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Tanulmányi terület megnevezése Képzési idő Felvehető 
létszám

Osztály-

szám

Tanulmányi 
terület kódja

Művészetek 1

2

Táncos II. (Klasszikus balett-táncos) 8/4 év 8
1

0011

Táncos II. (Kortárs-modern táncos) 5 év 8 0012

Képző- és iparművészeti munkatárs (Festő) 5 év 6

1

0021

Képző- és iparművészeti munkatárs (Művészeti 
grafikus) 

5 év 6 0022

Képző- és iparművészeti munkatárs (Mozgókép- és 
animációtervező)

5 év 6 0023

:



Személyi feltételek –

Engedélyezett  álláshelyek száma 68,19

Engedélyezett pedagógus-álláshelyek száma 53,69

Ebből könyvtáros 0,00

Engedélyezett technikai álláshelyek száma 14,50

Pedagógus-álláshelyeken foglalkoztatottak létszáma 65

Ebből részfoglalkozású 9

Óraadók száma 9

Áttanítók száma 0

Mesterpedagógusok száma 9



ÖNÉRTÉKELÉS

TANFELÜGYELET / KOMPLEX

MINŐSÍTÉS

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

SZAKMAI VIZSGA



KÉPZŐMŰVÉSZETI TAGOZAT



TÁNCMŰVÉSZETI TAGOZAT



VISSZACSATOLÁS

•KOMPETENCIAMÉRÉS

•ÉRETTSÉGI/KÖZISMERETI/SZAKMAI

•OKTV

•ÁSZÉV

•FELVÉTELI/TÁNCOS/KÉPZŐMŰVÉSZ



MIÉRT ?

•1. A közoktatás rendszerének eredményesebbé tétele 

•2. Az oktató-nevelő munka értékelésében országosan 
egységes rendszer kialakítása 

•3. Az iskolai munka eredményességének növelése 

•4. A minőség elismerése és jutalmazása 

•5. A pedagógusok hivatásbeli továbbfejlődésének
ösztönzése 

•6. A pedagógusok motiválása saját teljesítményük 
javítására 



ÖNÉRTÉKELÉS-ALAPELVEINK

• Legalább ötévente egyszer történjen meg az önértékelés 

• A nyugdíjkorhatárt öt éven belül elérő kollégák mentesülnek az 
eljárás alól 

• A pályakezdők még a gyakornoki vizsga letétele előtt átesnek az 
önértékelésen 

• Aki minősítő eljárásra készül, mintegy próbaképpen szintén elvégzi 
az önértékelést 

• Lehetőleg a négy „tagozat” (közismeret, kollégium, 
képzőművészet, táncművészet) pedagógusai évente hasonló 
arányban vesznek részt benne 



???

• Miért volt, van szükség az előmeneteli rendszer kidolgozására?

• Milyen érveket lehet felvonultatni a portfólió készítése mellett?

• Mi a garanciája a minősítő vizsga és a minősítési eljárás sikerességének?

• Mennyiben nyújt védelmet az életpályamodell a központosító törekvésekkel 
szemben, avagy éppen milyen mértékben szolgálja azokat?

• Milyen az átjárhatóság az egyes intézménytípusok között?

• Közismeret, balettmester, művésztanár?

• Tagozatvezetők?

• Vizsgaközpontok?

• Differenciált bérezés?



KÖSZÖNÖM A FIGYELMET!


