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Minőségirányítási rendszer (MIR)

• Hatálya:
• fenntartótól függetlenül a szakmai oktatást folytató szakképző

intézmények

• A szakképző intézmény minőségirányítási rendszerét:
• az igazgató készíti el
• az oktatói testület és a képzési tanács véleményt nyilvánít róla
• a fenntartó hagyja jóvá (30 nap)

• A szakképző intézmények 2022. augusztus 31-ig elkészítik minőségirányítási
rendszerüket

• Önértékelési tevékenység, a ciklus kezdete: 2022. szeptember 1.

• A Szakképzés 4.0 stratégián és az EQAVET Keretrendszeren alapszik
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A MIR elemei, működése, kapcsolati rendszere

3



Önértékelés, külső értékelés

• Önértékelés (kétévente), külső értékelés (négyévente):
• azonos szempont- és elvárásrendszer, indikátorrendszer 

alapján – 21 szempont 
• az intézményt és vezetőjét értékeli, a szempontsor azonos, a fókusza

más
• az értékelések alapján cselekvési terv készül
• célja: folyamatos fejlesztés – „tanulószervezet”, amelynek alapja az

önértékelésen alapuló minőségfejlesztés

Önértékelési kézikönyv – ikk.hu

Külső értékelési kézikönyv

Módszertani javaslat az oktatói értékeléshez – ikk.hu
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A minőségpolitika értelmezése a MIR-ben

Szkr.

48. § (1) A szakképző intézmény a minőségpolitika keretében

a) megalkotja a szakképző intézmény küldetését, jövőképét, és 

azokhoz kapcsolódó stratégiát alakít ki a szakképzésialapfeladat-

ellátás minőségének biztosítása és javítása érdekében,

b) szabályozza a szakképző intézmény minőségirányítási 

rendszerének szervezeti kereteit, működtetésének feltételeit,

c) a szakképzésialapfeladat-ellátás minőségének biztosítása és 

fejlesztése érdekében minőségcélokat határoz meg,

d) a szakképzésért felelős miniszter által kiadott módszertani 

javaslat alapján elkészíti az oktatók értékelési rendszerét.
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Az EQAVET-alapú MIR
Európai Szakképzési Minőségbiztosítási Referencia Keretrendszer
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Önértékelési szempontsor

Önértékelési terület Önértékelési szempont
Az önértékelési szemponthoz kapcsolódó 

elvárás

Az EQAVET Minőségbiz-

tosítási Ciklus 4 lépése: 

Tervezés, Megvalósítás, 

Értékelés, Felülvizsgálat

21 vizsgálandó, értékelendő, 

EQAVET-alapú szakmai 

szempont, amelyekre 

erősségeket és 

fejlesztendő területeket kell 

meghatározniuk az 

intézményeknek

Az adott önértékelési szempont hazai 

szakképzési jogszabályi környezethez, 

a szakképző intézmények működési 

sajátosságaihoz igazított kifejtése, 

értelmezése: 

1. Mit jelent(het) az adott szempont 

a hazai szakképző intézmények 

működésében?

2. Mit kell vizsgálni, értékelni az adott 

szempontnál az önértékelés során?
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Önértékelési szempontsor – Tervezés

Önértékelési 

terület
Önértékelési szempont

Tervezés 

T1 Az intézmény által kitűzött helyi célok tükrözik az európai, országos és regionális 
szakképzés-politikai célokat.

T2 Az intézmény egyértelműen meghatározza a célokat, és figyelemmel kíséri a 
megvalósulásukat. A képzéseket úgy alakítja ki, tervezi meg, hogy elérjék a kitűzött 
szakképzés-politikai célokat.

T3 Az intézmény a helyi munkaerőpiaci és az egyéni képzési igények meghatározása 
érdekében konzultációt folytat a releváns partnerekkel.

T4 Az intézmény egyértelműen meghatározott és átlátható minőségirányítási rendszerrel 
rendelkezik. Meghatározza a minőségirányítás szervezeti kereteit és a minőségirányítással 
kapcsolatos felelősségi köröket.

T5 Az intézmény bevonja a munkatársakat az intézményi célok és tervek kialakításába.

