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Célja

 a tanár kapjon képet arról, hogyan ítéltetik meg kívülről a 
teljesítménye adott szempontok alapján

 nyugtázni és méltányolni az elért egyéni teljesítményeket

 segíteni az egyéni problémák feltárásában s ezen keresztül 
segíteni a szakmai fejlődést

 adatokat kapni a vezetői döntések meghozatalához 

 elősegíteni az iskolai feladatok jobb elosztását



Alapja

• minőségi értékelő lapok

 munkaköri leírások



Minőségi értékelő lapok
1. A tanított csoportok átlaglétszáma (szorzó:1-1,5):

• Példa az értelmezésre:

• Szélső értékek: 

• 1-1,4 (egy éve 1-1,35)

• Átlag: 1,07

• A vezetés véleménye: 

• kellően objektív szorzó; megfelelően értékeli azt a 

többletmunkát, amit egy-egy nagyobb tanulócsoport tanítása 

jelent

• Javaslat:

A B C D E F G E

osztály, 

csoport

óraszám létszám országos átlag Eltérés (C-D) súlyozott 

eltérés 

(E*B)

átlagos 

eltérés 

(ΣF/ΣB)

minőségi 

szorzó

1+(G/10)

7. 4 31 23 8 32 27,5/12=

2,29

1,2

8. 3 14 11,5 2,5 7,5

9. A 2 28 28 0 0

9. H 3 10 14 -4 -12
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2. Az OH-felmérés (kompetencia-mérés) eredménye (szorzó:0,8-1,4):
• Értelmezés:

 az a tanár, aki a tantárgyából, illetve az általa tanított tanulócsoportban legalább az országos átlagot
elérte, 1,0 minőségi szorzóban részesül

 az országos átlagot jelentősen meghaladó eredményt 0,2-es minőségi szorzó emelkedéssel értékeljük.

 az adott képzési típus (pl. hatosztályos gimnázium) országos átlagát meghaladó eredményt 0,4-es
minőségi szorzó emelkedéssel értékeljük

 az országos átlagtól jelentősen elmaradó eredményt 0,2-es minőségi szorzó csökkenésével értékeljük

• Szélső értékek: 
 1,2-1,4: (egy éve mindenki az akkori maximumot, 1,2-t kapta)

• Átlag: 1,25

• A vezetés véleménye: 
 fontos értékelni az itt elért eredményt, mivel a mérés nem szaktárgyi tudást, hanem olyan

kompetenciákat mér, amelyeket a diák minden tárgy tanulásakor használni tud

 örvendetes, hogy a 2010-es mérés előtt többen felkészítették a tanulókat a rájuk váró
feladatra, ill. hogy Anikó két osztálya összes feladatlapját kiértékelte

• Javaslatok:
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3. Óralátogatások tapasztalatai (szorzó:0,5-2,0):
• Értelmezés:

 A = kiváló, átlagon felüli (2,0)

 B = jó, de nem rendkívüli (1,5)

 C = közepes (1,0)

 D = gyenge, de nem elfogadhatatlan (0,5)

 X = nem értékelhető, mert nincs elég adat

• Szélső értékek: 
• 1,48-1,93 (egy éve: 1,488-1,835)

• Átlag 1,77 (egy éve: 1,64)

• A vezetés véleménye: 
• láttunk jó pár igazán kiemelkedő órát, változatos óravezetést, újító pedagógiai módszereket;

gyenge („D”) minősítést senki sem kapott semmilyen területre sem: készületlenséget, széteső
órát, az órai fegyelem teljes hiányát sehol sem tapasztaltuk

• figyelemre méltó területek: motiválás, ráhangolás az óra elején (az érdeklődés felkeltése a téma
iránt); szemléltetés, eszközhasználat; időkihasználás; módszerek változatossága; fegyelem; a
tanulók értékelése (nem elsősorban a feleletekre gondolunk), dicséret;

• örvendetes az átlag emelkedése

• Javaslatok: 
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4. Munkaközösség-vezetés (szorzó: 1,2-1,5):

• Értelmezés:

• városi verseny; kistérségi verseny; iskolai verseny; munkaközösségi tanácskozás;

nyílt (pályaválasztási) nap szervezése; belső továbbképzés; pedagógiai módszerek

bemutatása; a munkaközösség-vezetői jelentések minősége, tartalmassága; az

iskolai munkaterv végrehajtásában vállalt szerep; az iskolavezetés munkájának

segítése (pl. óralátogatások); szakmai fejlesztés (pl. pályázatok, eszközbeszerzés)

• Szélső értékek: 

• 1,3-1,5 (egy éve: 1,3-1,5)

• Átlag: 1,45 (egy éve: 1,36)

• A vezetés véleménye: 

• tavaly 5 munkaközösség működött (örvendetes, hogy idén ősztől humán

munkaközösség alakult, összefogva a magyarosokat, a könyvtáros tanárt és

óraadóinkat a magyar mint idegen nyelv, a médiaismeret és a dráma területén); a

vezetés szerint az előző tanévhez képest csökkentek a munkaközösségeken belüli

ellentétek; több munkaközösségben hiányztak a munkaterv szerinti foglalkozások,

ehelyett inkább eseti, spontán megbeszélések voltak; külön köszönet Jósár

Istvánnak az óralátogatásért!

• Javaslatok:
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5. Tanulmányi versenyek (szorzó: 1,0-2,2):
• Értelmezés:

 Városi, ill. körzeti verseny 1-3. helyezettje 0,1

 Megyei verseny 4-6. helyezés 0,2

 Megyei verseny 1-3. helyezés 0,3

 Regionális verseny (OKTV 2. forduló) 0,4

 Egyéb országos verseny döntőse 0,5

 A tanév rendje rendeletben szereplő 

országos verseny döntőse 1,0

 Országos verseny döntőse több tanulóval 1,2 

• Szélső értékek: 
• 1,1-2,2 (egy éve 1,0-2,2)

• Átlag: 1,44 (tavaly 1,489)

• A vezetés véleménye: 
• sok éve kialakított pontozás alapján, bevált elvek szerint értékeltünk 

• 2007/2008-ban tízen, 2008/2009-ben hatan, 2009/2010-ben heten értek el legalább 1,1-es 
eredményt

• Javaslatok:
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6. Egyéb versenyek (szorzó: 1,0-1,5):
A tantestület 2009. november 4-i értekezletén 20 igen szavazattal 5

tartózkodás és 2 nem szavazat mellett megszüntette ezt a kategóriát.
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7. Sportversenyek (szorzó: 1,0-2,2):
• Értelmezés:

• „Az adható minőségi szorzó minden esetben iskolai mérlegelést igényel,
mivel az iskola pedagógiai programja és az, hogy a versenyző
felkészítésében mekkora a szerepe a szaktanárnak, befolyásolja az elért
eredmény jelentőségét.”

• Szélső értékek: 2,2-2,2: mindkét értékelt a maximumot kapta (egy éve 
is ugyanez volt)

• A vezetés véleménye: 

• a szorzók szélső értékei megfelelőek; a pontszámok kialakításakor a 
definiálatlanság miatt a tanulmányi versenyek szorzóit alkalmaztuk; 

• Javaslatok:
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8. Többletek (szorzó: 1,0-2,0):
• Értelmezés:

• Felsorolás példálózó jelleggel (pl. pályázat, rendezvény, szertár, iskolai 
dekoráció, iskolaszéki és alapítvány kuratóriumi tagság, szakkör, báli 
felügyelet, ingyenesen vállalt tanórán kívüli tevékenység, tolmácsolás-
fordítás, versenyfelügyeletek  stb.)

