevetése ), szülői vélemény

6

10

60

6

7

42

6

15

90

6

15

90

60

100

600

duális partneri vélemény,
A duális képzőhely értékelési
Értékelési rendszerét összehangolja a duális képzőhely értékelési tanulói vélemény, tanulói
gyakorlatával összhangban alakítja
rendszerével.
eredmények (KRÉTA napló),
értékelési gyakorlatát.
vizsgaeredmények,
Ellenőrzéseinek
méréseinek,
értékeléseinek
eredményeit
Az értékelés eredményeinek elemzésével visszacsatol a pedagógiai tanulói eredmények (KRÉTA
rendszeresen szakszerűen elemzi,
folyamatra (tartalom, módszer, munkaforma), annak fejlesztéséhez napló),
vizsgaeredmények,
felhasználja a tanulók fejlesztési
használja fel.
központi mérések, óralátogatás
céljainak
és
feladatainak
kijelölésében.
Együttműködik az egy osztályban
tanító oktatókkal, a tantárgyköziség Kiemelten fontos a szakmai oktatók, illetve a közismereti és a szakmai
munkatervek és beszámolók
megvalósításában és a tanulók oktatók együttműködése.
személyiségfejlesztése érdekében.
Tudását megosztja és nyitott a szakmai együttműködésre, támogatja, segíti
Részt vesz tudásmegosztásban.
munkatervek és beszámolók
kollégáinak a munkáját.
8.

9.

Együttműködés más
oktatókkal, a szülőkkel
és a gyakorlati oktatási
partnerekkel

Személyiségfejlesztő,
csoportvezetői, tanulás
támogató tevékenység

A szülőkkel való kapcsolat fenntartására törekszik, ehhez használja a
Együttműködik a szülőkkel és a
digitális eszközöket is (KRÉTA, stb.). A tanulók érdekében együttműködik munkatervek és beszámolók,
pedagógiai
munkát
segítő
a segítő munkatársakkal és szervezetekkel (pszichológus, iskolaorvos, szülői vélemény
szakemberekkel.
védőnő, gyógypedagógus, szociális munkás, gyámügyi szakemberek stb.)
Feladatkörének megfelelően bekapcsolódik a pályaorientációs munkába
Aktív pályaorientációs tevékenységet
(rendezvények, társszervezetekkel, általános iskolákkal, gazdálkodó
végez.
szervezetekkel való kapcsolattartás)
Együttműködik
a
duális Részt vesz a duális partnerekkel folytatott kommunikációban, kapcsolatot
képzőhelyekkel.
tart velük.
Pedagógiai munkájában épít a A foglakozásokon és az azon túli intézményi pedagógiai munkájában segíti
szociális
tanulásban
rejlő a közösségépítést, a tanulók együttműködését, közös programokat,
lehetőségekre.
kirándulásokat szervez.
Támogatja
a
tanulók
önálló
gondolkodását, a tanulási-tanítási
Épít a tanulói kreatívitásra, jól kezeli a tanulói sokszínűségét, az egyéni
folyamat részévé teszi a tanulók
ötleteket, kezdeményezéeket támogatja. Fejleszti a munkaerőpiac által
ötleteit, önálló kezdeményezéseit,
igényelét kompetenciákat: önállóság, kreativitás, problémamegoldás,
ezzel támogatva a munkavállalói és a
csapatmunka, felelősségvállalás, érzelmi intelligencia, rugalmasság stb.
vállalkozói
kompetenciáik
fejlesztését.
Aktívan részt
intézményi
innovációkban.

10.

vesz

munkatervek
duális partneri vélemény
munkatervek és beszámolók,
tanmenetek, óralátogatás

munkatervek és beszámolók,
tanmenetek, óralátogatás

Szervező, fejlesztő, oktató tevékenységet végez a projektekben és a
projektekben, fejlesztésekben. Pl: pályázatok megvalósítása, korszerű szakmai tartalmak,
fejlesztésekben, módszertan és a digitális oktatás alkalmazása, innovatív ötletek munkatervek és beszámolók
kidolgozása. Az iskolai élet aktív tagja, nyitott az újra, aktívan részt vállal
az iskola eredményességében, a külső megítélésének alakításában.

Innovációs tevékenység és
szakmai elkötelezettség
Külső-belső
szakmai Szakmai kapcsolatai támogatják, segítik és ösztönzik a pedagógiai
munkatervek és beszámolók
kapcsolatrendszerrel rendelkezik.
munkájának fejlesztését. Elhivatottság jellemzi iskolai munkáját.
Szakmai
céljaihoz
illeszkedve
Szakmai munkáját reálisan értékeli, tisztában van értékeivel, nyitott annak
tudatosan tervezi szakmai munkáját,
munkatervek és beszámolók
fejlesztésére.
oktatói karrierjét.

Összesen
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3. sz. melléklet: Az igazgatóhelyettesi szintű intézményi vezetők értékelési
rendszer szempontrendszere

Értékelési terület

Értékelési szempont

Munkakör értékelése

Szakirányú végzettség

1.

2.

3.

Magyarázat

Szempontok adatforrásai

Érték 1-6-ig

A tanított szakmának, tantárgynak megfelelő szakirányú végzettség,
vezetői munkakörhöz előírt végzettség
Tanári, szakoktatói végzettség
Szakmai, pedagógiai, vezetői továbbképzések
Igazolt nyelvismeret

Pedagógiai végzettség
Szakirányú továbbképzés
Nyelvismeret
Megállapítás:
Képzettség 6: az "5" túl további szakirányú diploma, szakvizsga, továbbképzések (akkreditát vagy vállalati környezetben töltött vagy
egyéb jogszabályban nevesített), szakképzésben hasznosítható nyelvismeret (az intézmény számára hasznos további
szakképzettség
kompetenciák);
5: szakirányú + pedagógiai végzettség (diploma, szakvizsga);
4: jogszabályban előírt szakirányú végzettség, pedagógiai végzettség nélkül;
3: szakirányú szakmai végzettség + felsőfokú végzettség;
2: középfokú szakirányú végzettség (érettségi) + mestervizsga;
1: középfokú szakirányú végzettség
Pedagógusként eltöltötött idő, azon belül vezetői
Szakmai gyakorlati (oktatói), azon belül vezetői tapasztalat
tapasztalat
Az oktatói pályára szakirányú munkaerőpiaci tapasztalattal érkező
Szakmai tapasztalat Releváns szakirányú szakmai és vezetői munkerőoktatók, vezetők szakirányú gyakorlati ideje. Munkaerőpiacon,
piaci tapasztalat
oktatásirányítói területen szerzett vezetői tapasztalat.
Nemzetközi szakirányú tapasztalat
A fenti gyakorlati tapasztalat külföldön
Szervezeten belüli hatása az intézményi
Az intézményen belül az intézmény eredményességére gyakorolt
közvetlen hatása
Munkaerőpiaci eredményességre, vezetői szerepe
Keresett, magas munkaerőpiaci értékű szakma képviselője. Szakmai
érték
Stratégiai szakterület, vezetői szerep
végzettsége kapcsolódik az intézmény szakmai profiljához.

oklevelek, bizonyítványok,
tanúsítványok

6

szakmai önéletrajz (KIRA adatok)

6

az intézményi jövőkép és stratégia
alapján meghatározott munkaköri
értékek

6

tervezési dokumentumok, munkatervek
és beszámolók, továbbképzési
program, oktatói vélemények,
munkaerőpiaci, duális partneri
visszajelzések
Figyelemmel kíséri és információt biztosít a munkatársaknak, támogatja a tervezési dokumentumok, oktatói
A korszerű ismeretek beépítését segíti és támogatja
szakmai területnek megfelelő változó tartalmak és a duális partneri
vélemények, munkaerőpiaci, duális
a tanulás-tanítás folyamatába.
elvárások beépítését a tanulási-tanítási folyamatba.
partneri visszajelzések
Szakmai munkáját reálisan értékeli, tisztában van értékeivel, nyitott annak
tervezési dokumentumok, oktatói
Szakmai céljaihoz illeszkedve tudatosan tervezi
fejlesztésére. Biztos szakmai tudás jellemzi a korszerű pedagógia és a
vélemények, duális partneri
szakmai munkáját, oktatói és vezetői karrierjét.
helyzetfüggő vezetés területén. Szakmai és vezetői tudását jól alkalmazza
visszajelzések
a gyakorlatban.
Irányítja és részt vállal a célok meghatározásában
(európai, országos, ágazati, regionális célokkal
Vezetői munkájában érvényesül a folyamatos minőségfejlesztés logikája
összhangban meghatározott intézményi szakképzési
tervezési dokumentumok, munkatervek
(PDCA logika). Ismeri, és a tervezési dokumentumok tartalmazzák ezeket
célrendszer). Részt vesz a minőségirányítási
és beszámolók
a célokat, melyek alapján a fejlesztéseket megtervezi.
rendszer, az önértékelés és az oktatói értékelés
rendszerének kialakításában, működtetésében.
Biztos szakmai tudás, önképzés jellemzi, képes és kész is megújulni,
Vezetői tudása biztos, megalapozott, korszerű.
tudása korszerű és naprakész. Szakmai és vezetői ismereteit fejleszti.
Szakmai-pedagógiai céljai elérése érdekében képzi
Vezetőként határozottan képviseli az intézmény pedagógiai céljait,
önmagát.
értékeit, a kollégáknak irányt mutat és támogatást ad.

4.

Szakmai
felkészültség

A gyakorlatban a megvalósítás során támogatja a célok elérését, a célok
Biztosítja, támogatja a korszerű szakmai tartalmak, és a kialakított intézményi gyakorlat egymással koherensek. Vezetőként
a módszertan és a digitális oktatás alkalmazását.
elkötelezett a korszerű pedagógiai gyakorlat megvalósításában.
Irányítja az oktatók pedagógiai tervező munkáját.
Támogatja a korszerű módszerek alkalmazását, mérési eredményekre
támaszkodva fejleszti az intézmény módszertani kultúráját.

5.

Pedagógiai
folyamatok
irányítása

munkatervek és beszámolók, oktatói
vélemények

Vezetői munkájával ösztönzi és támogatja a
Vezetői munkájában segíti a közösségépítést, a tanulók együttműködését.
tanulói vélemények, oktatói
szociális tanulásban rejlő lehetőségeket, az oktatók Elvárja az oktatók személyiségfejlesztő, egyénre szabott pedagógiai
vélemények
közösségépítő, személyiségfejlesztő tevékenységét. munkáját.
Irányítja a szakmai és közismereti oktatók
együttműködését, értékelési rendszerük
összehangolását. Elősegíti az együttműködést a
szakmai oktatók és a duális képzőhely között, a
szakmai tartalom, a korszerű módszertan és az
összehangolt értékelési rendszer területén.
Irányítja a korszerű tanulói mérések alkalmazását.
Méri és értékeli a tanulási folyamat
eredményességét. A korai jelzőrendszer
eredményeit felhasználja a szakmai- pedagógiai
munka fejlesztéséhez.
A külső, belső mérési eredmények és a tanulói
eredmények (vizsgák, értékelések, partneri
visszajelzések) alapján fejleszti a pedagógiai
folyamatokat.

