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2. A TÁMOP 3.1.5./12 3. alprojektjének feladatai a 
pedagógusképzés támogatásában 

Az alprojekt a Horizontális és szakiskolai képzések megújítása címet viseli, ami a beadott 

projektterv és a Megvalósíthatósági tanulmány alapján részletes magyarázatot igényel. 

Horizontális képzéseknek nevezzük a nem szaktárgyi, hanem pedagógiai-módszertani, 

illetve az intézmény kiemelt fejlesztési feladataiból fakadó kötelességek teljesítését 

segítő továbbképzéseket. A szakiskolák esetében ez a közismereti képzéshez 

kapcsolódik, de eredetileg nem a szaktárgyi, hanem az általános módszertani képzések 

megújítása, fejlesztése volt a cél. Ez már a projekt kezdeti időszakában átalakult, mert a 

tartalmi szabályozók változása szükségessé tette a tantárgyi szakmai megújító képzések 

fejlesztését is. Az alprojekt fejlesztései a Megvalósíthatósági tanulmány alapján két 

tevékenység köré csoportosíthatók, ezeket témáknak nevezzük. 

1.1 Első téma: Új továbbképzési szolgáltatások kialakítása és 
nyújtása 

Szándékaink szerint körülbelül 70 képzést vizsgálunk felül és 30 újat fejlesztünk. A 

felülvizsgált képzések közül körülbelül negyvenet megújítunk és újra akkreditáltatunk. 

Összesen 70 képzés akkreditálására ad lehetőséget költségvetés, az új és az újra 

akkreditált képzések arányát a tervezés során magunk határoztuk meg1. Minden 

képzéshez felkészítjük a képzőket, akik majd az Educatio szervezésében továbbképzik a 

projektben résztvevő pedagógusokat. A felülvizsgálatnak négy célja van: 

 tartalmi szempontokkal szolgálunk az Oktatási Hivatalnak a pedagógus-

továbbképzések akkreditációs eljárásának megújításához;  

 feltárjuk a továbbképzési hiányterületeket, hogy ezekre képzéseket fejlesszünk; 

 megállapítjuk, hogy az OFI, az OH és az Educatio által alapított továbbképzések 

használhatók-e a TÁMOP 3.1.5./12, a 3.1.4./12 és a 3.1.11. projektek keretében, 

és ha igen, kell-e ezeket módosítani, aktualizálni;  

 az új képzések fejlesztéséhez szolgáló tartalmi szempontok összeállítása a 

tartalmi vizsgálatok tanulságai alapján. 

Az új és a felülvizsgált pedagógus-továbbképzésekkel kapcsolatban az az elvárás, hogy 

minél több moduláris (egymásra épülő), blended (részben távoktatásos), folyamatba 

ágyazott (a képzés ideje alatt saját gyakorlatban kipróbálható módszereket adó) és 

mentorált (a képzés vége után az alkalmazást külső közreműködővel segítő) képzés 

szülessen. A fejlesztés első szakaszában a feltárt hiányterületeket vesszük alapul, a 

                                       
1
 A felülvizsgálat során kiderült, hogy a konzorciumi partnerek által fejlesztett és akkreditáltatott képzések egy 

része már elavult vagy olyan programokhoz, projektekhez kötődik, amelyek már nem működnek (pl. nem 
szakrendszerű oktatás, korábbi TÁMOP-projektek pedagógiai programcsomagjainak használatát támogató 
képzések). A lábjegyzet beszúrásának ideje 2014. január 15. 
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második szakaszban pedig a projekt 2. alprojektjében iskolákat látogató helyzetfelmérő 

szaktanácsadók2 visszajelzéseit. 

1.2 Második téma: A továbbképzési rendszer támogató elemeinek 
kialakítása 

Olyan támogató rendszer kiépítése és működtetése a feladat, amely segíti a pedagógus-

továbbképzések beépülését a pedagógusok napi munkájába, valamint a képzések 

intézményen belüli és intézmények közötti hasznosítását, multiplikációját. A támogató 

elemeknek tehát a megfelelő képzés és / vagy szakmai fejlődési lehetőség kiválasztásától 

az intézményben már meghonosodott jó gyakorlat átadásáig (multiplikáció) kell 

segítséget nyújtaniuk.  

A támogató rendszernek abban kell segítenie a pedagógust, hogy  

 megfelelően haladjon előre a pedagógus-életpálya fokozatain,  

 hozzájáruljon az intézmény fejlődéséhez,  

 átadja tudását más pedagógusoknak, és  

 tanuljon másoktól, 

 tevékenykedjen szakmai közösségekben, hálózatokban, 

 alakítson ki reflektív magatartást saját pedagógiai gyakorlatával szemben.  

A támogató rendszer az egyes pedagógusokon túl az intézménynek is segítséget nyújt a 

szakmai fejlődésben azzal, hogy szorgalmazza, szaktanácsadó bevonásával és más 

módszerekkel is ösztönzi 

 a továbbképzésen résztvevő pedagógusok belső, intézményi tudásmegosztását; 

 a különböző intézmények között a jó gyakorlatok átadását és átvételét; 

 a hálózati tanulást. 

A támogató rendszer kiemelt feladata a pályakezdő pedagógusok sikeres pályára 

állásának segítése és pályán maradásuk ösztönzése, eredményes tanárrá válásuk 

támogatása. 

1.3 A projekt időtartama, célcsoportja 

A projekt 2012. augusztus 1-jén indult és 2015. január 31-én zárul. 

