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Kik kerülhetnek át? 
2014 tavaszán: 
•14 év gyakorlat pedagógus besorolásban + szakvizsga (csak azt engedi 
be a rendszer, aki feltölthet)

2014. március 30-ig jelentkezhet:
•8 év gyakorlat pedagógus besorolásban

• vagy 30 év szakmai tapasztalat (szakvizsga nélkül)
•feltöltési határidő nov. 30.

– Sajnos a megbízásos jogviszony nem számít bele

•Szakvizsga: 
– Pedagógiai szakpszichológus
– Óvoda- és iskolapszichológus
– Tanácsadó szakpszichológus
•Ha valaki pszichológus és tanár – számít  az is, ha pedagógus 
szakvizsgája van



Feltöltési felület
• Ideiglenesen a szakszolgálati felületen egyszerűsített 

portfólió

• az intézményekben dolgozó óvoda- és 
iskolapszichológusok a szakszolgálatban 
alkalmazott pszichológusokkal azonos portfólió 
tartalmakat tölthetnek fel. 

„Pedagógus-munkakör pedagógiai 
szakszolgálatban”

„Iskolapszichológiai, óvodapszichológiai ellátás” 
altípus





Mit jelent az ideiglenes minősítés? 

• 2018-ig végleges minősítés lesz- most egyszerűsített (gyorsított)

• Miben fog változni a végleges? 

– Nem lesz alapvetően más
– Kiegészül – de hogy mivel, az csak a 

pedagógusoknál van még kidolgozva



Feltöltendő

• 3 db esettanulmány egyéni beavatkozásról és

• 7 db egymástól független egyéni/csoport vizsgálat egy ülésének  
bemutatása

• rövid feltöltés határideje 2014. április 30.



Az esettanulmány csak egyéni beavatkozásra/felmérésre 
vonatkozhat, csoportosra nem 

• Kivéve az iskolában és óvodában dolgozó pszichológusokat, 
akikre munkájuk jellegéből adódóan a következő szempont 
érvényes: Az óvodában, iskolában dolgozó pszichológusok 
esetében az egyéni esettanulmánynál előírt hét  ülésbe a 
klienssel történő közvetlen fogalakozás mellett beletartozhat  a 
kliens problémájában érintett személyekkel (pl. szülők, 
pedagógusok) folytatott konzultáció, illetve a kliens közvetlen 
társas környezetével ( csoport, osztály) való  foglalkozás is.  – 
Az esetleírásban az esettanulmány szempontsorának alpontjait 
értelemszerűen szükséges alkalmazni a gyerek/serdülő 
kliensre és a vele kapcsolatban álló „a kliens problémájában 
érintett” szereplőkre.



Az esettanulmányhoz kapcsolódó 
reflexió elemei: (önálló file feltöltése):

• Leírás: a problémahelyzet ismertetése, ha ez már a dokumentumban 
megtörtént, csak utalás a dokumentum megfelelő pontjaira.

• Elemzés/érvelés: annak indoklása, hogy miért tesszük azt, amit teszünk, és 
miért választjuk azt a megoldást adott helyzetben, amelyet választunk. (az 
esetleírás közben  már kifejtett reflexiók az esettanulmány külön 
megírandó reflexiójánál felhasználhatók és megismételhetők, de újabb 
összerendezésben)

• Önértékelés: mérlegelnünk kell, hogy milyen következményekkel jártak 
cselekedeteink az érdekelt felekre, leginkább a kliensekre és önmagunkra 
nézve, és mit kellene esetleg változtatni a gyakorlatunkon. (A cselekvés 
utáni reflexió.) (Az esetleírás közben  már kifejtett reflexiók az 
esettanulmány külön megírandó reflexiójánál felhasználhatók és 
megismételhetők, de újabb összerendezésben.)
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