6

A közismereti és szakmai képzés együttműködését biztosítja a megfelelő
szervezeti keretek működtetésével, szakmai támogatást nyújt a duális
parrtnerekkel való képzési együttműködéshez.

munkatervek, beszámolók, oktatói és
duális partneri vélemények

A tanulói mérési rendszer kialakítását és alkalmazását irányítja.
Szisztematikusan méri és értékeli a célok teljesülését, és az azokban
meghatározott feladatok eredményességét. Felhasználja a külső mérés
eredményeit és az intézményi mérési feladatokat támogatja.

munkatervek és beszámolók,
továbbképzési program, beiskolázási
terv, mérési dokumentumok

A mérési eredmények alapján rendszeresen felülvizsgálja a célokat, a
működési folyamatokat, és ez alapján pedagógiai fejlesztéseket valósít
meg.

munkatervek és beszámolók,
intézményi alapdokumentumok,
oktatói, tanulói és duális partneri
vélemények

6
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Vezetői kompetenciák

A jövőkép, a célok megfogalmazása és a feladatok
Kialakítja és működteti az - intézmény jövőbeni lehetőségeit, irányait
tanévekre bontása során figyelembe veszi az
befolyásoló, meghatározó - információk, adatok gyűjtésének és
intézmény külső és belső környezetét, a folyamatban
elemzésének, feldolgozásának rendszerét.
lévő és várható munkaerő-piaci változásokat.

6.

Képes a változtatás folyamatát hatékonyan
megtervezni, végrehajtani és értékelni, amelynek
során felhasználja a minőségirányítási rendszer
működtetésének eredményeit. Alkalmazza a tanuló
szervezetté válás elvét és gyakorlatát.
A vezető ösztönzi, engedi, és szívesen befogadja a
tanítás-tanulás eredményesebbé tételére irányuló
Változások kezelése kezdeményezéseket, innovációkat, fejlesztéseket.
Támogatja a belső tudásmegosztást.
Folyamatosan nyomon követi és értékeli a célok
megvalósulását, a mérési rendszer eredményeit, az
elemzéseket bemutatja partnereinek. Rendszeresen
meghatározza az intézmény erősségeit és
gyengeségeit, fejlesztendő területeit, ehhez
felhasználja a belső és külső intézményértékelés
eredményeit.

7.

Vezetői
kommunikáció

8.

Oktatói munka
ellenőrzése,
értékelése,
fejlesztések
támogatása

9.

10.

Részt vesz a szakképzést érintő helyi igények elemzésének folyamatában.
Folyamatosan informálja kollégáit és az intézmény partnereit a megjelenő
változásokról, lehetőséget biztosít számukra az önálló
információszerzésre (konferenciák, előadások, egyéb források), és reagál
a feltárt igényekre.

minőségirányítási dokumentumok,
intézményi értékelések, értekezletek
jegyzőkönyvei, munkatervek és
beszámolók, továbbképzési program,
beiskolázási terv
6

Az értékelések méréseken, konkrét elemzéseken alapulnak, amelybe
bevonja munkatársait, partnereit. A mérés eredményeit felhasználja az
intézmény szakmai munkájának értékelésére és a fejlesztések
megalapozására.

minőségirányítási dokumentumok,
intézményi értékelések, értekezletek
jegyzőkönyvei, munkatervek és
beszámolók

minőségirányítási dokumentumok,
A mérési eredmények alapján terveit felülvizsgálja, Az éves, féléves értékelések eredményei nyomonkövethetők a fejlesztési
munkatervek és beszámolók,
korrigálja a célokat, fejleszti az intézmény
tervekben, a következő időszak terveiben, azok koherensen illeszkednek
intézményi alapdokumentumok,
pedagógiai, szakmai munkáját.
egymáshoz.
felettes vezetői és fenntartói interjú
felettes vezetői és fenntartói interjú,
Átgondolt, szervezett kommunikációs rendszert működtet, tájékoztatást,
intézményi kommunikációs csatornák,
Alkalmazott kommunikációs csatornák
értekezletet tart, elektronikus csatornákat használ.
értekezletek jergyzőkönyvei, digitális
felületek
oktatói, tanulói és duális partneri
Oktatók, szülők, tanulók tájékoztatását tervezi és koordinálja, amely
vélemények, felettes vezetői és
rendszeresen, szabályozottan működik. Részt vesz a naprakész
fenntartói interjú, intézményi
Információ szolgáltatás, tájékoztatás
kommunikációs megjelenés (honlap, sajtó) biztosításában, egyéb
kommunikációs csatornák,
tájékoztatási formák működtetésében.
értekezletek jergyzőkönyvei, digitális
felületek
Átlátható, rendszerszintű vezetői feladatmegosztás működik. Hiteles és
SZMSZ, felettes vezetői és fenntartói
Vezetői együttműködés, lojalitás
etikus magatartást tanúsít. (Kommunikációja, magatartása a pedagógus
interjú, oktatói vélemények
etika normáinak megfelel.)
Vezetői munkájával kapcsolatban számít munkatársai véleményére,
felettes vezetői és fenntartói interjú,
Az intézmény képviselete a belső és a külső
rendszeres és szervezett kapcsolatot tart az intézményi közösségekkel.
oktatói, tanulói és duális partneri
partnerek tekintetében
Külső kapcsolatait az intézmény érdekében végzett nyitott, konstruktív
vélemények
kapcsolatrendszer jellemzi.
SZMSZ, munkatervek és beszámolók,
Átlátható ellenőrzési rendszert működtet,
Differenciáló értékelési rendszert működtetnek az intézményben, az
értékelési dokumentumok,
azonosítja az erősségeket, a fejlesztendő
elvárások és az értékelések átláthatóak és koherensek. Az oktatói
minőségirányítási dsokumentumok,
területeket, támogatja a fejlesztéseket.
értékelés kiemelt célja a fejlesztés, amelyhez vezetői támogatást ad.
oktatói vélemények, felettes vezetői
és fenntartói interjú
A munkatársak ellenőrzése, értékelése rendszeres, amelybe bevonja
értékelési dokumentumok, oktatói
Irányítja és delegálja az ellenőrzési, értékelési
vezetőtársait. Az értékelések adatokon alapulnak, a visszajelzések
vélemények, felettes vezetői és
feladatokat.
korrektek, tárgyszerűek.
fenntartói interjú
Tisztában van munkatársai erősségeivel, bevonja és támogatja őket az
Támogatja az oktatói értékelésen alapuló egyéni
munkatervek, továbbképzési program,
intézményi fejlesztések és az egyéni fejlődési (karrier) lehetőség
cselekvési terveket.
beiskolázási terv, oktatói vélemények
kihasználásában.
Támogatja a team munkát, hatékonyan működtet iskolai oktatói
Szerepet vállal az intézményi kapcsolatrendszer
munkatervek és beszámolók, oktatói
közösségeket, számít a munkájukra. Vezetőként támogatja és elvárja az
fejlesztésében.
vélemények
oktatói együttműködést, ő maga is része az iskolai közösségnek.

Ismeri az intézmény partneri körét, részt vesz a partnerek képviselőivel
Együttműködik a partnerekkel (tanulók, szülők,
és a partnereket képviselő szervezetekkel (pl. kamara, gyakorlati képzést
fenntartó, társszervezetek, duális képzési partnerek, folytató duális partnerek, munkaerőpiaci szervezetek, végzetteket
alkalmazó munkaadók) való kapcsolattartásban. Vezetőként kiemelten
Kapcsolatrendszer munkaerőpiac).
kezeli a duális képzési partnerekkel való együttműködést.
működtetése

Innováció, iskola
menedzselése

munkatervek és beszámolók,
intézményi alapdokumentumok,
felettes vezetői és fenntartói interjú

SZMSZ, értékelési dokumentumok,
felettes vezetői és fenntartói interjú,
oktatói, tanulói és duális partneri
vélemények, végzett tanulók és az őket
alkalmazó munkaadók véleménye

A pozitív kép kialakításával és a folyamatos
kapcsolattartással célja a helyi munkaerőpiac
igényeinek kielégítése.

SZMSZ, értékelési dokumentumok,
Az intézmény munkájába bevonja partnereit mind a tervezés, a
felettes vezetői és fenntartói interjú,
megvalósítás, az értékelés és a fejlesztések indítása területén. Aktivan és
oktatói és duális partneri vélemények,
kezdeményezően vesz részt az intézmény imázsának alakításában, a
végzett tanulók és az őket alkalmazó
pályaorientációs tevékenységben.
munkaadók véleménye

Aktívan részt vesz az intézményi fejlesztésekben,
projektekben.

Vezetői munkájában kreatív és kezdeményező, az intézmény céljaihoz
illeszkedően irányítja a fejlesztő tevékenységeket.

Biztosítja az intézmény működéséhez szükséges
humán - és infrastrukturális erőforrásokat.
Elkötelezettséget mutat az intézmény tervszerű
digitális fejlesztése iránt, szervezi a digitális
innováció folyamatát.

Részvételével az erőforrások elemzése az intézményi céloknak
pályázatok, intézményi fejlesztési
megfelelően történik. Az erőforrások értékelésének eredményeit a képzési
tervek, oktatói, duális partneri
kínálat, a képzési tartalmak, a hatékony idő- és erőforrás felhasználás
vélemények
érdekében használják fel.

Biztonságos intézményi környezetet biztosít.
Biztosítja a biztonságos adatkezelés és
adattovábbítás rendjét, a közérdekű adatok
nyilvánosságát.

Hatékony gazdálkodás

Hatáskörének megfelelően megszervezi az intézmény, mint létesítmény és
a használt eszközök biztonságos működtetését (pl. tanműhelyek,
sportlétesítmények eszközei, IKT-eszközök, taneszközök). Figyelmbe
veszi a környezettudatosság alapelvét, törekszik a fenntarthatósági
követelmények betartására.
A gazdálkodás területén képviseli a környezettudatos, takarékos
megoldásokat. Hatékonyan használja fel az intézményi erőforrásokat a
célok elérése érdekében. Törekszik a gazdaságos működtetésre,
kihasználja az intézmény bevételi lehetőségeit.