Célcsoportok3: a fejlesztésekből eddig kimaradt iskolák (5000 ilyen iskola van!) 7000 

pedagógusa; a szakiskolában közismereti tárgyat tanító pedagógusok (4000); a TÁMOP 

3.1.4. pályázat nyertes intézményei (az ott felsorolt továbbképzési területek hiányainak 

betöltése), valamint a TÁMOP 3.1.11. projekt nyertesei, a projektben megjelölt óvodai 

képzések biztosításával. 

                                       
2
 A projektben végül nem helyzetfelmérő szaktanácsadók, hanem főként tantárgygondozó szaktanácsadók 

képzésére és működésére kerül sor, így az igényfelmérés egy erre a célra létrehozott honlap segítségével 
történt meg. A lábjegyzet beszúrásának ideje 2014. január 15. 
3
 A közoktatási rendszer átalakítása miatt a célcsoport kiszélesedett: az eredeti két célcsoport mellett bármely 

intézmény lehetőséget kapott a TÁMIOP 3.1.5. szolgáltatásainak igénybevételére. 
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3. A koncepció szakmai megalapozása 

3.1  „Most kell cselekedni!” - Az oktatás előtt álló kihívások 

A koncepció kidolgozásában főként az OFI 3.1.1. első szakaszában végzett 

pedagógusokkal kapcsolatos kutatásaiból született kiadványokra támaszkodtunk 

(Pedagógusok a pályán, Erők és eredők), felhasználtuk az Educatio KHT-ban, a TÁMOP 

3.1.1.-08/1. projekt keretében végzett elemző és tervező munkálatok kéziratban lévő 

eredményeit, és figyelembe vettük az említett köteteken túl feltárt hazai és nemzetközi 

tapasztalatokat is. Mindenekelőtt az Európai Bizottság 2012 novemberében publikált, az 

oktatás újragondolását szorgalmazó közleményét és annak a tanárok támogatására 

vonatkozó munkaanyagát; a friss, jelentős EU és OECD vizsgálatokat, egy nagyon széles 

körű, sikertelen angliai tanártovábbképzés hatásvizsgálatát, a skót tanár-továbbképzési 

rendszer jellegzetességeit, a japánok által kidolgozott fejlesztési szisztémát. Az Educatio 

210-ben, a TÁMOP a 3.1.1.-08/1 projekt keretében megrendelt kutatások dokumentumai 

szerint a képzések felülvizsgálatának javasolt szempontrendszerét a Pedagógus-

továbbképzési Akkreditációs Testülettel egyeztetve alakította ki, így ezzel a testülettel a 

koncepció kialakítása során nem egyeztettünk újra.  

Európa versenyképességének növelése megkívánja, hogy a tagállamok közösen és 

egyenként átgondolják az oktatást (EB 2012), a 21. századi transzverzális készségek 

fejlesztésére koncentráljanak, ezen belül kiemelt területként kezeljék az alap- és a 

vállalkozói készségek, a természettudományok és a matematika, a nyelvtanulás és az 

innovatív szakképzés fejlesztését. Az Európai Bizottság ösztönzi a nyitott és a rugalmas 

tanulást, az alternatív utakon szerzett tudás és kompetenciák elismerését, mint ahogyan 

az már az európai képesítési keretrendszerben megvalósult. Szorgalmazzák a minősítő 

értékelés megújítását, a fejlesztő értékelés intenzív alkalmazását, az informatika által 

kínált lehetőségek feltárását és bevonását az értékelésbe. Fontosnak tartják az egyéni 

értékelés eszközeinek kidolgozását a problémamegoldó és a kritikai gondolkodás, az 

együttműködés és a vállalkozói kompetenciák értékelésére. Az Európai Bizottság 

közleménye ösztönzi az IKT-ban és a nyitott oktatási segédanyagokban rejlő, tanulást 

segítő lehetőségek felhasználását, ezektől az oktatás világának gyökeres átalakulását 

várja. Az egyéni, rugalmas, személyre szabott tanulási utak megvalósításának eszközét 

látja a technikában, ennek gyakorlatba ültetését egységes uniós stratégia segítheti, 

amelynek része lesz, hogy nagy programokban vizsgálják meg az IKT tanulásban, a 

tanításban és az értékelésben betölthető szerepét.  

Mivel számos vizsgálat igazolja, hogy a pedagógusok tehetnek legtöbbet az oktatás 

fejlesztésének és a tanulás eredményességének növeléséért, a pedagógusok támogatása 

európai és nemzeti szinten is kulcskérdés. Az élenjáró oktatási rendszerek vizsgálata 

során az egyik kulcsfontosságú elemként a pedagógusok felkészítését azonosították, ami 

nem korlátozódik a pedagógusképzésre. Elengedhetetlen elem a támogató rendszerben a 

tanácsadó munkája, valamint a tanárok egymástól való tanulása. Ezt a képességet és 

hajlandóságot fejleszteni kell, és meg kell teremteni az egymástól való tanulás feltételeit 

(McKinsey, 2007).  
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Az oktatás gyorsan változó igényekkel szembesül, a megfeleléshez a pedagógusoknak, a 

tanárképző intézmények oktatóinak és az oktatási ágazat vezetőinek is új 

kompetenciákkal kell rendelkezniük. A megfelelő pedagógusok pályára vonzása és pályán 

tartása érdekében az Unió szorgalmazza, hogy a tagállamok dolgozzák ki az alapképzés 

és a pályaív során követendő folyamatos szakmai fejlődés stratégiáját, és ehhez 

biztosítsanak megfelelő forrásokat. Kéri a tagállamokat, hogy dolgozzák ki a pedagógus 

kompetenciák keretrendszerét és a pedagógusok szakmai profilját, beleértve az 

alapképzésben és a továbbképzésben tevékenykedő oktatókat is; külön hangsúlyt kap a 

vezetők felkészítése a tanítás és a tanulás fejlesztésének támogatására. Ez a mozzanat a 

McKinsey-jelentés lényeges tanulsága is. A felsőoktatás modernizálására 2013-ban 

dolgoznak ki új európai alapelveket. Az Európai Bizottság közleménye (EB 2012) által 

kijelölt legfontosabb feladatok Magyarországon részben korábbi TÁMOP projektek 

keretében, részben pedig a TÁMOP 3.1.5./12 A pedagógusképzés támogatása című 

projektben nagyrészt megvalósulnak. 