• Szélső értékek: 
• 1,3-2,0 (egy éve: 1,3-2,0), minden kolléga végzett értékelhető mennyiségű 

többletmunkát; 

• Átlag: 1,76 (egy éve: 1,77)

• A vezetés véleménye: 
• a szorzó felső határának 2008-as 2,0-re emelésével árnyaltabban lehetett 

figyelembe venni a végzett többletmunkát (hatan érték el a 2,0-es szintet –
egy éve nyolcan)

• Javaslatok:
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9. Érettségiztetés (szorzó: 1,1-2,0):
• Szélső értékek: 1,1-2,0 (egy éve: 1,2-1,9)

• Értelmezés:

 Kötelező érettségi tárgyak esetén:

 Az osztály-/csoportlétszám 100%-a tesz középszintű érettségi 

vizsgát: 0,2 az érték
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9. Érettségiztetés (szorzó: 1,1-2,0):

 Választható vizsgatárgyak esetén (ide értve az ún. „első és második idegen 
nyelvet” is):

 Ha a csoportból:
 1-2 fő tesz középszintű érettségi vizsgát:

 0,1 az érték

 3-5 fő tesz középszintű vizsgát:

 0,2 az érték

 6-7 fő tesz középszintű érettségi vizsgát:

 0,3 az érték

 8-10 fő tesz középszintű érettségi vizsgát:

 0,4 az érték

 11 vagy több fő tesz középszintű érettségi vizsgát:

 0,5 az érték

 Ezen felül, ha a csoportból:
 1 fő tesz emelt szintű érettségi vizsgát:

 0,1-del emelkedik az érték a felkészítő és az alaptantervi tanárnak

 2 fő tesz emelt szintű érettségi vizsgát:

 0,2-del emelkedik az érték a felkészítő és az alaptantervi tanárnak

 3 fő tesz emelt szintű érettségi vizsgát:

 0,3-del emelkedik az érték a felkészítő és az alaptantervi tanárnak

 4 fő tesz emelt szintű érettségi vizsgát:

 0,4-del emelkedik az érték a felkészítő és az alaptantervi tanárnak stb.
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10. ECDL-vizsgák (szorzó: 1,0-2,0):

• Értelmezés:

• 7 modulvizsgánként 0,1 a szaktanárnak

• Szélső értékek: 

• 1,5-1,6: két tanárt érintett (egy éve: 1,6 volt és egy tanárt érintett)

• A vezetés véleménye: 

• megfelelő, kellően értékeli a vizsgafelkészítéssel járó többletmunkát

• Javaslatok:
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11. Nyelvvizsgák száma (szorzó: 1,0-2,0):

• Értelmezés:

• minden egyes középfokú C típusú nyelvvizsga 0,1-es érték,

minden egyes középfokú A vagy B típusú nyelvvizsga 0,05-os 
érték

• minden egyes felsőfokú C típusú nyelvvizsga 0,2-es érték

• minden egyes felsőfokú A vagy B típusú nyelvvizsga 0,1-es érték

• Szélső értékek: 

• 1,45-2,0 (egy éve 1,1-2,0 volt)

• A vezetés véleménye: 

• megfelelő, kellően objektív

• Javaslatok:
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12. Osztályfőnökség (szorzó: 1,2-2,0):
• Értelmezés:

• adminisztrációs tevékenység (pl. folyamatos ellenőrzés, statisztikák, osztályfőnöki
jelentés tartalmassága, Házirend betartatása); közösségfejlesztés, diákélet (pl.
dekoráció, osztályprogramok, kirándulások, ünnepségek, nyári programok);
„külkapcsolatok” (pl. szülőkkel, ifjúságvédelmi felelőssel való kapcsolattartás,
családlátogatás, a DÖK munkájának segítése, más osztályokkal közös
rendezvények)

Új elem: a diákkérdőívek eredménye

A feltett kérdések:

 Osztályfőnököd…

 segít-e gondjaid megoldásában?

 kellően képviseli-e az osztály érdekeit?

 gondoskodik-e közösségi programokról?

 és az osztály között kialakulnak-e tartalmas beszélgetések?

 és az osztály kapcsolata jó-e?

 és közted létrejött-e személyes kapcsolat?