6

6

6

pályázatok, intézményi fejlesztési
tervek, munkatervek és beszámolók,
felettes vezetői és fenntartói interjú

6
munkatervek és beszámolók,
pályázatok, oktatói vélemények
eredményességi és hatékonysági
mutatók, költségvetési-, pályázati
adatok, munkatervek és beszámolók,
fejlesztési tervek, pályázatok
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4. sz. melléklet: Az igazgatóhelyettesi szintű intézményi vezetők értékelési
rendszer szempontrendszere, illetve ajánlás a súlyszorzók
meghatározásához

Értékelési terület

Értékelési szempont

Munkakör értékelése

Szakirányú végzettség

1.

2.

3.

4.

Magyarázat

Pedagógiai végzettség
Szakirányú továbbképzés
Nyelvismeret
Megállapítás:
Képzettség 6: az "5" túl további szakirányú diploma, szakvizsga, továbbképzések (akkreditát vagy vállalati környezetben töltött vagy
egyéb jogszabályban nevesített), szakképzésben hasznosítható nyelvismeret (az intézmény számára hasznos további
szakképzettség
kompetenciák);
5: szakirányú + pedagógiai végzettség (diploma, szakvizsga);
4: jogszabályban előírt szakirányú végzettség, pedagógiai végzettség nélkül;
3: szakirányú szakmai végzettség + felsőfokú végzettség;
2: középfokú szakirányú végzettség (érettségi) + mestervizsga;
1: középfokú szakirányú végzettség
Pedagógusként eltöltötött idő, azon belül vezetői
Szakmai gyakorlati (oktatói), azon belül vezetői tapasztalat
tapasztalat
Az oktatói pályára szakirányú munkaerőpiaci tapasztalattal érkező
Szakmai tapasztalat Releváns szakirányú szakmai és vezetői munkerőoktatók, vezetők szakirányú gyakorlati ideje. Munkaerőpiacon,
piaci tapasztalat
oktatásirányítói területen szerzett vezetői tapasztalat.
Nemzetközi szakirányú tapasztalat
A fenti gyakorlati tapasztalat külföldön
Szervezeten belüli hatása az intézményi
Az intézményen belül az intézmény eredményességére gyakorolt
Munkaerőpiaci eredményességre, vezetői szerepe
közvetlen hatása
Keresett, magas munkaerőpiaci értékű szakma képviselője. Szakmai
érték
Stratégiai szakterület, vezetői szerep
végzettsége kapcsolódik az intézmény szakmai profiljához.

Szakmai
felkészültség

Szempontok adatforrásai

Érték 1-6-ig

Súlyszorzó

Súlyozott pontszám

A tanított szakmának, tantárgynak megfelelő szakirányú végzettség,
vezetői munkakörhöz előírt végzettség
Tanári, szakoktatói végzettség
Szakmai, pedagógiai, vezetői továbbképzések
Igazolt nyelvismeret

oklevelek, bizonyítványok,
tanúsítványok

6

3

18

szakmai önéletrajz (KIRA adatok)

6

4

24

az intézményi jövőkép és stratégia
alapján meghatározott munkaköri
értékek

6

8

48

6

10

60

6

14

84

tervezési dokumentumok, munkatervek
Biztos szakmai tudás, önképzés jellemzi, képes és kész is megújulni,
Vezetői tudása biztos, megalapozott, korszerű.
és beszámolók, továbbképzési
tudása korszerű és naprakész. Szakmai és vezetői ismereteit fejleszti.
Szakmai-pedagógiai céljai elérése érdekében képzi
program, oktatói vélemények,
Vezetőként határozottan képviseli az intézmény pedagógiai céljait,
önmagát.
munkaerőpiaci, duális partneri
értékeit, a kollégáknak irányt mutat és támogatást ad.
visszajelzések
Figyelemmel kíséri és információt biztosít a munkatársaknak, támogatja a tervezési dokumentumok, oktatói
A korszerű ismeretek beépítését segíti és támogatja
szakmai területnek megfelelő változó tartalmak és a duális partneri
vélemények, munkaerőpiaci, duális
a tanulás-tanítás folyamatába.
elvárások beépítését a tanulási-tanítási folyamatba.
partneri visszajelzések
Szakmai munkáját reálisan értékeli, tisztában van értékeivel, nyitott annak
tervezési dokumentumok, oktatói
Szakmai céljaihoz illeszkedve tudatosan tervezi
fejlesztésére. Biztos szakmai tudás jellemzi a korszerű pedagógia és a
vélemények, duális partneri
szakmai munkáját, oktatói és vezetői karrierjét.
helyzetfüggő vezetés területén. Szakmai és vezetői tudását jól alkalmazza
visszajelzések
a gyakorlatban.
Irányítja és részt vállal a célok meghatározásában
(európai, országos, ágazati, regionális célokkal
Vezetői munkájában érvényesül a folyamatos minőségfejlesztés logikája
összhangban meghatározott intézményi szakképzési
tervezési dokumentumok, munkatervek
(PDCA logika). Ismeri, és a tervezési dokumentumok tartalmazzák ezeket
célrendszer). Részt vesz a minőségirányítási
és beszámolók
a célokat, melyek alapján a fejlesztéseket megtervezi.
rendszer, az önértékelés és az oktatói értékelés
rendszerének kialakításában, működtetésében.
A gyakorlatban a megvalósítás során támogatja a célok elérését, a célok
Biztosítja, támogatja a korszerű szakmai tartalmak, és a kialakított intézményi gyakorlat egymással koherensek. Vezetőként
munkatervek és beszámolók, oktatói
a módszertan és a digitális oktatás alkalmazását.
elkötelezett a korszerű pedagógiai gyakorlat megvalósításában.
vélemények
Irányítja az oktatók pedagógiai tervező munkáját.
Támogatja a korszerű módszerek alkalmazását, mérési eredményekre
támaszkodva fejleszti az intézmény módszertani kultúráját.

5.

Pedagógiai
folyamatok
irányítása

Vezetői munkájával ösztönzi és támogatja a
Vezetői munkájában segíti a közösségépítést, a tanulók együttműködését.
tanulói vélemények, oktatói
szociális tanulásban rejlő lehetőségeket, az oktatók Elvárja az oktatók személyiségfejlesztő, egyénre szabott pedagógiai
vélemények
közösségépítő, személyiségfejlesztő tevékenységét. munkáját.
Irányítja a szakmai és közismereti oktatók
együttműködését, értékelési rendszerük
összehangolását. Elősegíti az együttműködést a
szakmai oktatók és a duális képzőhely között, a
szakmai tartalom, a korszerű módszertan és az
összehangolt értékelési rendszer területén.
Irányítja a korszerű tanulói mérések alkalmazását.
Méri és értékeli a tanulási folyamat
eredményességét. A korai jelzőrendszer
eredményeit felhasználja a szakmai- pedagógiai
munka fejlesztéséhez.
A külső, belső mérési eredmények és a tanulói
eredmények (vizsgák, értékelések, partneri
visszajelzések) alapján fejleszti a pedagógiai
folyamatokat.

A közismereti és szakmai képzés együttműködését biztosítja a megfelelő
munkatervek, beszámolók, oktatói és
szervezeti keretek működtetésével, szakmai támogatást nyújt a duális
duális partneri vélemények
parrtnerekkel való képzési együttműködéshez.

A tanulói mérési rendszer kialakítását és alkalmazását irányítja.
Szisztematikusan méri és értékeli a célok teljesülését, és az azokban
meghatározott feladatok eredményességét. Felhasználja a külső mérés
eredményeit és az intézményi mérési feladatokat támogatja.

munkatervek és beszámolók,
továbbképzési program, beiskolázási
terv, mérési dokumentumok

A mérési eredmények alapján rendszeresen felülvizsgálja a célokat, a
működési folyamatokat, és ez alapján pedagógiai fejlesztéseket valósít
meg.

munkatervek és beszámolók,
intézményi alapdokumentumok,
oktatói, tanulói és duális partneri
vélemények
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Vezetői kompetenciák

A jövőkép, a célok megfogalmazása és a feladatok
Kialakítja és működteti az - intézmény jövőbeni lehetőségeit, irányait
tanévekre bontása során figyelembe veszi az
befolyásoló, meghatározó - információk, adatok gyűjtésének és
intézmény külső és belső környezetét, a folyamatban
elemzésének, feldolgozásának rendszerét.
lévő és várható munkaerő-piaci változásokat.

6.

Képes a változtatás folyamatát hatékonyan
megtervezni, végrehajtani és értékelni, amelynek
során felhasználja a minőségirányítási rendszer
működtetésének eredményeit. Alkalmazza a tanuló
szervezetté válás elvét és gyakorlatát.
A vezető ösztönzi, engedi, és szívesen befogadja a
tanítás-tanulás eredményesebbé tételére irányuló
Változások kezelése kezdeményezéseket, innovációkat, fejlesztéseket.
Támogatja a belső tudásmegosztást.
Folyamatosan nyomon követi és értékeli a célok
megvalósulását, a mérési rendszer eredményeit, az
elemzéseket bemutatja partnereinek. Rendszeresen
meghatározza az intézmény erősségeit és
gyengeségeit, fejlesztendő területeit, ehhez
felhasználja a belső és külső intézményértékelés
eredményeit.

7.

Vezetői
kommunikáció

8.

Oktatói munka
ellenőrzése,
értékelése,
fejlesztések
támogatása

9.

10.

Részt vesz a szakképzést érintő helyi igények elemzésének folyamatában.
Folyamatosan informálja kollégáit és az intézmény partnereit a megjelenő
változásokról, lehetőséget biztosít számukra az önálló
információszerzésre (konferenciák, előadások, egyéb források), és reagál
a feltárt igényekre.

Az értékelések méréseken, konkrét elemzéseken alapulnak, amelybe
bevonja munkatársait, partnereit. A mérés eredményeit felhasználja az
intézmény szakmai munkájának értékelésére és a fejlesztések
megalapozására.

minőségirányítási dokumentumok,
intézményi értékelések, értekezletek
jegyzőkönyvei, munkatervek és
beszámolók, továbbképzési program,
beiskolázási terv

SZMSZ, értékelési dokumentumok,
felettes vezetői és fenntartói interjú,
oktatói, tanulói és duális partneri
vélemények, végzett tanulók és az őket
alkalmazó munkaadók véleménye

A pozitív kép kialakításával és a folyamatos
kapcsolattartással célja a helyi munkaerőpiac
igényeinek kielégítése.

SZMSZ, értékelési dokumentumok,
Az intézmény munkájába bevonja partnereit mind a tervezés, a
felettes vezetői és fenntartói interjú,
megvalósítás, az értékelés és a fejlesztések indítása területén. Aktivan és
oktatói és duális partneri vélemények,
kezdeményezően vesz részt az intézmény imázsának alakításában, a
végzett tanulók és az őket alkalmazó
pályaorientációs tevékenységben.
munkaadók véleménye

Aktívan részt vesz az intézményi fejlesztésekben,
projektekben.

Vezetői munkájában kreatív és kezdeményező, az intézmény céljaihoz
illeszkedően irányítja a fejlesztő tevékenységeket.