Az Európai Bizottság külön munkadokumentumot szánt a pedagógusok támogatásáról 

szóló irányelveknek (Supporting, 2012), beleértve a legkisebbek nevelőit épp úgy, mint 

az egyetemi oktatókat. A gyorsan változó világban minden pedagógusnak folyamatosan 

értékelnie kell, hogy az általa alkalmazott módszerek valóban lehetővé teszik-e, hogy 

minden tanuló tanulása eredményesebb legyen, és figyelemmel kell kísérnie a tanulásra 

vonatkozó kutatások eredményeit is. A gyermekek, fiatalok személyre szabott 

támogatása, egyéni szükségleteiknek megfelelő módszerek, eljárások, tananyagok 

biztosítása az oktatás egyik legégetőbb szükséglete lett, ami lehetetlen a módszertani 

eszköztár kibővítése és az informatikai eszközök bevetése nélkül. A társadalom sokkal 

többet vár a pedagógusoktól a professziót tekintve, mint korábban, ezért cserébe 

nagyobb támogatást is kell nyújtania. Az oktatási kiadások kétharmadát közvetlenül vagy 

közvetve a pedagógusokra költött pénz teszi ki, ennek a befektetésnek hatékonyan kell 

hozzájárulnia ahhoz, hogy a következő generációk megfeleljenek a mindenkori 

munkaerő-piaci követelményeknek. A pedagógus-továbbképzésben ki kell használni az 

info-kommunikációs technológiák (IKT) és a szabad elérésű online tananyagok által kínált 

lehetőségeket. Azt várják, hogy a technika igen gyorsan megváltoztatja a tanulás és a 

tanítás módját is. A technikai fejlődés és az idegtudományok tanulással kapcsolatos új 

eredményei együttesen vezettek arra a felismerésre, hogy a különbözőképp tanuló 

embereket egyéni módon kell segíteni a kiteljesedés útján, és ennek megvalósítását a 

technika kiválóan szolgálja.  

A tagállamok miniszterei még 2009 novemberében megegyeztek abban, hogy a 

pedagógusok és az intézményvezetők fejlődése egész életen át tartó feladat, amelyet 

állami szinten kell strukturálni, koordinálni és finanszírozni: teljes és szisztematikus 

reformra van szükség (Key competences, 2009). Az utóbbi öt évben megvizsgálták 

számos európai ország oktatási reformfolyamatait, és egységes eredményre jutottak, 

amelyet érdemes mindenhol megfontolni: az oktatásnak az egész rendszert átható 

bizalmon, világos célokon, a tevékenységek és felelősségek egyértelmű meghatározásán, 

valamint kölcsönös tiszteleten kell alapulnia, és az egészet át kell hatnia a tanulás 

kultúrájának a rendszer minden szintjén (Supporting, 2012). 

A pedagógusok továbbképzése, folyamatos szakmai fejlődése nem oldhatja meg 

önmagában az oktatás szükséges reformját, ennek együtt kell járnia azzal, hogy a 
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pedagógusok pályára vonzása és kiválasztása, képzése és pályán tartása, szakmai 

fejlődése és munkafeltételeinek javítása rendszer szinten összefüggő, egységes 

szakpolitikába, stratégiába illeszkedjék, és legyen összhangban az európai törekvések 

közös irányával is.  

Az európai országokban általában öregszik a pedagógustársadalom, és az utánpótlás 

tömeges igénye következtében át kell gondolni a pedagógus pályára vonzás és a pályán 

tartás módjait, a vonzó tanári életpályamodell kialakításának lehetőségeit, beleértve a 

karriert és a fizetést is. A magyar középiskolai tanárok éves fizetésének vásárlóértéke 

euróban kifejezve 5 563 és 11 267 között van, míg a szomszédos Ausztriában ezek az 

értékek hatszor magasabbak (32 115 – 67 581), de a gazdasági válság miatt több 

országban 5-30%-kal csökkentették a béreket. Az is nagyon eltérő, hogy egyes 

országokban hány éves korára érheti el egy tanár a pálya legmagasabb fizetését. Nálunk 

ez több mint 30 év, az európai országok többségében 15-25 év között van (Supporting, 

2012)4. 

A nemzetközi szakirodalom egységesnek látszik abban a tekintetben, hogy az oktatás 

minőségét meghatározó tényezők között a pedagógiai munka áll az első helyen (pl. OECD 

2005). A pedagógus kompetenciákat európai szinten négy csoportba sorolták, és 

megállapodtak abban, hogy az alapképzésnek fel kell készítenie a pedagógusokat 1) 

szaktárgyi és 2) pedagógiai ismeretekből, és fel kell vérteznie őket 3) a gyermekek, 

fiatalok irányításához és támogatásához szükséges kompetenciákkal, valamint 4) el kell 

érnie, hogy a végzett pedagógusok tisztában legyenek az oktatás társadalmi és kulturális 

dimenzióival (Európai Bizottság, 2004). 