Minőségi értékelő lapok

12. Osztályfőnökség (szorzó: 1,2-2,0):

• Szélső értékek:

• 1,5-2,0 (egy éve 1,3-1,5, de akkor 1,5 volt a maximum)

• a diákkérdőívben feltett 5 kérdés szélső értékei: 1,12-1,46 (a lehetséges 

0,5-1,5 között)

• Átlag: 1,79

• A vezetés véleménye:

• a most bevezetett 5 kérdés segít az osztályfőnökök munkájának 

megítélésében

• Javaslatok:
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13. Továbbképzés, önképzés (szorzó: 1,0-1,5):
• Értelmezés:

• 30-120 órás továbbképzések, másoddiploma, szakvizsga, modern 
pedagógiai módszerek alkalmazása, szakmai továbbképzéseken, „nyílt 
napok”-on tanítás, publikációk, pályázatok, médiatevékenység, bemutató 
óra („jó gyakorlat” átadása), mentori tevékenység, önképzés, 
nyelvtanfolyam, nyelvvizsga letétele stb. 

• Szélső értékek:
• 1,2-1,5 (egy éve 1,1-1,5 volt)

• Átlag: 1,41

• A vezetés véleménye:
• nagyon fontos terület a pedagógiai innováció szempontjából

• örvendetes, hogy az országos költségvetési tervezetben újra szerepel a 
továbbképzési normatíva

• Javaslatok:
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14. Adminisztrációs tevékenység (szorzó: 0,5-1,0):

• Értelmezés:
• tanmenetek színvonala, dolgozatok gyors és szakszerű javítása, megfelelő 

számú jegy időarányosan, naplóvezetés, túlóra-elszámolás, határidők 
betartása stb.

• Szélső értékek:
• 0,8-1,0 (egy éve: 0,9-1,0)

• Átlag: 0,99

• A vezetés véleménye:
• csak annál „büntettünk” 1,0 alatti szorzóval, akinél rendszeresek voltak a 

hiányosságok, határidők figyelmen kívül hagyása stb.

• Javaslatok:
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15. Diákkérdőívek (szorzó: 0,5-1,5):
• Értelmezés:

 A = az állítással egyetértek = 1,5

 B = az állítással jórészt egyetértek = 1,2 (tavaly 1,0)

 C = az állítással többnyire nem értek egyet = 0,8

 D = az állítással egyáltalán nem értek egyet = 0,5

• Szélső értékek:
• 1,17-1,45 (tavaly:0,91-1,37)

• A vezetés véleménye:
• a kérdőív lehetőséget ad a tanulóknak arra, hogy szervezett formában 

véleményt nyilvánítsanak az őket oktató pedagógusok munkájáról

• az eredmények folyamatosan javulnak (az átlag most 1,32, egy éve 1,22, 
két éve 1,15 volt)

• Javaslatok:
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15. Diákkérdőívek 

(szorzó: 0,5-1,5):

 Az átlagok részletes 

bemutatása:

tanári átlagok

Ez a tanár véleményem szerint …

1. kiválóan tudja a tárgyát (jól tud angolul/németül, nagyon ért a matematikához stb.). 1,41

2. jól tud fegyelmet tartani. 1,26

3. láthatóan élvezettel, lelkesen tanít. 1,34

4. meg tudja szerettetni a tantárgyát a tanulókkal. 1,21

5. az órákra pontosan érkezik és pontosan fejezi be őket. 1,34

6. nyilvánvalóan készül az órákra. 1,36

7. a rendelkezésre álló időt hasznos munkával tölti ki. 1,33

8. magas, de teljesíthető követelményeket támaszt a tanulókkal szemben. 1,28

9. ideális légkört teremt az órán a munkához. 1,29

10. érdekes és/vagy nyilvánvalóan hasznos órai feladatokat alkalmaz. 1,29

11. ésszerű mennyiségű és jellegű házi feladatot ad. 1,33

12. a számonkérésben igazságos és kiszámítható. 1,33

13. a dolgozatokat elfogadható idő alatt kijavítja. 1,35

14. a diákokat partnerként kezeli a munkában; véleményüket kikéri/meghallgatja. 1,30

15. egyenlően kezeli a diákokat, nem kivételez. 1,29

16. a diákokra mint egyénekre is tud figyelni. 1,30

17. kiszámítható, viselkedése nem pillanatnyi hangulatától függ. 1,28

18. olyan tanár, akinek a tantárgy tanulásával kapcsolatos tanácsaiban megbízok. 1,37