Biztosítja az intézmény működéséhez szükséges
humán - és infrastrukturális erőforrásokat.
Elkötelezettséget mutat az intézmény tervszerű
digitális fejlesztése iránt, szervezi a digitális
innováció folyamatát.

Részvételével az erőforrások elemzése az intézményi céloknak
pályázatok, intézményi fejlesztési
megfelelően történik. Az erőforrások értékelésének eredményeit a képzési
tervek, oktatói, duális partneri
kínálat, a képzési tartalmak, a hatékony idő- és erőforrás felhasználás
vélemények
érdekében használják fel.

Biztonságos intézményi környezetet biztosít.
Biztosítja a biztonságos adatkezelés és
adattovábbítás rendjét, a közérdekű adatok
nyilvánosságát.

Hatékony gazdálkodás

Hatáskörének megfelelően megszervezi az intézmény, mint létesítmény és
a használt eszközök biztonságos működtetését (pl. tanműhelyek,
sportlétesítmények eszközei, IKT-eszközök, taneszközök). Figyelmbe
veszi a környezettudatosság alapelvét, törekszik a fenntarthatósági
követelmények betartására.
A gazdálkodás területén képviseli a környezettudatos, takarékos
megoldásokat. Hatékonyan használja fel az intézményi erőforrásokat a
célok elérése érdekében. Törekszik a gazdaságos működtetésre,
kihasználja az intézmény bevételi lehetőségeit.

6

14

84

6

10

60

6

12

72

6

9

54

6

16

96

100

600

minőségirányítási dokumentumok,
intézményi értékelések, értekezletek
jegyzőkönyvei, munkatervek és
beszámolók

minőségirányítási dokumentumok,
A mérési eredmények alapján terveit felülvizsgálja, Az éves, féléves értékelések eredményei nyomonkövethetők a fejlesztési
munkatervek és beszámolók,
korrigálja a célokat, fejleszti az intézmény
tervekben, a következő időszak terveiben, azok koherensen illeszkednek
intézményi alapdokumentumok,
pedagógiai, szakmai munkáját.
egymáshoz.
felettes vezetői és fenntartói interjú
felettes vezetői és fenntartói interjú,
Átgondolt, szervezett kommunikációs rendszert működtet, tájékoztatást,
intézményi kommunikációs csatornák,
Alkalmazott kommunikációs csatornák
értekezletet tart, elektronikus csatornákat használ.
értekezletek jergyzőkönyvei, digitális
felületek
oktatói, tanulói és duális partneri
Oktatók, szülők, tanulók tájékoztatását tervezi és koordinálja, amely
vélemények, felettes vezetői és
rendszeresen, szabályozottan működik. Részt vesz a naprakész
fenntartói interjú, intézményi
Információ szolgáltatás, tájékoztatás
kommunikációs megjelenés (honlap, sajtó) biztosításában, egyéb
kommunikációs csatornák,
tájékoztatási formák működtetésében.
értekezletek jergyzőkönyvei, digitális
felületek
Átlátható, rendszerszintű vezetői feladatmegosztás működik. Hiteles és
SZMSZ, felettes vezetői és fenntartói
Vezetői együttműködés, lojalitás
etikus magatartást tanúsít. (Kommunikációja, magatartása a pedagógus
interjú, oktatói vélemények
etika normáinak megfelel.)
Vezetői munkájával kapcsolatban számít munkatársai véleményére,
felettes vezetői és fenntartói interjú,
Az intézmény képviselete a belső és a külső
rendszeres és szervezett kapcsolatot tart az intézményi közösségekkel.
oktatói, tanulói és duális partneri
partnerek tekintetében
Külső kapcsolatait az intézmény érdekében végzett nyitott, konstruktív
vélemények
kapcsolatrendszer jellemzi.
SZMSZ, munkatervek és beszámolók,
Átlátható ellenőrzési rendszert működtet,
Differenciáló értékelési rendszert működtetnek az intézményben, az
értékelési dokumentumok,
azonosítja az erősségeket, a fejlesztendő
elvárások és az értékelések átláthatóak és koherensek. Az oktatói
minőségirányítási dsokumentumok,
területeket, támogatja a fejlesztéseket.
értékelés kiemelt célja a fejlesztés, amelyhez vezetői támogatást ad.
oktatói vélemények, felettes vezetői
és fenntartói interjú
A munkatársak ellenőrzése, értékelése rendszeres, amelybe bevonja
értékelési dokumentumok, oktatói
Irányítja és delegálja az ellenőrzési, értékelési
vezetőtársait. Az értékelések adatokon alapulnak, a visszajelzések
vélemények, felettes vezetői és
feladatokat.
korrektek, tárgyszerűek.
fenntartói interjú
Tisztában van munkatársai erősségeivel, bevonja és támogatja őket az
Támogatja az oktatói értékelésen alapuló egyéni
munkatervek, továbbképzési program,
intézményi fejlesztések és az egyéni fejlődési (karrier) lehetőség
cselekvési terveket.
beiskolázási terv, oktatói vélemények
kihasználásában.
Támogatja a team munkát, hatékonyan működtet iskolai oktatói
Szerepet vállal az intézményi kapcsolatrendszer
munkatervek és beszámolók, oktatói
közösségeket, számít a munkájukra. Vezetőként támogatja és elvárja az
fejlesztésében.
vélemények
oktatói együttműködést, ő maga is része az iskolai közösségnek.

Ismeri az intézmény partneri körét, részt vesz a partnerek képviselőivel
Együttműködik a partnerekkel (tanulók, szülők,
és a partnereket képviselő szervezetekkel (pl. kamara, gyakorlati képzést
fenntartó, társszervezetek, duális képzési partnerek, folytató duális partnerek, munkaerőpiaci szervezetek, végzetteket
Kapcsolatrendszer munkaerőpiac).
alkalmazó munkaadók) való kapcsolattartásban. Vezetőként kiemelten
kezeli a duális képzési partnerekkel való együttműködést.
működtetése

Innováció, iskola
menedzselése

munkatervek és beszámolók,
intézményi alapdokumentumok,
felettes vezetői és fenntartói interjú

pályázatok, intézményi fejlesztési
tervek, munkatervek és beszámolók,
felettes vezetői és fenntartói interjú

munkatervek és beszámolók,
pályázatok, oktatói vélemények
eredményességi és hatékonysági
mutatók, költségvetési-, pályázati
adatok, munkatervek és beszámolók,
fejlesztési tervek, pályázatok
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5. sz. melléklet: Az igazgatói értékelési rendszer szempontrendszere
Az alábbi táblázat az igazgatói értékelési rendszer szempontjai mellett (a 4-10. értékelési terület
esetén) tartalmazza az intézményi és az intézményvezetői önértékelés szempontjaira való
hivatkozást, segítve az igazgató adott értékelési területen végzett munkájának pontosabb
megítélését.
Az intézményi és intézményvezetői értékelés szempontrendszerének (lásd Önértékelési
Kézikönyv 44. oldal 6. sz. táblázat: Intézményi önértékelési szempontsor, 143. oldal 11. sz.
melléklet: Intézményvezetői önértékelési szempontsor) adott jelölésű szempontjait jelentik az
alábbi táblázat kapcsolódó önértékelési szempontok elnevezésű oszlopában használt betű-szám
kombinációk.
Értékelési terület

Értékelési szempont

Munkakör értékelése

Szakirányú végzettség

1.

Képzettség szakképzettség

2. Szakmai tapasztalat

3.

Munkaerőpiaci
érték

Magyarázat

Kapcsolódó
önértékelési
szempontok

Pedagógiai végzettség
Szakirányú továbbképzés
Nyelvismeret
Megállapítás:
6: az "5" túl további szakirányú diploma, szakvizsga, továbbképzések (akkreditát vagy vállalati környezetben töltött vagy
egyéb jogszabályban nevesített), szakképzésben hasznosítható nyelvismeret (az intézmény számára hasznos további
kompetenciák);
5: szakirányú + pedagógiai végzettség (diploma, szakvizsga);
4: jogszabályban előírt szakirányú végzettség, pedagógiai végzettség nélkül;
3: szakirányú szakmai végzettség + felsőfokú végzettség;
2: középfokú szakirányú végzettség (érettségi) + mestervizsga;
1: középfokú szakirányú végzettség
Pedagógusként eltöltötött idő, azon belül vezetői
Szakmai gyakorlati (oktatói), azon belül vezetői tapasztalat
tapasztalat
Releváns szakirányú szakmai és vezetői munkerőpiaci tapasztalat
Nemzetközi szakirányú tapasztalat
Szervezeten belüli hatása az intézményi
eredményességre, vezetői szerepe
Stratégiai szakterület, vezetői szerep

Az oktatói pályára szakirányú munkaerőpiaci tapasztalattal érkező
oktatók, vezetők szakirányú gyakorlati ideje. Munkaerőpiacon,
oktatásirányítói területen szerzett vezetői tapasztalat.
A fenti gyakorlati tapasztalat külföldön
Az intézményen belül az intézmény eredményességére gyakorolt
közvetlen hatása
Keresett, magas munkaerőpiaci értékű szakma képviselője. Szakmai
végzettsége kapcsolódik az intézmény szakmai profiljához.

Biztos szakmai tudás, önképzés jellemzi, képes és kész is megújulni,
Vezetői tudása biztos, megalapozott, korszerű.
tudása korszerű és naprakész. Szakmai és vezetői ismereteit fejleszti.
Szakmai-pedagógiai céljai elérése érdekében képzi
Vezetőként határozottan képviseli az intézmény pedagógiai céljait,
önmagát.
értékeit, a kollégáknak irányt mutat és támogatást ad.

4.

Szakmai
felkészültség

Figyelemmel kíséri és információt biztosít a munkatársaknak, támogatja a
A korszerű ismeretek beépítését segíti és támogatja
szakmai területnek megfelelő változó tartalmak és a duális partneri
a tanulás-tanítás folyamatába.
elvárások beépítését a tanulási-tanítási folyamatba.
Szakmai munkáját reálisan értékeli, tisztában van értékeivel, nyitott annak
Szakmai céljaihoz illeszkedve tudatosan tervezi
fejlesztésére. Biztos szakmai tudás jellemzi a korszerű pedagógia és a
szakmai munkáját, oktatói és vezetői karrierjét.
helyzetfüggő vezetés területén. Szakmai és vezetői tudását jól alkalmazza
a gyakorlatban.
Irányítja és részt vállal a célok meghatározásában
(európai, országos, ágazati, regionális célokkal
Vezetői munkájában érvényesül a folyamatos minőségfejlesztés logikája
összhangban meghatározott intézményi szakképzési
(PDCA logika). Ismeri, és a tervezési dokumentumok tartalmazzák ezeket
célrendszer). Részt vesz a minőségirányítási
a célokat, melyek alapján a fejlesztéseket megtervezi.
rendszer, az önértékelés és az oktatói értékelés
rendszerének kialakításában, működtetésében.
A gyakorlatban a megvalósítás során támogatja a célok elérését, a célok
Biztosítja, támogatja a korszerű szakmai tartalmak, és a kialakított intézményi gyakorlat egymással koherensek. Vezetőként
a módszertan és a digitális oktatás alkalmazását.
elkötelezett a korszerű pedagógiai gyakorlat megvalósításában.
Irányítja az oktatók pedagógiai tervező munkáját.
Támogatja a korszerű módszerek alkalmazását, mérési eredményekre
támaszkodva fejleszti az intézmény módszertani kultúráját.