A pedagógus munka minőségét meghatározó legfontosabb tényezők 1) a pedagógus 

kompetenciák, 2) a képzés, 3) a pályára állás, 4) a pályán maradás, 5) az értékelés és 

minőségbiztosítás, 6) a szakmai fejlődés, valamint 7) az intézményvezetés és a 

pedagógus közösség (Kocsis - Sági, 2012). A folyamatban lévő vagy mostanában 

lezajlott oktatási reformok mind kiemelten kezelik a pedagógus hivatás megerősítését, és 

igyekeznek rendszerbe szervezve javítani mindegyik minőségi tényezőt. A 

pedagógushivatásról szóló nemzetközi csúcstalálkozó számára készült, az OECD 

tanárkutatásának adataira támaszkodó háttérelemzés (OECD 2011) is ezeket tekinti 

olyan, a pedagógusok minőségét befolyásoló területeknek, amelyekre az oktatási 

reformoknak koncentrálniuk kell. Egyet azonban még hozzátesz: a pedagógusok reform 

iránti elkötelezettsége is a siker alapfeltétele (OECD, 2011). 

A „jó pedagógus” leírására nemzetközi és nemzeti szinten is standardok születnek, 

nálunk például a pedagógus-életpályamodell kialakításához kapcsolódóan (Falus, 2011., 

Dávid, 2011., Kotschy, 2011). A pedagógus pálya anyagi és társadalmi 

megbecsültségének mértéke, a munkahely stabilitása és a munkakörülmények 

meghatározzák a jelentkezők minőségét, és a kiválasztódás a pályán maradásban is 

érvényes: a jó képességű tanár szakos hallgatók és végzett pedagógusok közül többen 

hagyják el a pályát, mint a gyengébb képességűek közül. A pályán maradásban kiemelt 

szerepe van a bevezető éveknek, ezért a kezdő pedagógusok támogatására a legtöbb 

országban speciális támogatórendszert építettek, illetve építenek ki (Stéger, 2010).  

                                       
4
 Az életpályamodell bevezetése előtti adat. A megjegyzés beszúrásának ideje 2014. január 15. 
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Az értékelés és a minőségbiztosítás sok helyen, így nálunk is egyfajta életpályamodell 

keretében történik, ennek is illeszkednie kell az alapképzésben megállapított 

standardokhoz, segítenie kell a tehetséges és rátermett fiatalok pályára vonzását és a 

pályán maradását, és az életpálya minden szakaszában kihívást és támogatást kell 

nyújtania. Ebben fontos szerepe van a szakmai fejlődési lehetőségek rendszerének, 

annak az összetett támogatásnak, amelynek kialakítása a gyakornokokat támogató 

rendszerrel együtt a TÁMOP 3.1.5./12 projekt 3. alprojektjének feladata.  

A tanári munka minőségét befolyásoló hetedik tényező az intézményvezetés és az 

intézményi környezet. A kutatások szerint az intézményvezetésnek kiemelkedő szerepe 

van az oktatás minőségében azáltal, hogy hogyan egyezteti az egyéni és intézményi 

szükségleteket, hogyan képes menedzselni a szervezetben meglévő és oda újonnan 

bekerülő tudást, illetve képes-e megteremteni az intézményi tanuláshoz szükséges 

feltételeket, képes-e tanuló szervezetet létrehozni. Ebben a feladatukban a vezetők is 

támogatásra szorulnak (Baráth-Szabó, 2011). 

A hét tényező közül csak kettő tartozik szorosan a TÁMOP 3.1.5./12 projekt 3. 

alprojektjének feladatai közé: a pályára állás és a szakmai fejlődés támogatása. Mégis 

olyan komplex rendszer koncepcióját igyekszünk felvázolni, amely figyelemmel van az 

első két tényezőre, azaz a pedagógus kompetenciákra és a képzésre; és hatékonyan 

támogatja a többit, a pályán maradást, az értékelést és minőségbiztosítást, valamint az 

intézményvezetés és a pedagógus közösség pozitív szakmai hatásának érvényesülését is. 

Fullan szerint (2011) csak olyan oktatáspolitikai intézkedésekkel lehet javítani a tanári 

munka minőségét, amelyek nem a felmérések eredményére alapozva jutalmazzák és 

büntetik az iskolákat és a pedagógusokat, hanem a fejlődést ismerik el; a csoportokat 

támogatják és nem az egyéneket, nem feltételezik, hogy a technika megoldja a tanítás 

minőségének javítását; a változtatásokat pedig rendszerszerűen vezetik be.  

Mivel a tanulókat a 21. században szükséges kompetenciákra kell felkészítenie az 

oktatásnak, könnyen belátható, hogy ezekkel a pedagógusoknak is rendelkezniük kell. 

Ahogyan nem tudjuk, milyen munkát fognak végezni és milyen eszközöket fognak kezelni 

azok, akik ma járnak iskolába, azt sem tudjuk, milyen eszközökkel és milyen ismereteket 

kell majd tanítanunk a jövőben. Éppen ezért a rugalmasság az egyik alapkövetelmény az 

oktatás minden tényezőjével szemben, és az a gondolkodás, amely aprólékos tartalmi 

előírások helyett azokra a kompetenciákra koncentrál, amelyek a változásoktól 

függetlenül szükségesek, és képessé tesznek a változó körülmények közötti 

alkalmazkodásra. A változó körülmények pedig egészen biztosan tartalmazzák majd a 

mindenütt jelen lévő digitális technológiát, és az állandó lehetőséget ennek használatára 

(Lankinen, 2008 in Summit 2012). 

