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Református helyzetkép 2014/2015 tanév 

8 fenntartó 

25 intézmény 

9065 tanuló 

40 fenntartó 

55 intézmény 

18965 tanuló 

41 fenntartó 

58 intézmény 

17890 tanuló 

16 fenntartó 

22 intézmény 

4040 tanuló 

Forrás: refifórum 



160 református köznevelési intézmény 

49960 református gyermek, tanuló 

4234 pedagógus 

62 intézményben van mesterpedagógus 

49 kolléga szaktanácsadó 

99 kolléga szakértő 

402 minősülő református pedagógus 



REFORMÁTUS 

MESTERPEDAGÓGUSOK 

SZAKTANÁCSADÓK 

1. Tantárgygondozó 

szaktanácsadók 

2. Tematikus 

szaktanácsadók 

SZAKÉRTŐK 

1. Tanfelügyelők  

2. Pedagógusértékelő-

minősítő szakértők 

 



SZAKÉRTŐK 

I. Pedagógiai-szakmai ellenőrzés (PSZE, 

Tanfelügyelet) 

II. Pedagógusértékelés, minősítés (PÉM) 



Forrás: www.refpedi.hu 
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Szakértők szakos megoszlása 

angol biológia ének fizika földrajz

fuvola hittan informatika kémia könyvtár

magyar matematika művelődésszervezés német olasz

orosz óvodapedagógus pedagógiai szakértő rajz tanító

tanulásmódszertan testnevelés történelem vallástanár zongora

francia



Forrás: www.refpedi.hu 



326/2013. (VIII. 30.) Korm. 

rendelet  

7.§ (3) Egyházi intézményben a minősítő vizsga 

és a minősítési eljárás során a felsőoktatási 

intézmény által delegált köznevelési szakértőt az 

egyházi jogi személy intézményfenntartó kéri fel.  

A köznevelési szakértőt az egyházi jogi személy 

intézményfenntartó által fenntartott pedagógiai-

szakmai szolgáltató intézmény jelöli ki, ha az 

egyházi fenntartó a miniszterrel köznevelési 

szerződést kötött az általa fenntartott pedagógiai-

szakmai szolgáltató intézményre vonatkozóan. 



I./A. melléklet a 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelethez 







326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet  

8.§ 3) A köznevelési intézményben alkalmazott pedagógus értékelésének 

elemei, a pedagóguskompetenciák: 

a) szakmai feladatok, szaktudományos, szaktárgyi, tantervi tudás, 

b) pedagógiai folyamatok, tevékenységek tervezése és a megvalósításukhoz 

kapcsolódó önreflexiók, 

c) a tanulás támogatása, 

d) a tanuló személyiségének fejlesztése, az egyéni bánásmód érvényesülése, 

a hátrányos helyzetű, sajátos nevelési igényű vagy beilleszkedési, tanulási, 

magatartási nehézséggel küzdő gyermek, tanuló többi gyermekkel, tanulóval 

együtt történő sikeres neveléséhez, oktatásához szükséges megfelelő 

módszertani felkészültség, 

e) a tanulói csoportok, közösségek alakulásának segítése, fejlesztése, 

esélyteremtés, nyitottság a különböző társadalmi-kulturális sokféleségre, 

integrációs tevékenység, osztályfőnöki tevékenység, 

f) pedagógiai folyamatok és a tanulók személyiségfejlődésének folyamatos 

értékelése, elemzése, 

g) kommunikáció és szakmai együttműködés, problémamegoldás, valamint 

h) elkötelezettség és szakmai felelősségvállalás a szakmai fejlődésért. 

 



Az e-portfólió értékelésének és a tanítási óra 

megfigyelésének a nyolc pedagóguskompetencia az lapja 



















Köszönöm a figyelmet! 
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