5.

Pedagógiai
folyamatok
irányítása

Vezetői munkájával ösztönzi és támogatja a
Vezetői munkájában segíti a közösségépítést, a tanulók együttműködését.
szociális tanulásban rejlő lehetőségeket, az oktatók Elvárja az oktatók személyiségfejlesztő, egyénre szabott pedagógiai
közösségépítő, személyiségfejlesztő tevékenységét. munkáját.
Irányítja a szakmai és közismereti oktatók
együttműködését, értékelési rendszerük
összehangolását. Elősegíti az együttműködést a
szakmai oktatók és a duális képzőhely között, a
szakmai tartalom, a korszerű módszertan és az
összehangolt értékelési rendszer területén.
Irányítja a korszerű tanulói mérések alkalmazását.
Méri és értékeli a tanulási folyamat
eredményességét. A korai jelzőrendszer
eredményeit felhasználja a szakmai- pedagógiai
munka fejlesztéséhez.
A külső, belső mérési eredmények és a tanulói
eredmények (vizsgák, értékelések, partneri
visszajelzések) alapján fejleszti a pedagógiai
folyamatokat.

Szempontok adatforrásai

Érték 1-6-ig

A tanított szakmának, tantárgynak megfelelő szakirányú végzettség,
vezetői munkakörhöz előírt végzettség
Tanári, szakoktatói végzettség
Szakmai, pedagógiai, vezetői továbbképzések
Igazolt nyelvismeret

A közismereti és szakmai képzés együttműködését biztosítja a megfelelő
szervezeti keretek működtetésével, szakmai támogatást nyújt a duális
parrtnerekkel való képzési együttműködéshez.

M4
É1
É2

oklevelek, bizonyítványok,
tanúsítványok

6

szakmai önéletrajz (KIRA adatok)

6

az intézményi jövőkép és stratégia
alapján meghatározott munkaköri
értékek

6

tervezési dokumentumok, munkatervek
és beszámolók, továbbképzési
program, oktatói vélemények,
munkaerőpiaci, duális partneri
visszajelzések
tervezési dokumentumok, oktatói
vélemények, munkaerőpiaci, duális
partneri visszajelzések

6

tervezési dokumentumok, oktatói
vélemények, duális partneri
visszajelzések

tervezési dokumentumok, munkatervek
és beszámolók

T1
T4
M1
M2
M3
M4
M5
M6
É1
É2
É4

munkatervek és beszámolók, oktatói
vélemények

tanulói vélemények, oktatói
vélemények
6

munkatervek, beszámolók, oktatói és
duális partneri vélemények

A tanulói mérési rendszer kialakítását és alkalmazását irányítja.
Szisztematikusan méri és értékeli a célok teljesülését, és az azokban
meghatározott feladatok eredményességét. Felhasználja a külső mérés
eredményeit és az intézményi mérési feladatokat támogatja.

munkatervek és beszámolók,
továbbképzési program, beiskolázási
terv, mérési dokumentumok

A mérési eredmények alapján rendszeresen felülvizsgálja a célokat, a
működési folyamatokat, és ez alapján pedagógiai fejlesztéseket valósít
meg.

munkatervek és beszámolók,
intézményi alapdokumentumok,
oktatói, tanulói és duális partneri
vélemények
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Vezetői kompetenciák

A jövőkép, a célok megfogalmazása és a feladatok
Kialakítja és működteti az - intézmény jövőbeni lehetőségeit, irányait
tanévekre bontása során figyelembe veszi az
befolyásoló, meghatározó - információk, adatok gyűjtésének és
intézmény külső és belső környezetét, a folyamatban
elemzésének, feldolgozásának rendszerét.
lévő és várható munkaerő-piaci változásokat.

6.

Képes a változtatás folyamatát hatékonyan
megtervezni, végrehajtani és értékelni, amelynek
során felhasználja a minőségirányítási rendszer
működtetésének eredményeit. Alkalmazza a tanuló
szervezetté válás elvét és gyakorlatát.
A vezető ösztönzi, engedi, és szívesen befogadja a
tanítás-tanulás eredményesebbé tételére irányuló
Változások kezelése kezdeményezéseket, innovációkat, fejlesztéseket.
Támogatja a belső tudásmegosztást.
Folyamatosan nyomon követi és értékeli a célok
megvalósulását, a mérési rendszer eredményeit, az
elemzéseket bemutatja partnereinek. Rendszeresen
meghatározza az intézmény erősségeit és
gyengeségeit, fejlesztendő területeit, ehhez
felhasználja a belső és külső intézményértékelés
eredményeit.

Részt vesz a szakképzést érintő helyi igények elemzésének folyamatában.
Folyamatosan informálja kollégáit és az intézmény partnereit a megjelenő
változásokról, lehetőséget biztosít számukra az önálló
információszerzésre (konferenciák, előadások, egyéb források), és reagál
a feltárt igényekre.

munkatervek és beszámolók,
intézményi alapdokumentumok,
felettes vezetői és fenntartói interjú

T2
T4
M1
É1
F1
F2

Az értékelések méréseken, konkrét elemzéseken alapulnak, amelybe
bevonja munkatársait, partnereit. A mérés eredményeit felhasználja az
intézmény szakmai munkájának értékelésére és a fejlesztések
megalapozására.

7.

Átgondolt, szervezett kommunikációs rendszert működtet, tájékoztatást,
értekezletet tart, elektronikus csatornákat használ.

Információ szolgáltatás, tájékoztatás

Oktatók, szülők, tanulók tájékoztatását tervezi és koordinálja, amely
rendszeresen, szabályozottan működik. Részt vesz a naprakész
kommunikációs megjelenés (honlap, sajtó) biztosításában, egyéb
tájékoztatási formák működtetésében.

Vezetői
kommunikáció
Vezetői együttműködés, lojalitás

Az intézmény képviselete a belső és a külső
partnerek tekintetében

8.

Oktatói munka
ellenőrzése,
értékelése,
fejlesztések
támogatása

Átlátható ellenőrzési rendszert működtet,
azonosítja az erősségeket, a fejlesztendő
területeket, támogatja a fejlesztéseket.
Irányítja és delegálja az ellenőrzési, értékelési
feladatokat.
Támogatja az oktatói értékelésen alapuló egyéni
cselekvési terveket.
Szerepet vállal az intézményi kapcsolatrendszer
fejlesztésében.

9.

10.

Átlátható, rendszerszintű vezetői feladatmegosztás működik. Hiteles és
etikus magatartást tanúsít. (Kommunikációja, magatartása a pedagógus
etika normáinak megfelel.)
Vezetői munkájával kapcsolatban számít munkatársai véleményére,
rendszeres és szervezett kapcsolatot tart az intézményi közösségekkel.
Külső kapcsolatait az intézmény érdekében végzett nyitott, konstruktív
kapcsolatrendszer jellemzi.

Ismeri az intézmény partneri körét, részt vesz a partnerek képviselőivel
Együttműködik a partnerekkel (tanulók, szülők,
és a partnereket képviselő szervezetekkel (pl. kamara, gyakorlati képzést
fenntartó, társszervezetek, duális képzési partnerek, folytató duális partnerek, munkaerőpiaci szervezetek, végzetteket
Kapcsolatrendszer munkaerőpiac).
alkalmazó munkaadók) való kapcsolattartásban. Vezetőként kiemelten
kezeli a duális képzési partnerekkel való együttműködést.
működtetése

Innováció, iskola
menedzselése

A pozitív kép kialakításával és a folyamatos
kapcsolattartással célja a helyi munkaerőpiac
igényeinek kielégítése.

Az intézmény munkájába bevonja partnereit mind a tervezés, a
megvalósítás, az értékelés és a fejlesztések indítása területén. Aktivan és
kezdeményezően vesz részt az intézmény imázsának alakításában, a
pályaorientációs tevékenységben.

Aktívan részt vesz az intézményi fejlesztésekben,
projektekben.

Vezetői munkájában kreatív és kezdeményező, az intézmény céljaihoz
illeszkedően irányítja a fejlesztő tevékenységeket.

Biztosítja az intézmény működéséhez szükséges
humán - és infrastrukturális erőforrásokat.
Elkötelezettséget mutat az intézmény tervszerű
digitális fejlesztése iránt, szervezi a digitális
innováció folyamatát.

Részvételével az erőforrások elemzése az intézményi céloknak
megfelelően történik. Az erőforrások értékelésének eredményeit a képzési
kínálat, a képzési tartalmak, a hatékony idő- és erőforrás felhasználás
érdekében használják fel.

Biztonságos intézményi környezetet biztosít.
Biztosítja a biztonságos adatkezelés és
adattovábbítás rendjét, a közérdekű adatok
nyilvánosságát.

Hatékony gazdálkodás

T3
M2
M3
M7
F1
F3

Hatáskörének megfelelően megszervezi az intézmény, mint létesítmény és
a használt eszközök biztonságos működtetését (pl. tanműhelyek,
sportlétesítmények eszközei, IKT-eszközök, taneszközök). Figyelmbe
veszi a környezettudatosság alapelvét, törekszik a fenntarthatósági
követelmények betartására.
A gazdálkodás területén képviseli a környezettudatos, takarékos
megoldásokat. Hatékonyan használja fel az intézményi erőforrásokat a
célok elérése érdekében. Törekszik a gazdaságos működtetésre,
kihasználja az intézmény bevételi lehetőségeit.

minőségirányítási dokumentumok,
munkatervek és beszámolók,
intézményi alapdokumentumok,
felettes vezetői és fenntartói interjú
felettes vezetői és fenntartói interjú,
intézményi kommunikációs csatornák,
értekezletek jergyzőkönyvei, digitális
felületek
oktatói, tanulói és duális partneri
vélemények, felettes vezetői és
fenntartói interjú, intézményi
kommunikációs csatornák,
értekezletek jergyzőkönyvei, digitális
felületek

6

SZMSZ, felettes vezetői és fenntartói
interjú, oktatói vélemények
felettes vezetői és fenntartói interjú,
oktatói, tanulói és duális partneri
vélemények

Differenciáló értékelési rendszert működtetnek az intézményben, az
elvárások és az értékelések átláthatóak és koherensek. Az oktatói
értékelés kiemelt célja a fejlesztés, amelyhez vezetői támogatást ad.
A munkatársak ellenőrzése, értékelése rendszeres, amelybe bevonja
vezetőtársait. Az értékelések adatokon alapulnak, a visszajelzések
korrektek, tárgyszerűek.
Tisztában van munkatársai erősségeivel, bevonja és támogatja őket az
intézményi fejlesztések és az egyéni fejlődési (karrier) lehetőség
kihasználásában.
Támogatja a team munkát, hatékonyan működtet iskolai oktatói
közösségeket, számít a munkájukra. Vezetőként támogatja és elvárja az
oktatói együttműködést, ő maga is része az iskolai közösségnek.