A pedagógus hagyományos tudásátadó szerepére nem hagyatkozhat többé az oktatás, 

de azt sem támasztják alá bizonyítékok, hogy a konstruktivista felfogás szerinti 

tudásépítésben játszott társszerepe ezt teljesen felválthatná. Hogy miből áll, hogyan 

történik a hatékony és eredményes tanulás, arról folyamatosan gyarapszik a tudás, így 

elsősorban nem abban rejlik a pedagógus-továbbképzés és a pedagógusok folyamatos 

szakmai fejlődésének kihívása, hogy szakterületükön, szaktárgyukban lépést tartsanak a 

változó világgal, hanem abban, hogy a pedagógiai módszerekben és azoknak a tanulással 
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való kapcsolatában eligazodjanak, állandóan frissülő tudással, a pedagógiai módszerek 

egyre gazdagabb repertoárjával rendelkezzenek. A szaktárgyi tudás mellett fel kell 

vértezniük a tanulókat a kreatív és kritikai gondolkodás, a problémamegoldás, a 

döntéshozatal és az önálló tanulás képességével, alkalmassá kell tenni őket a munkában 

való együttműködésre és kommunikációra. Fel kell készíteni őket a magánéletben való 

boldogulásra, valamint a közéletben való aktív részvételre.  

A pedagógusok többsége még akkor szerezte a diplomáját, amikor kevesebbet tudtunk a 

tanulásról, szűkebben értelmezték az oktatás és benne a pedagógus szerepét. Most a 

pedagógusoknak el kell igazodniuk az információforrások sokféleségében, meg kell 

találniuk, értékelniük és felhasználniuk az internet nyújtotta lehetőségeket, és meg kell 

tanítaniuk erre a tanulókat is. Folytonos innovációt kell folytatniuk, kritikusan, 

bizonyítékokra alapozva kell dönteniük különféle megoldások és módszerek között, részt 

kell venniük a szakmai párbeszédben, és változtatniuk kell a módszereiken. 

Az Európai Bizottság irányelvei szerint a gazdasági válság ellenére biztosítani kell, hogy a 

tanárok saját intézményükben és különféle hálózatokban részt vehessenek olyan közép- 

és hosszú távú fejlesztésben, amelyeknek kifejezett célja a tanulói eredményesség 

fokozása. A külföldi tanulást és munkavállalást is a pedagógus professzió 

megerősítésének tekintik, a pedagógusok európai munkavállalási mobilitását segítené, ha 

a képzettségek elismerésének rendszere általánosan elfogadott lenne. Az európai 

mobilitási programok (Comenius, Grundtvig) innovatív hatásúak és a közös tanulás jó 

példái, ezeket megerősítik az „Erasmus mindenkinek” programban 2014-től. A 

dokumentum szerint a tagállamoknak biztosítaniuk kell, hogy minden pedagógus szakmai 

fejlődése illeszkedjék szakmai előmenetelébe, életpályájába, ugyanakkor az iskolában és 

a rendszer szintjén zajló változásokkal is összhangban legyen. A gazdasági kényszer 

szorításában különösen fontos, hogy csak olyan szakmai fejlődési lehetőségeket 

támogassanak, amelyek bizonyítottan pozitív hatással vannak a tanítás minőségére és 

eredményességére, de a lehetőségek, az ösztönzők és a követelmények szintjén is 

ösztönözni kell a pedagógusok aktív részvételét az egész életen át tartó, a pedagógus-

életpályamodellhez kapcsolódó folyamatos szakmai fejlődésben (Supporting, 2012).  

A pedagógus professzió komplexitását, az oktatás változó világát figyelembe véve 

választottuk munkánk mottójául a pedagógusok szakmai fejlődésének következő 

definícióját: 

A szakmai fejlődésbe beletartozik minden természetes tanulási tapasztalat és azok 

a tudatos és tervezett tevékenységek, amelyeknek az a direkt vagy indirekt 

céljuk, hogy az egyén, a csoport vagy az intézmény hasznára váljanak, és 

amelyek hozzájárulnak az osztálytermi munka minőségének javulásához. 

Olyan folyamat, amelyben a pedagógusok a változások aktív szereplőiként 

egyedül vagy másokkal áttekintik, megújítják és elmélyítik az oktatás morális 

célja iránti elkötelezettségüket. Kritikus magatartással szerzik meg azt a tudást, 

készségeket és azt az érzelmi intelligenciát, amelyek a gyerekekkel, fiatalokkal és 

a kollégákkal való közös gondolkodás, tervezés és munkálkodás alapfeltételei a 

pedagógus pálya minden szakaszában (Day, 1999).  
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3.2 A folyamatos szakmai fejlődés támogató rendszere 

A folyamatos szakmai fejlődés számos módon mehet végbe, vannak szigorúan 

szabályozott és öntevékeny módjai (lásd Day fenti meghatározását), formális, non-

formális és informális lehetőségei. Jóval többet jelent, mint a szervezett tanfolyamokon, 

tréningeken való – többnyire rendszeres és kötelező – részvétel.  

A folyamatos szakmai fejlődés támogató rendszere e koncepció értelmezési keretei 

között azoknak az elemeknek a rendszerbe szervezését és működtetését jelenti, amelyek 

hatására a pedagógus munka minősége egyéni, intézményi és társadalmi szinten 

javulhat, és amelyek hozzájárulnak ahhoz, hogy minden egyes tanuló intézményi 

pályafutása sikeresebb, tanulása eredményesebb legyen, megszerezzék és megőrizzék az 

egész életen át tartó tanulásra való képességet és hajlandóságot. 

A TÁMOP 3.1.5./12 projekt keretei között a támogató rendszer viszonylag szűk 

értelmezésben jelenik meg, csak a továbbképzések hasznosulásának és hatásuk 

multiplikációjának, illetve a pályakezdő gyakornokok pályára állításának támogatására 

vonatkozik. Ugyanakkor elengedhetetlennek látszik, hogy a támogató rendszer 

koncepciója túlmutasson ezen, és megkísérelje bevonni a szakmai fejlődés minden 

lehetséges elemét, legalább megkeresse és felmutassa ezeknek az elemeknek a helyét és 

szerepét a rendszerben.   