T6 Az intézmény meghatározza a partneri körét, és együttműködéseket tervez a releváns 
partnerekkel.

T7 Az intézmény intézkedéseket határoz meg az adatvédelmi szabályoknak való megfelelés 
biztosítására.
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Önértékelési szempontsor – Megvalósítás

Önértékelési 

terület
Önértékelési szempont

Megvalósítás 

M1 Az intézmény a célok elérése érdekében megtervezett tevékenységek 
megvalósítását a szükséges erőforrások elosztásával biztosítja. 

M2 Az intézmény az eltervezett intézkedések megvalósítása érdekében egyértelműen 
meghatározott módon támogatja a szoros szakmai együttműködésen alapuló 
partnerségek kialakítását, kiemelten a duális képzőhelyekkel való együttműködést. 
M3  Az intézményben a képzési célok elérése érdekében megvalósul az oktatók 
együttműködése.

M4 Az intézményben az intézményi célokkal összhangban működik az oktatók 
továbbképzési rendszere.

M5 A tanulóközpontú intézmény szakmai programja lehetővé teszi a tanulók 
számára, hogy elérjék az elvárt tanulási eredményeket, valamint hogy aktívan részt 
vegyenek a tanulási folyamatban.
M6  Az intézmény érvényes, pontos és megbízható módszereket alkalmaz a tanulók 
tanulási eredményeinek az értékelésére.

M7 Az intézmény a digitális technológiák és az online tanulási eszközök használatával 
ösztönzi az innovációt a tanítási és tanulási tartalmak és módszerek terén,
az iskolában és a duális képzőhelyen egyaránt.
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Önértékelési szempontsor – Értékelés 
– Felülvizsgálat

Önértékelési 

terület
Önértékelési szempont

Értékelés

É1  Az intézmény minőségirányítási tevékenysége keretében rendszeres önértékelést 
végez.

É2 Az intézmény az önértékelés keretében méri és értékeli a stratégiai és 
a minőségcélok megvalósulását, a szakképzési indikátorokat, a partnerek igényét és 
elégedettségét, a szabályozott folyamatok eredményességét, a cselekvési terv 
végrehajtásának eredményességét, az oktatói értékelési rendszer működtetését és 
eredményességét. 
É3 Az intézmény önértékelése kiterjed az intézmény digitális felkészültségének és 
környezeti fenntarthatóságának a felmérésére és értékelésére is.

É4 Az intézményben a stratégiai célok elérése érdekében korai jelzőrendszer 
működik.

Felülvizsgálat

F1 Az intézmény az önértékelés és a külső értékelés eredményeit megvitatja 
a releváns partnerekkel, felhasználja a szakmai-pedagógiai munka folyamatos 
fejlesztésére, megfelelő cselekvési tervet állít össze.
F2 A visszacsatolási és a felülvizsgálati eljárások támogatják az intézmény tanuló 
szervezetként való működését, a szakmai-pedagógiai fejlesztéseket, és javítják 
a tanulók, a képzésben részt vevő személyek esélyeit.

F3 Az intézmény széles körben és nyilvánosan hozzáférhetővé teszi az értékelés és 

a felülvizsgálat eredményeit. 10



Az önértékelés helye a minőségfejlesztésben
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Világos, egyértelmű célok

Bevezetési terv, működési gyakorlat

Mérési rendszer

Szisztematikus értékelési stratégia

Látható és dokumentált kapcsolat 

a visszacsatolási mechanizmusok és 

a tervezési működési folyamat között

Szisztematikus minőségmegközelítés



Az önértékelést támogató elemek
Folyamatmodell

• Kötelezően szabályozandó folyamatok

• Javasolt választható szabályozandó folyamatok

• További intézmény döntése alapján szabályozandó folyamatok
Fenntartó (centrum), intézményi célokhoz kapcsolódó önértékelés, cselekvési terv stb.