6

minőségirányítási dokumentumok,
intézményi értékelések, értekezletek
jegyzőkönyvei, munkatervek és
beszámolók

A mérési eredmények alapján terveit felülvizsgálja, Az éves, féléves értékelések eredményei nyomonkövethetők a fejlesztési
korrigálja a célokat, fejleszti az intézmény
tervekben, a következő időszak terveiben, azok koherensen illeszkednek
pedagógiai, szakmai munkáját.
egymáshoz.

Alkalmazott kommunikációs csatornák

minőségirányítási dokumentumok,
intézményi értékelések, értekezletek
jegyzőkönyvei, munkatervek és
beszámolók, továbbképzési program,
beiskolázási terv

M4
É2
F1

SZMSZ, munkatervek és beszámolók,
értékelési dokumentumok,
minőségirányítási dsokumentumok,
oktatói vélemények, felettes vezetői
és fenntartói interjú
értékelési dokumentumok, oktatói
vélemények, felettes vezetői és
fenntartói interjú

6

munkatervek, továbbképzési program,
beiskolázási terv, oktatói vélemények
munkatervek és beszámolók, oktatói
vélemények

T3
T5
T6
M2
M3
F3

SZMSZ, értékelési dokumentumok,
felettes vezetői és fenntartói interjú,
oktatói, tanulói és duális partneri
vélemények, végzett tanulók és az őket
alkalmazó munkaadók véleménye

6

SZMSZ, értékelési dokumentumok,
felettes vezetői és fenntartói interjú,
oktatói és duális partneri vélemények,
végzett tanulók és az őket alkalmazó
munkaadók véleménye
pályázatok, intézményi fejlesztési
tervek, munkatervek és beszámolók,
felettes vezetői és fenntartói interjú

T1
T7
M7
É3
F1
F2
F3

pályázatok, intézményi fejlesztési
tervek, oktatói, duális partneri
vélemények
6
munkatervek és beszámolók,
pályázatok, oktatói vélemények
eredményességi és hatékonysági
mutatók, költségvetési-, pályázati
adatok, munkatervek és beszámolók,
fejlesztési tervek, pályázatok
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6. sz. melléklet: Az igazgatói értékelési rendszer szempontrendszere, illetve
ajánlás a súlyszorzók meghatározásához

Értékelési terület

Értékelési szempont

Munkakör értékelése

Szakirányú végzettség

1.

2.

3.

Magyarázat

Kapcsolódó
önértékelési
szempontok

Pedagógiai végzettség
Szakirányú továbbképzés
Nyelvismeret
Megállapítás:
Képzettség 6: az "5" túl további szakirányú diploma, szakvizsga, továbbképzések (akkreditát vagy vállalati környezetben töltött vagy
egyéb jogszabályban nevesített), szakképzésben hasznosítható nyelvismeret (az intézmény számára hasznos további
szakképzettség
kompetenciák);
5: szakirányú + pedagógiai végzettség (diploma, szakvizsga);
4: jogszabályban előírt szakirányú végzettség, pedagógiai végzettség nélkül;
3: szakirányú szakmai végzettség + felsőfokú végzettség;
2: középfokú szakirányú végzettség (érettségi) + mestervizsga;
1: középfokú szakirányú végzettség
Pedagógusként eltöltötött idő, azon belül vezetői
Szakmai gyakorlati (oktatói), azon belül vezetői tapasztalat
tapasztalat
Az oktatói pályára szakirányú munkaerőpiaci tapasztalattal érkező
Szakmai tapasztalat Releváns szakirányú szakmai és vezetői munkerő- oktatók, vezetők szakirányú gyakorlati ideje. Munkaerőpiacon,
piaci tapasztalat
oktatásirányítói területen szerzett vezetői tapasztalat.
Nemzetközi szakirányú tapasztalat
A fenti gyakorlati tapasztalat külföldön
Szervezeten belüli hatása az intézményi
Az intézményen belül az intézmény eredményességére gyakorolt
közvetlen hatása
Munkaerőpiaci eredményességre, vezetői szerepe
Keresett, magas munkaerőpiaci értékű szakma képviselője. Szakmai
érték
Stratégiai szakterület, vezetői szerep
végzettsége kapcsolódik az intézmény szakmai profiljához.
Biztos szakmai tudás, önképzés jellemzi, képes és kész is megújulni,
Vezetői tudása biztos, megalapozott, korszerű.
tudása korszerű és naprakész. Szakmai és vezetői ismereteit fejleszti.
Szakmai-pedagógiai céljai elérése érdekében képzi
Vezetőként határozottan képviseli az intézmény pedagógiai céljait,
önmagát.
értékeit, a kollégáknak irányt mutat és támogatást ad.

4.

Szakmai
felkészültség

Figyelemmel kíséri és információt biztosít a munkatársaknak, támogatja a
A korszerű ismeretek beépítését segíti és támogatja
szakmai területnek megfelelő változó tartalmak és a duális partneri
a tanulás-tanítás folyamatába.
elvárások beépítését a tanulási-tanítási folyamatba.
Szakmai munkáját reálisan értékeli, tisztában van értékeivel, nyitott annak
Szakmai céljaihoz illeszkedve tudatosan tervezi
fejlesztésére. Biztos szakmai tudás jellemzi a korszerű pedagógia és a
szakmai munkáját, oktatói és vezetői karrierjét.
helyzetfüggő vezetés területén. Szakmai és vezetői tudását jól alkalmazza
a gyakorlatban.
Irányítja és részt vállal a célok meghatározásában
(európai, országos, ágazati, regionális célokkal
Vezetői munkájában érvényesül a folyamatos minőségfejlesztés logikája
összhangban meghatározott intézményi szakképzési
(PDCA logika). Ismeri, és a tervezési dokumentumok tartalmazzák ezeket
célrendszer). Részt vesz a minőségirányítási
a célokat, melyek alapján a fejlesztéseket megtervezi.
rendszer, az önértékelés és az oktatói értékelés
rendszerének kialakításában, működtetésében.
A gyakorlatban a megvalósítás során támogatja a célok elérését, a célok
Biztosítja, támogatja a korszerű szakmai tartalmak, és a kialakított intézményi gyakorlat egymással koherensek. Vezetőként
a módszertan és a digitális oktatás alkalmazását.
elkötelezett a korszerű pedagógiai gyakorlat megvalósításában.
Irányítja az oktatók pedagógiai tervező munkáját.
Támogatja a korszerű módszerek alkalmazását, mérési eredményekre
támaszkodva fejleszti az intézmény módszertani kultúráját.

5.

Pedagógiai
folyamatok
irányítása

Vezetői munkájával ösztönzi és támogatja a
Vezetői munkájában segíti a közösségépítést, a tanulók együttműködését.
szociális tanulásban rejlő lehetőségeket, az oktatók Elvárja az oktatók személyiségfejlesztő, egyénre szabott pedagógiai
közösségépítő, személyiségfejlesztő tevékenységét. munkáját.
Irányítja a szakmai és közismereti oktatók
együttműködését, értékelési rendszerük
összehangolását. Elősegíti az együttműködést a
szakmai oktatók és a duális képzőhely között, a
szakmai tartalom, a korszerű módszertan és az
összehangolt értékelési rendszer területén.
Irányítja a korszerű tanulói mérések alkalmazását.
Méri és értékeli a tanulási folyamat
eredményességét. A korai jelzőrendszer
eredményeit felhasználja a szakmai- pedagógiai
munka fejlesztéséhez.
A külső, belső mérési eredmények és a tanulói
eredmények (vizsgák, értékelések, partneri
visszajelzések) alapján fejleszti a pedagógiai
folyamatokat.

Szempontok adatforrásai

Érték 1-6-ig

Súlyszorzó

Súlyozott pontszám

A tanított szakmának, tantárgynak megfelelő szakirányú végzettség,
vezetői munkakörhöz előírt végzettség
Tanári, szakoktatói végzettség
Szakmai, pedagógiai, vezetői továbbképzések
Igazolt nyelvismeret

A közismereti és szakmai képzés együttműködését biztosítja a megfelelő
szervezeti keretek működtetésével, szakmai támogatást nyújt a duális
parrtnerekkel való képzési együttműködéshez.

M4
É1
É2

oklevelek, bizonyítványok,
tanúsítványok

6

3

18

szakmai önéletrajz (KIRA adatok)

6

4

24

az intézményi jövőkép és stratégia
alapján meghatározott munkaköri
értékek

6

8

48

6

10

60

6

14

84

tervezési dokumentumok, munkatervek
és beszámolók, továbbképzési
program, oktatói vélemények,
munkaerőpiaci, duális partneri
visszajelzések
tervezési dokumentumok, oktatói
vélemények, munkaerőpiaci, duális
partneri visszajelzések
tervezési dokumentumok, oktatói
vélemények, duális partneri
visszajelzések

tervezési dokumentumok, munkatervek
és beszámolók

T1
T4
M1
M2
M3
M4
M5
M6
É1
É2
É4

munkatervek és beszámolók, oktatói
vélemények

tanulói vélemények, oktatói
vélemények

munkatervek, beszámolók, oktatói és
duális partneri vélemények

A tanulói mérési rendszer kialakítását és alkalmazását irányítja.
Szisztematikusan méri és értékeli a célok teljesülését, és az azokban
meghatározott feladatok eredményességét. Felhasználja a külső mérés
eredményeit és az intézményi mérési feladatokat támogatja.

munkatervek és beszámolók,
továbbképzési program, beiskolázási
terv, mérési dokumentumok

A mérési eredmények alapján rendszeresen felülvizsgálja a célokat, a
működési folyamatokat, és ez alapján pedagógiai fejlesztéseket valósít
meg.

munkatervek és beszámolók,
intézményi alapdokumentumok,
oktatói, tanulói és duális partneri
vélemények
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Vezetői kompetenciák

A jövőkép, a célok megfogalmazása és a feladatok
Kialakítja és működteti az - intézmény jövőbeni lehetőségeit, irányait
tanévekre bontása során figyelembe veszi az
befolyásoló, meghatározó - információk, adatok gyűjtésének és
intézmény külső és belső környezetét, a folyamatban
elemzésének, feldolgozásának rendszerét.
lévő és várható munkaerő-piaci változásokat.