3.2.1 A folyamatos szakmai fejlődés támogató rendszerének 

elemei 

 Diplomával, végzettség vagy 

képesítés szintjének emelésével 

járó képzések 

 PhD-képzés 

 Pedagógus szakvizsga 

 Továbbképzések 

 Szaktanácsadó, mentor (mentor-

szaktanácsadó) 

 Műhelyek 

 Szakmai hálózatok 

 Szakmai segítő (gyakornokok 

esetében) 

 Egymástól tanulás intézményen 

belül (szisztematikus) 

 Óra- és foglalkozás-látogatások 

más intézményben 

 Bemutatóórák, foglalkozások 

tartása 

 Tantestületi szakmai napok, belső 

képzések 

 Egyéni és társas kutatásban való 

részvétel 

 Konferenciák (részvétel és 

szakmai közreműködés) 

 Szakirodalom olvasás, önképzés 

 Tudásmegosztás, publikáció, 

előadástartás 

 Informális szakmai beszélgetések  

 Honlap (országos, regionális, 

képzéshez kapcsolódó stb.)

 

Az első három elem hagyományosan a pedagógusképző felsőoktatási intézmények 

feladata, és mint ilyen, kívül esik a TÁMOP 3.1.5./12 projekt hatókörén. A többit a 

pedagógus-továbbképzéssel foglalkozó állami vagy piaci szereplők biztosítják, illetve az 

iskola vagy a pedagógus önálló kezdeményezéséből fakadnak. Mivel a formális, non-

formális és informális tanulás is szerepet játszik a pedagógus szakmai fejlődésében, ezek 

ösztönzése, a sikeres formák népszerűsítése, az így szerzett tudás elismerése is 
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befolyásoljaan, hogy az intézmények és az egyes pedagógusok milyen mértékben és 

hogyan élnek ezekkel a lehetőségekkel. 

3.2.2 Nyílt szervezésű, „hivatalos” továbbképzések 

A szakmai önképzés Európa legtöbb országában kötelező előírás a pedagógusok számára, 

de az önképzésnek még ezekben az országokban is van hatása a szakmai előmenetelre, 

illetve a bérezésre. Csak Olaszországban, Görögországban és Dániában nem kötelezik és 

direkt módon nem is ösztönzik a pedagógusokat arra, hogy szervezett önképzésben 

vegyenek részt. Az egy-egy időszakra kötelezően elvégzendő óraszám 15 és 104 óra 

között mozog egy évre lebontva, de az időtartamot nem határozzák meg mindenhol. A 

képzéseket többnyire (bár egyre csökkenő mértékben) munkaidőben, helyettesítéssel 

tartják. A munkaidőn kívüli képzések időigénye, illetve a képzések költsége sok 

pedagógust tart vissza a részvételtől. Változó, hogy a pedagógusoknak részt kell-e 

vállalniuk a képzés költségeiből. Számos országban a pedagógusok évi 3-12 fizetett 

szabadnapot kapnak továbbképzési célra. (Európai Unió, 2010) 2005-ben 32 OECD-

országból nyolcban volt az előmenetel továbbképzéshez kötve (OECD, 2005). 

A pedagógusok szakmai fejlődésének és az iskola fejlődésének együtt kell járnia. A 

kutatási eredmények azt mutatják, hogy az iskolában zajló, aktív részvételen, 

tevékenységeken alapuló, helyi igényekre reflektáló pedagógus-továbbképzések a 

leghatékonyabbak. Azok a képzések, amelyeken a tantestület együtt vesz részt, 

hatékonyabbak az egyéni részvételnél, sokkal több pozitív változást eredményeznek a 

tanítási gyakorlatban, a tantestület attitűdjében, szakmai meggyőződésében, a tanulók 

eredményességében, attitűdjében és viselkedésében, valamint a tanárok szakmai 

továbbképzéshez való viszonyában. (General Teaching Council for England, in: 

Supporting, 2012). A rendszerszerű fejlődés alapfeltétele az is, hogy az intézmény tanuló 

szervezet legyen, illetve azzá váljon, szisztematikus fejlesztési tervvel és 

tudásmenedzsmenttel rendelkezzék. 

A pedagógusok tanulásának épp úgy egyéni szükségleteiknek megfelelő tanulási úton kell 

haladnia, mint a tanulók tanulásának. Ehhez az kell, hogy a rendszer szintjén 

rendelkezésre álljanak olyan eszközök, amelyekkel a pedagógus tanulási, fejlődési 

szükségletei felmérhetők, és a felmért szükségletekre választ tudjon adni a 

továbbképzési rendszer. A pedagógusoknak a jelenleginél aktívabb szerepet kellene 

játszaniuk a szakmai követelmények meghatározásában és a pedagógiai kutatásokban is. 

A belső motiváció, a tanulás és a fejlődés iránti elkötelezettség kialakulása és 

megerősödése éppen olyan fontos tényező a szakmai fejlődésben, mint a külső 

támogatás. A pedagógusok önmaguktól és a kollégáktól szakmai igényessége a 

folyamatos szakmai fejlődés motorja.  

A pedagógusokkal szemben határozott elvárás, hogy alkalmazzák a tanulással 

kapcsolatos kutatások eredményét, ne tekintsék a tanulókat üres, tudással megtöltendő 

edénynek. Ugyanakkor sok továbbképzés során nem alkalmazzák a tudásépítés 

koncepcióját, a szakértők valahol az iskolától távol csak megosztják tudásukat a 

pedagógusokkal. Ezzel szemben tény, hogy a pedagógusok sokat tanulnak abból, hogy a 

tantestületen belül beszélgetnek egymással a szakmáról, és ezt még inkább szorgalmazni 

kell. A szakmai fejlődés történhet megfigyelés, együttműködés és kritikai reflexiók útján.  