• Folyamatmodell rögzítése a MIR leírásában (K+J+T)

• Kidolgozási és bevezetési ütemterv készítése, 
a folyamatmodell rögzítése a leírásban 

Folyamatterületek
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Vezetési-irányítási 

folyamatterület 

Szakmai-képzési 

folyamatterület 

Támogató és 

erőforrás-folyamat-

terület



Az önértékelést támogató elemek
Indikátorrendszer

• 24 kötelező indikátor

• A már meglévő elektronikus adatbázisokból, 
adatszolgáltatásokból meg lehet határozni (pl. KRÉTA)

• ÉVENTE KELL GYŰJTENI
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Az önértékelést támogató elemek
Partneri mérések

• Releváns partnerek

• Mérendő releváns partnerek

• Kötelező kérdőívek, mintavétel, érvényesség

• AZ ÖNÉRTÉKELÉSI CIKLUS SORÁN EGYSZER KÖTELEZŐ MÉRNI

Intézményi önértékelés: OKTATÓI, TANULÓI, SZÜLŐI, DUÁLIS1, 
DUÁLIS2

Intézményvezetői önértékelés: OKTATÓI/KÉPZÉSI TANÁCS, 
DUÁLIS1, DUÁLIS2

Oktatói értékelés: TANULÓI, SZÜLŐI (opc.), DUÁLIS (opc.)
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Önértékelési feladatok

21 szempont szerinti önértékelés:

• Adatgyűjtés, tényszerű vizsgálat (folyamatok, indikátorok,
partneri mérések)

• Erősségek
• Fejlesztendő területek

• Fejlesztések indítása
• Cselekvési tervek készítése, végrehajtása

Külső értékelés:

• Azonos szempontrendszer, módszerek
• A MIR működtetését vizsgálja

• Összegző jelentés
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Az oktatók és intézményi vezetők teljesítményértékelése

• Az intézményvezető hatásköre, bevonva vezetőtársait, akár külső
szakértőt is (vezetők esetében fenntartó [centrum])

• A külső értékelés az intézményi célok elérése érdekében
működtetett oktatói értékelés MEGVALÓSÍTÁSÁT VIZSGÁLJA

• Háromévente, folyamatos adatgyűjtés mellett

• Szkr. alapján: MÓDSZERTANI JAVASLAT a szakképzésben alkalmazott 
oktatók és intézményi vezetők teljesítményértékeléséhez
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dokumentációalapú 
minősítési rendszer    

az oktatók folyamatos 
szakmai teljesítését 
megítélni képes, az 

intézményvezető által 
végzett értékelés



Az értékelés területei, szempontok

• Minden oktatói munkakörre alkalmazható (közismereti és szakmai oktatók, 

pszichológus, könyvtáros-oktató, fejlesztőpedagógus, kollégiumi oktató)

• Az értékelési rendszer tíz értékelési területből áll:

• 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

• A magyarázat segíti az adott értékelési szempont szakképző intézményi
értelmezését

• Adatforrások

• Az egyes értékelési területek más-más súllyal szerepelhetnek – ún. súlyszorzók

a szakképzési centrum szintjén egységes alapelvek mentén
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Értékelési területek

Oktatók

1. Képzettség – szakképzettség

2. Szakmai tapasztalat

3. Munkaerőpiaci érték

4. Szakmai felkészültség

5.
A szakképzésreleváns korszerű 

módszertan alkalmazása

6. Pedagógiai tervezés

7. Pedagógiai értékelés

8.

Együttműködés más oktatókkal, a 

szülőkkel és 

a gyakorlati oktatási partnerekkel

9.
Személyiségfejlesztő, csoportvezetői, 

tanulástámogató tevékenység
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.

Innovációs tevékenység és szakmai 

elkötelezettség

1. Képzettség – szakképzettség

2. Szakmai tapasztalat

3. Munkaerőpiaci érték

4. Szakmai felkészültség

5. A pedagógiai folyamatok irányítása

6. Változások kezelése

7. Vezetői kommunikáció

8.
Az oktatói munka ellenőrzése, 

értékelése, fejlesztések támogatása

9. Kapcsolatrendszer működtetése
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.
Innováció, az iskola menedzselése

Intézményi vezetők



Köszönöm a figyelmet!

kralikt@soproniszc.hu

mailto:kralikt@soproniszc.hu