6.

Képes a változtatás folyamatát hatékonyan
megtervezni, végrehajtani és értékelni, amelynek
során felhasználja a minőségirányítási rendszer
működtetésének eredményeit. Alkalmazza a tanuló
szervezetté válás elvét és gyakorlatát.
A vezető ösztönzi, engedi, és szívesen befogadja a
tanítás-tanulás eredményesebbé tételére irányuló
Változások kezelése kezdeményezéseket, innovációkat, fejlesztéseket.
Támogatja a belső tudásmegosztást.
Folyamatosan nyomon követi és értékeli a célok
megvalósulását, a mérési rendszer eredményeit, az
elemzéseket bemutatja partnereinek. Rendszeresen
meghatározza az intézmény erősségeit és
gyengeségeit, fejlesztendő területeit, ehhez
felhasználja a belső és külső intézményértékelés
eredményeit.

Részt vesz a szakképzést érintő helyi igények elemzésének folyamatában.
Folyamatosan informálja kollégáit és az intézmény partnereit a megjelenő
változásokról, lehetőséget biztosít számukra az önálló
információszerzésre (konferenciák, előadások, egyéb források), és reagál
a feltárt igényekre.

munkatervek és beszámolók,
intézményi alapdokumentumok,
felettes vezetői és fenntartói interjú

T2
T4
M1
É1
F1
F2

Az értékelések méréseken, konkrét elemzéseken alapulnak, amelybe
bevonja munkatársait, partnereit. A mérés eredményeit felhasználja az
intézmény szakmai munkájának értékelésére és a fejlesztések
megalapozására.

7.

Átgondolt, szervezett kommunikációs rendszert működtet, tájékoztatást,
értekezletet tart, elektronikus csatornákat használ.

Információ szolgáltatás, tájékoztatás

Oktatók, szülők, tanulók tájékoztatását tervezi és koordinálja, amely
rendszeresen, szabályozottan működik. Részt vesz a naprakész
kommunikációs megjelenés (honlap, sajtó) biztosításában, egyéb
tájékoztatási formák működtetésében.

Vezetői
kommunikáció
Vezetői együttműködés, lojalitás

Az intézmény képviselete a belső és a külső
partnerek tekintetében

8.

Oktatói munka
ellenőrzése,
értékelése,
fejlesztések
támogatása

Átlátható ellenőrzési rendszert működtet,
azonosítja az erősségeket, a fejlesztendő
területeket, támogatja a fejlesztéseket.
Irányítja és delegálja az ellenőrzési, értékelési
feladatokat.
Támogatja az oktatói értékelésen alapuló egyéni
cselekvési terveket.
Szerepet vállal az intézményi kapcsolatrendszer
fejlesztésében.

9.

10.

Átlátható, rendszerszintű vezetői feladatmegosztás működik. Hiteles és
etikus magatartást tanúsít. (Kommunikációja, magatartása a pedagógus
etika normáinak megfelel.)
Vezetői munkájával kapcsolatban számít munkatársai véleményére,
rendszeres és szervezett kapcsolatot tart az intézményi közösségekkel.
Külső kapcsolatait az intézmény érdekében végzett nyitott, konstruktív
kapcsolatrendszer jellemzi.

Ismeri az intézmény partneri körét, részt vesz a partnerek képviselőivel
Együttműködik a partnerekkel (tanulók, szülők,
és a partnereket képviselő szervezetekkel (pl. kamara, gyakorlati képzést
fenntartó, társszervezetek, duális képzési partnerek, folytató duális partnerek, munkaerőpiaci szervezetek, végzetteket
alkalmazó munkaadók) való kapcsolattartásban. Vezetőként kiemelten
Kapcsolatrendszer munkaerőpiac).
kezeli a duális képzési partnerekkel való együttműködést.
működtetése

Innováció, iskola
menedzselése

A pozitív kép kialakításával és a folyamatos
kapcsolattartással célja a helyi munkaerőpiac
igényeinek kielégítése.

Az intézmény munkájába bevonja partnereit mind a tervezés, a
megvalósítás, az értékelés és a fejlesztések indítása területén. Aktivan és
kezdeményezően vesz részt az intézmény imázsának alakításában, a
pályaorientációs tevékenységben.

Aktívan részt vesz az intézményi fejlesztésekben,
projektekben.

Vezetői munkájában kreatív és kezdeményező, az intézmény céljaihoz
illeszkedően irányítja a fejlesztő tevékenységeket.

Biztosítja az intézmény működéséhez szükséges
humán - és infrastrukturális erőforrásokat.
Elkötelezettséget mutat az intézmény tervszerű
digitális fejlesztése iránt, szervezi a digitális
innováció folyamatát.

Részvételével az erőforrások elemzése az intézményi céloknak
megfelelően történik. Az erőforrások értékelésének eredményeit a képzési
kínálat, a képzési tartalmak, a hatékony idő- és erőforrás felhasználás
érdekében használják fel.

Biztonságos intézményi környezetet biztosít.
Biztosítja a biztonságos adatkezelés és
adattovábbítás rendjét, a közérdekű adatok
nyilvánosságát.

Hatékony gazdálkodás

T3
M2
M3
M7
F1
F3

Hatáskörének megfelelően megszervezi az intézmény, mint létesítmény és
a használt eszközök biztonságos működtetését (pl. tanműhelyek,
sportlétesítmények eszközei, IKT-eszközök, taneszközök). Figyelmbe
veszi a környezettudatosság alapelvét, törekszik a fenntarthatósági
követelmények betartására.
A gazdálkodás területén képviseli a környezettudatos, takarékos
megoldásokat. Hatékonyan használja fel az intézményi erőforrásokat a
célok elérése érdekében. Törekszik a gazdaságos működtetésre,
kihasználja az intézmény bevételi lehetőségeit.

14

84

minőségirányítási dokumentumok,
munkatervek és beszámolók,
intézményi alapdokumentumok,
felettes vezetői és fenntartói interjú
felettes vezetői és fenntartói interjú,
intézményi kommunikációs csatornák,
értekezletek jergyzőkönyvei, digitális
felületek
oktatói, tanulói és duális partneri
vélemények, felettes vezetői és
fenntartói interjú, intézményi
kommunikációs csatornák,
értekezletek jergyzőkönyvei, digitális
felületek

6

10

60

6

12

72

6

9

54

6

16

96

100

600

SZMSZ, felettes vezetői és fenntartói
interjú, oktatói vélemények
felettes vezetői és fenntartói interjú,
oktatói, tanulói és duális partneri
vélemények

Differenciáló értékelési rendszert működtetnek az intézményben, az
elvárások és az értékelések átláthatóak és koherensek. Az oktatói
értékelés kiemelt célja a fejlesztés, amelyhez vezetői támogatást ad.
A munkatársak ellenőrzése, értékelése rendszeres, amelybe bevonja
vezetőtársait. Az értékelések adatokon alapulnak, a visszajelzések
korrektek, tárgyszerűek.
Tisztában van munkatársai erősségeivel, bevonja és támogatja őket az
intézményi fejlesztések és az egyéni fejlődési (karrier) lehetőség
kihasználásában.
Támogatja a team munkát, hatékonyan működtet iskolai oktatói
közösségeket, számít a munkájukra. Vezetőként támogatja és elvárja az
oktatói együttműködést, ő maga is része az iskolai közösségnek.

6

minőségirányítási dokumentumok,
intézményi értékelések, értekezletek
jegyzőkönyvei, munkatervek és
beszámolók

A mérési eredmények alapján terveit felülvizsgálja, Az éves, féléves értékelések eredményei nyomonkövethetők a fejlesztési
korrigálja a célokat, fejleszti az intézmény
tervekben, a következő időszak terveiben, azok koherensen illeszkednek
pedagógiai, szakmai munkáját.
egymáshoz.

Alkalmazott kommunikációs csatornák

minőségirányítási dokumentumok,
intézményi értékelések, értekezletek
jegyzőkönyvei, munkatervek és
beszámolók, továbbképzési program,
beiskolázási terv

M4
É2
F1

SZMSZ, munkatervek és beszámolók,
értékelési dokumentumok,
minőségirányítási dsokumentumok,
oktatói vélemények, felettes vezetői
és fenntartói interjú
értékelési dokumentumok, oktatói
vélemények, felettes vezetői és
fenntartói interjú
munkatervek, továbbképzési program,
beiskolázási terv, oktatói vélemények
munkatervek és beszámolók, oktatói
vélemények

T3
T5
T6
M2
M3
F3

SZMSZ, értékelési dokumentumok,
felettes vezetői és fenntartói interjú,
oktatói, tanulói és duális partneri
vélemények, végzett tanulók és az őket
alkalmazó munkaadók véleménye
SZMSZ, értékelési dokumentumok,
felettes vezetői és fenntartói interjú,
oktatói és duális partneri vélemények,
végzett tanulók és az őket alkalmazó
munkaadók véleménye
pályázatok, intézményi fejlesztési
tervek, munkatervek és beszámolók,
felettes vezetői és fenntartói interjú

T1
T7
M7
É3
F1
F2
F3

pályázatok, intézményi fejlesztési
tervek, oktatói, duális partneri
vélemények

munkatervek és beszámolók,
pályázatok, oktatói vélemények
eredményességi és hatékonysági
mutatók, költségvetési-, pályázati
adatok, munkatervek és beszámolók,
fejlesztési tervek, pályázatok
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7. sz. melléklet: Mintadokumentum az egyeztetéshez az oktatói értékelés
eredményéről
Egyeztetés az oktatói értékelés eredményéről
Oktató neve:
Értékelés időpontja:
Értékelési terület

Érték 1-6-ig

Képzettség - szakképzettség
Szakmai tapasztalat
Munkaerő-piaci érték
Szakmai felkészültség
A szakképzés-releváns korszerű módszertan alkalmazása
Pedagógiai tervezés
Pedagógiai értékelés
Együttműködés más oktatókkal, a szülőkkel és a gyakorlati oktatási
partnerekkel
Személyiségfejlesztő, csoportvezetői, tanulás támogató tevékenység
Innovációs tevékenység és szakmai elkötelezettség
Erősségek:

Fejlesztendő területek:

Oktató megjegyzése:

Dátum:

----------------------------------------------

-------------------------------------------

igazgató

oktató
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8. sz. melléklet: Mintadokumentum az egyeztetéshez az intézményi vezetői értékelés
eredményéről
Egyeztetés az intézményi vezetői értékelés eredményéről
Intézményi vezető neve:
Értékelés időpontja:
Értékelési terület