 

12 
 

OKTATÁSKUTATÓ ÉS FEJLESZTŐ INTÉZET 
TÁMOP-3.1.5/12-2012-0001 

Pedagógusképzés támogatása 
3. alprojekt: Horizontális és szakiskolai képzések 

A pedagógus-továbbképzésnek lehetőséget kell biztosítani a következők megismerésére 

és alkalmazására (Supporting, 2012): 

 a korszerű szaktárgyi tudás (új eredmények a tudományterületen); 

 a reflektív gondolkodás, reflektív gyakorlat; 

 a kutatási eredmények tanulságai; 

 a fejlesztő értékelés; 

 a tanulás várható és tényleges eredményének azonosítása; 

 a hatékony inkluzív módszerek;  

 a tanulóközpontú pedagógiai módszerek; 

 szabad hozzáférésű internetes tananyagok és IKT; 

 a tantestület egészére vonatkozóan a tantervi változások alkalmazása;  

 valamint gyengébben teljesítő testületekben a hatékonyság növelése. 

Számos országban a reformtörekvésekhez kapcsolódva központilag határozzák meg 

azokat a területeket, amelyeken továbbképzésekben kell részt venniük a 

pedagógusoknak, ám sok helyen egy-egy régióban vagy iskolakörzetben mérik fel és 

koordinálják a továbbképzési szükségleteket. Továbbképzési tervet központi, regionális, 

helyi és/vagy intézményi szinten majdnem minden országban kell készíteni. Angliában 

például a tanár, az intézmény és a nemzeti prioritások egyaránt befolyásolják az egyéni 

fejlesztési tervet. A képzések egy része lehet kötelező, általában azonban a képzési 

szükségleteknek megfelelő ajánlatok közül szabadon választhatnak a pedagógusok 

(Európai Unió, 2010). A pedagógus-továbbképzések többsége Európában és nálunk is 

többnyire a pedagógus iskoláján kívül, annak igényeitől függetlenül zajlik, így a képzés 

tartalma sokszor nem áll összhangban a pedagógus és az intézmény szükségleteivel, 

nem reagál az ott jelentkező problémákra, nem ad támogatást a helyi szakmai 

hiányosságok felszámolására.  

Nálunk az uniós csatlakozás óta két forrás áll rendelkezésre a pedagógusok szakmai 

továbbképzésére. A – változó összegű, kissé bizonytalan – normatívából a pedagógusok 

és az iskolák speciális igényei szerint szabadon választhatnak a Pedagógus-

továbbképzési jegyzék kínálatából, míg az uniós források pályázatokhoz kötött, központi 

irányelvekhez kapcsolódó képzéseket finanszíroznak, ezekben az esetekben 

korlátozottabb az a képzési paletta, amelyből választani lehet.  

A szakmai továbbképzések közmegegyezés szerint akkor eredményesek, ha a 

pedagógusok a tanultakat beépítik gyakorlatukba, és ennek hatására javul a tanulók 

eredményessége, motivációja, jólléte. A továbbképzések kategorizálására született 

modellben nyolcféle hatást nevesítenek (Harland & Kinder, 1997). Azok a 

továbbképzések, amelyek a harmadrendűnek nevezett eredményekre fókuszálnak, eleve 

nem lehetnek hatással az osztálytermi gyakorlatra (1. ábra). Bármilyen (1) eszközöket, 

például óravázlatokat, munkalapokat, tananyagokat, eszközöket és (2) információkat 

szerezzenek is a résztvevők a képzésen, ez még akkor sem változtatja meg bevett 

gyakorlatukat, ha (3) új felismerésekre jutnak, belátják, hogy valamilyen tanítási 

tartalmat vagy módszert meg kellene változtatniuk. Ehhez még a második szintű 

eredmények sem elegendőek, de feltétlenül szükségesek. Ha a továbbképzés (4) pozitív 

élmény, kellemes tapasztalás, akkor ez az érzelmi viszony segít abban, hogy gyakorlattá 

váljon, ebből fakadhat (5) az a motiváció, amely alkalmazásra sarkall. Ahhoz, hogy a 
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képzés hatása fennmaradjon, szükséges (6) az intézményen belüli megfelelő légkör, a 

közös cselekvés. Ha több pedagógus vagy az egész tantestület részt vesz valamilyen 

képzésen, annak általában sokkal nagyobb hatása van, mint az egyéni részvételnek. Egy 

képzés elsőrendű eredményének azt tekintik, ha a pedagógusok rendelkeznek a tanultak 

alkalmazásához szükséges (7) kompetenciákkal (tudással, képességekkel és 

attitűdökkel), és képesek (8) azonosulni a célokkal és módszerekkel. Az osztálytermi 

gyakorlat megváltoztatásához, a tanítás minőségének javításához mind a nyolc tényezőre 

szükség van. 

  
Osztálytermi 

gyakorlat 
  

 Kompetenciák 
Értékek egybeesése 

(azonosulás)  
 

 Motiváció Érzelmi hatás Intézményi hatás  

Anyagi javak, fizikai 

tényezők 
Információ Tudatosság (ráébredés) 

 

1. ábra: A továbbképzés lehetséges hatásainak hierarchiája (Harland & Kinder, 

1997) 

3.2.3 Az intézményvezetők támogatása 

Az intézményvezetők szakmai fejlődése épp annyira fontos, mint a pedagógusoké. Az 

iskolavezetés áll a pedagógusok után a második helyen azoknak a tényezőknek a 

sorában, amelyek a tanulás minőségét meghatározzák (Supporting, 2012). Az európai 

országok felében kötelező a szervezett továbbképzésben való részvétel, a minimális 

időtartamot is sok helyen meghatározzák, ez az évente hatszor fél nap (Belgium) és a 

három év alatt teljesítendő 36 óra között mozog (Lettország).  