19. olyan ember, akinek a véleménye nem tanulmányi ügyekben is mérvadó számomra. 1,24

20. kiváló tanár; az iskola büszke lehet rá. 1,34

tanári átlag (a 20 kérdésé) 1,32
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16. Önértékelő és véleménykérő lap (szorzó: -):

• Értelmezés:
 adatokat szolgáltasson a vezetésnek a minőségi területek értékeléséhez

 lehetőséget adjon az értékelt tanárnak arra, hogy átgondolja és kifejtse nézeteit saját 
iskolai szerepével, teljesítményével és az értékelés feltételeivel kapcsolatban

 segítsen az iskolavezetésnek a szervezés hiányosságainak feltárásában és a javítás 
lehetőségeinek kidolgozásában

 segítsen a következő ciklusra vonatkozó egyéni célok kijelölésében

• A vezetés véleménye: 
• számunkra az előző 15 szorzó megállapításának korrektsége, a humánerőforrás-

gazdálkodás és (távlatilag) az értékelt szakmai fejlődése miatt (önértékelés 
képessége: mit ért el, miben kellene fejlődnie) nagyon fontos; örülünk, hogy a lapok 
kitöltésével kapcsolatos ellenállás csökkent: mindenki adott le érdemben kitöltött 
lapot, sok értékes javaslattal a vezetés felé.

• örvendetes, hogy sokan maguk is kritikusan értékelték a munkájukat, és célokat 
fogalmaztak meg a jövőre vonatkozóan; ezeket a célokat a minősítések 
megbeszélésekor egyeztetjük majd, egyelőre ceruzával írtam be.
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• Javaslataitok, észrevételeitek (véletlenszerű sorrendben, a 
hasonló tartalmúak összevonva):

• Az iskola jó hírének a javítása (nagyon sokan írták)

• Motiváltabb tanulókkal sokkal sikeresebben lehetne dolgozni

• Belső konfliktusainkat ne vigyük ki a diákok közé

• Egységes követelmények alkalmazása

• A tanári kar egységének erősítése, egyenlő feltételek („van, akinek szinte mindent szabad”)

• A vezetés nagyobb egysége

• Az igazgató nagyobb tekintélye

• A helyettesítések legyenek kiírva az órarend alá (az elmaradó órák?)

• Egymás munkájának tiszteletben tartása

• A tanárok által használt helyiségek nagyobb rendje (otthagyott ajándékok, kacatok, dobozok, 
dekorációs anyagok stb.)

• A dohányzás elleni hatékonyabb fellépés

• Fegyelmezés 

• A tantestület nagyobb egysége, összetartása

• Tanórán kívüli tevékenységekre jobban mozgósítani

• Az iskolai felszerelések védelme

• Egyes információk véletlenszerűen jutnak el vagy nem jutnak el a tanárokhoz

• ECDL-vizsgaközpont legyünk



Minőségi szorzók 

• A minőségi szorzók összege: 546,11

• A minőségi szorzók szélső értékei: 5,89-75,01

• A minőségi szorzók átlaga: 24,82



Fő feladataink a következő 

időszakra
1. Fokozott iskolamarketing (eddig megtett lépéseink ismertetése)

2. Fellépés a dohányzás ellen 

3. A közismereti tárgyak angolul történő oktatásának megkezdése (a kollégák tapasztalata)

4. Bekapcsolódás a módszertani megújulást , IKT-eszközök használatát segítő programokba 

(beszélni a TIOP 1.1.1 pályázatról)

5. Az új lektor munkájának szervezése, segítése

6. A Pedagógiai Program átdolgozása, kiegészítése a migráns tanulók oktatására vonatkozó 

részekkel

7. A pályakezdők segítése

8. A munkaközösségek szerepének erősítése

9. Tehetséggondozás és felzárkóztatás javítása (tapasztalatok)

10. A pedagógiai módszertani kultúra fejlesztése

11. A tanórai fegyelem és figyelem javítása

12. Bővíteni a tanórán kívüli tevékenységek körét



Köszönöm a munkátokat!