Érték 1-6-ig

Képzettség - szakképzettség
Szakmai tapasztalat
Munkaerő-piaci érték
Szakmai felkészültség
Pedagógiai folyamatok irányítása
Változások kezelése
Vezetői kommunikáció
Oktatói munka ellenőrzése, értékelése, fejlesztések támogatása
Kapcsolatrendszer működtetése
Innováció, iskola menedzselése
Erősségek:

Fejlesztendő területek:

Intézményi vezető megjegyzése:

Dátum:

----------------------------------------------

-------------------------------------------

igazgató/főigazgató
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9. sz. melléklet: Kérdőívminták az oktató értékeléséhez
A kérdéssorok kiegészíthetők más, az iskola számára releváns kérdésekkel.
Szülői kérdőív az oktató értékeléséhez
Kérjük, gondolja végig és értékelje, hogy a felsorolt állítások közül melyik milyen
mértékben igaz. Válassza ki a véleményét tükröző értéket (a legördülő menü segítségével) 0
és 4 között, ahol:
teljesen igaz = 4
általában igaz = 3
többnyire nem igaz = 2
egyáltalán nem igaz = 1
nincs információm = 0. A „0” megjelölést az átlagba nem számítjuk bele!
Oktató neve: …………………………………………………………………………………..
1. Az oktatási folyamat elején (év elején vagy egy-egy projekt előtt) ismerteti az elvárásokat a
szülőkkel, tanulókkal.
2. A tanulók értékelése következetes, fejlesztő hatású.
3. Együttműködik a szülőkkel, és a velük folytatott párbeszédét a kölcsönös megbecsülés,
együttműködésre való törekvés, más véleményének tiszteletben tartása jellemzi.
4. Együttműködik a pedagógiai munkát segítő szakemberekkel (szakszolgálat,
gyógypedagógus, pszichológus, tanácsadók stb.). Segítségért fordulhatok hozzá nevelési
problémákkal.
5. Fogadóórán, szülői értekezleten, egyéni megkeresések alkalmával informatív és gyermekem
fejlődése szempontjából hasznos tanácsokat ad.

Tanulói kérdőív az oktató értékeléséhez
Kérjük, gondold végig és értékeld, hogy a felsorolt állítások közül melyik milyen mértékben
igaz. Válaszd ki a véleményedet tükröző értéket (a legördülő menü segítségével) 0 és 4 között,
ahol:
teljesen igaz = 4
általában igaz = 3
többnyire nem igaz = 2
egyáltalán nem igaz = 1
nincs információm = 0. A „0” megjelölést az átlagba nem számítjuk bele!
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Pontos válaszaid segítenek abban, hogy oktatód munkájára vonatkozóan a véleményedet
megismerjük. Segítő közreműködésedet köszönjük.
(Duális képzőhely: az a vállalkozás, ahol a szakmát tanulod szakképzési munkaszerződéssel.)
Oktató neve: ……………………………………………………………………………………
1. Év elején a tantárgya oktatásának megkezdésekor vagy egy-egy projekt előtt ismerteti az
elvárásokat a szülőkkel, tanulókkal.
2. A tanulók értékelése következetes, fejlesztő hatású.
3. Tervezésében figyelembe veszi a tanulói igényeket és adottságokat, a tehetséges tanulóknak
fejlődési lehetőséget biztosít, a lemaradó tanulókat igyekszik felzárkóztatni.
4. Oktató-nevelő munkájában szerepet kap a tanulók motiválása, épít a tanulók tevékeny
részvételére.
5. Tervezésében épít a tanulók előzetes tudására, valamint a duális képzőhelyen szerzett
ismeretekre, tapasztalatokra.
6. A tanítási órákon használja a digitális oktatás módszereit és eszközeit (pl. szakmára jellemző
szoftverek vagy számítógép, okostelefon).
7. A tanítási órákon figyelembe veszi a tanulók szakmáját, a duális képzőhely szerepét.
8. Feleltetésnél, dolgozatírásnál mindig ismerteti az elvárásokat, amelyek segítenek felkészülni
a vizsgára.
9. Teljesíthető követelményeket támaszt, és aszerint értékel.
10.
A házi feladatokat, a tanulói munkákat rendszeresen ellenőrzi és értékeli, a
visszajelzései egyértelműek, tárgyilagosak, fejlesztő hatásúak.

Munkaerő-piaci, duális partneri kérdőív az oktató értékeléséhez
Önök a szakképző intézményünk kiemelt partnerei, részt vesznek a tanulók szakirányú
képzésében és/vagy alkalmazzák végzett tanulóinkat. Szeretnénk megismerni véleményüket az
iskoláról, az együttműködésünkről, az elvárásaikról.
Kérjük, gondolja végig és értékelje, hogy a felsorolt állítások közül melyik milyen
mértékben igaz. Válassza ki a véleményét tükröző értéket (a legördülő menü segítségével) 0
és 4 között, ahol:
teljesen igaz = 4
általában igaz = 3
többnyire nem igaz = 2
egyáltalán nem igaz = 1
nincs információm = 0. A „0” megjelölést az átlagba nem számítjuk bele!
Oktató neve: ……………………………………………………………………………………
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1. Az oktató együttműködik és kapcsolatot tart a duális képzőhellyel.
2. Szakirányában biztos, megalapozott korszerű szakmai tudással rendelkezik, amelyet beépít
a tanulás-tanítás folyamatába.
3. Tervezésében épít a tanulók előzetes tudására, valamint a duális képzőhelyen szerzett
ismeretekre, tapasztalatokra.
4. A duális képzőhelyen oktatókat bevonja a tervezési-végrehajtási feladataiba, kikéri a
véleményüket.
5. Oktatói munkájában figyelembe veszi a duális képzőhely igényeit.
6. A duális képzőhely értékelési gyakorlatával összhangban alakítja ki értékelési gyakorlatát.
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10. sz. melléklet: Mintadokumentumok az óra-/foglalkozáslátogatás megfigyeléséhez
és a látogatást követő értékelő megbeszéléshez
Az óra-/foglalkozáslátogatás dokumentumai
A megalapozott döntéshez egyéb, az intézmény által kidolgozott megfigyelési szempontok is
használhatóak. Az itt felsorolt szempontok megtalálhatóak az értékelési területek szempontjai
között.
Óra-/foglalkozáslátogatás megfigyelési napló
Az oktató neve:
...................................................................................
A látogatás helye, ideje:
...................................................................................
Tantárgy/Projekt megnevezése: …...............................................................................
Az óra vagy a foglalkozás témája:...................................................................................
Az osztály, a csoport:
...................................................................................
A látogatást végző neve:
……...........................................................................
Amennyiben órán, foglalkozáson megfigyelhető, és ebből releváns információ levonható
az alábbi szempontokról:
Megfigyelési szempontok
Szakirányában biztos, megalapozott, korszerű szakmai
tudással rendelkezik.
A korszerű ismereteket beépíti a tanulás-tanítás
folyamatába.
Gyakorlatorientált, tevékenységközpontú, tanulási
eredmény alapú módszereket alkalmaz.
Digitális eszközöket, módszereket alkalmaz.
A tanulók, tanulócsoportok egyéni szükségletéhez
illeszkedő módszereket és munkaformákat alkalmaz (pl.
differenciált oktatás).
A szakképzési tartalomhoz illeszkedő, megfelelő
munkaformákat alkalmaz.
Az oktatási folyamat elején ismerteti az elvárásokat a
szülőkkel, tanulókkal.
A pedagógiai folyamathoz illeszkedve diagnosztikus,
fejlesztő és összegző értékelést alkalmaz. A
visszajelzései rendszeresek, egyértelműek, tárgyilagosak,
fejlesztő hatásúak.
A pedagógiai célokhoz, a szakmai programhoz és a
képzési és kimeneti követelményekhez (KKK) illeszkedő
értékelést alkalmaz.
Ellenőrzéseinek méréseinek, értékeléseinek eredményeit
rendszeresen szakszerűen elemzi, felhasználja a tanulók
fejlesztési céljainak és feladatainak kijelölésében.
Támogatja a tanulók önálló gondolkodását, a tanulásitanítási folyamat részévé teszi a tanulók ötleteit, önálló
kezdeményezéseit, ezzel támogatva a munkavállalói és a
vállalkozói kompetenciáik fejlesztését.
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Pedagógiai munkájában épít a szociális tanulásban rejlő
lehetőségekre.
Amennyiben órán, foglalkozáson megfigyelhető vagy rendelkezésre állnak óratervek/egyéni
fejlesztési tervek (nem kötelező), és ebből releváns információ levonható az alábbi
szempontokról:
Tervezésében figyelembe veszi a tanulói igényeket és
adottságokat, beépíti a digitális oktatás módszereit és
eszközeit.
Tervező tevékenységében korszerű, a duális képzőhelyi
igényeket figyelembe vevő tartalmi tervezést és
szakképzés releváns módszereket alkalmaz (projektek,
együttműködés a duális partnerekkel, stb).
Tervező tevékenységében szerepet kap a tanulók
motiválása, motivációjuk fejlesztése, épít a tanulók aktív
részvételére.
Tervezésében épít a tanulók előzetes tudására, valamint a
duális képzőhelyen szerzett ismeretekre, tapasztalatokra.
Részt vesz az intézmény belső tananyagfejlesztési
tevékenységében.
Részt vesz az intézményi dokumentumok elkészítésében,
a saját dokumentumaiban nyomon követhető az összhang
az intézményi célokkal.
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Feljegyzés a látogatást követő értékelő megbeszélésről
Az oktató neve:
……………………………………………………...
A látogatás helye, ideje:
……………………………………………………...
Tantárgy/Projekt megnevezése:
……………………………………………………...
Az óra vagy a foglalkozás témája: ……………………………………………………...
Az osztály, a csoport:
……………………………………………………...
A látogatást végző neve:
……………………………………………………...
Az értékelő megbeszélés helye, ideje:……………………………………………………..
Az értékelő megbeszélés résztvevői: ……………………………………………………...
Értékelés szempontjai
Az oktatási- nevelési-képzési feladatok megvalósítása során az
oktató követi-e a szakmai programban megfogalmazott elveket?
Figyelembe veszi-e az oktató a tanulócsoport adottságait, a
tanulók személyiségfejlesztését?
A megvalósítás összhangban áll-e az oktató tervező
munkájával?
Megvalósul-e a tanítás folyamatában a tanulás korszerű
értelmezése, alkalmazza-e a korszerű pedagógiai
technológiákat?
Megvalósul-e a tanórán a tanulók tevékenységének tudatos
szervezése, a tanulói önállóság támogatása?
Megfelelő-e a tanulók motiválása?
Megvalósul-e a folyamatos ellenőrzés és értékelés?
Összegző értékelés

Megjegyzés az értékeléshez

Dátum:
……………………………………
értékelő aláírása

…....................................................
oktató aláírása
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