Az intézményvezetők azt a sajátos és egyedi összetételt használják az iskola 

fejlesztésére, a közös célok elérésére, amit a testület, a szülők és a gyerekek/fiatalok 

kompetenciái alkotnak. A vezetésnek meghatározó szerepe van az iskola szellemiségének 

kialakításában, a tanárok motiválásában, szakmai fejlődés iránti hajlandóságuk 

mértékében; végső soron a tanítás és a tanulás minőségében. A vezetés szerep és nem 

pozíció, betöltését egységes oktatáspolitikai keretbe kell illeszteni (Supporting, 2012). A 

kutatások szerint minél nagyobb az intézmények önállósága, annál erősebb a vezető 

hatása, ez az önállóság azonban országonként nagyon eltérő.  

A vezetők kiválasztásának és szakmai előrehaladásának életpályamodellbe kell 

illeszkednie. Európában a pozíció betöltésének előfeltétele a pályán töltött – átlagosan – 

3-5 év, és e mellett általában előírnak bizonyos kompetenciákat és valamilyen speciális 

vezetői tréninget vagy képzést is. A pozíció Európában általában nem népszerű, az 

intézmény pedagógusai és középvezetői általában nem szívesen lennének az intézmény 

vezetői, és átlagosan 1,25 pályázó jut egy meghirdetett állásra, a vezetők többsége – 

nálunk 57% – elmúlt 50 éves. A pedagógusok többsége nő, a vezetők között sokkal több 
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a férfi (Supporting, 2012). Egyes vélekedések szerint az adminisztratív terhek 

csökkentése és az életpályamodell vonzóbbá tehetik a pozíciót. 

A „vezetés” mint szerep kötődhet egy kinevezett vezetőhöz, de számos olyan igazgató 

van, aki valójában nem vezet. Ugyanakkor sok intézményben egy vagy néhány, kiemelt 

vagy egyszerű pedagógus szerepben lévő munkatárs végzi a tényleges irányítást. 

Általában sikeresebb a vezetés és a reform is, ha a vezetésbe bekapcsolódnak más 

szereplők is, például az iskolaszék, szakértők és szaktanácsadók, minisztériumok és 

szakmai szervezetek képviselői. Bár az intézményvezetés nem adminisztrációs munka, az 

adminisztrációs jellegű irányítás az európai intézményvezetők idejének átlagosan 40%-át 

teszi ki, az Eurydice adatok szerint 2009-ben ez Magyarországon 36% volt (Key Data, 

2009 in: Supporting, 2012). Az európai oktatási miniszterek megegyeztek, hogy 

újradefiniálják a vezető szerepet, hogy több energia és idő jusson a tanítás és a tanulás 

megfigyelésére, értékelésére és fejlesztésére, a gyakori visszajelzésre, az együttműködés 

kultúrájának kialakítására, valamint az új pedagógusok támogatására (Supporting, 

2012). A vezető kiemelt feladatai közé sorolják a kapcsolatépítést a szülőkkel, a helyi 

közösséggel, minden olyan intézménnyel, vállalkozással és hivatallal, amely 

hozzájárulhat a tanulás minőségének és az iskola társadalmi elfogadottságának 

javulásához. 

Világos oktatáspolitikai elképzelésre van szükség az iskolavezetők szerepéről, valamint a 

szerep ellátásához szükséges kompetenciákról. Ez a szerep számos jól fejlett, értékeken 

nyugvó kompetenciát igényel. Friss vizsgálatok szerint (School Leadership, 2012 in: 

Supporting, 2012) az alábbi, helyi viszonyoktól független, vezetéshez szükséges szakmai 

alapkompetenciákra gondolhatunk: 

 vízió – a pedagógusok és a tanulók inspirálásának képessége; 

 stratégiai gondolkodás – a holisztikus látásmód képessége; 

 képesség a tanulási környezet és a tanulás kultúrájának fejlesztésére;  

 képesség a tanulás minőségének és eredményességének fejlesztésére; 

 képesség a források hatékony kezelésére; 

 az oktatási rendszer biztos ismerete; 

 jó kommunikációs készség, nyitottság; 

 problémamegoldó képesség. 

A vezetés hatékonyságát a fenti szakmai kompetenciák mellett számos személyes 

tulajdonság is erősítheti, például a bátorság, az optimizmus, a tolerancia, a rugalmasság, 

az öntudat, az érzelmi intelligencia, az energikusság, az ambíció, a tanulás iránti vágy és 

az elkötelezettség. A vezetés egyre inkább csapatmunka. A vezetők között 

megoszolhatnak ezek a tulajdonságok, a kompetencia profilok kiegészíthetik egymást, 

ennek megfelelően kell elosztani a szerepeket, feladatokat.  

A vezetők életpályamodelljéhez is kapcsolódnia kellene egy szisztematikus támogató 

rendszernek, amelyben fontos szerepe lenne az egyelőre nagyon kevés országban 

megtalálható bevezető szakasznak, valamint az egész oktatási rendszerre egységes, 

annak fejlesztésével összhangban álló szakmai fejlődési jognak és kötelességnek. Ennek 

a képzési rendszernek kapcsolódnia kell az általános pedagógus-továbbképzési 

rendszerhez, biztosítania kell a vezetők kommunikációját, az egyéni (személyes és 



 

15 
 

OKTATÁSKUTATÓ ÉS FEJLESZTŐ INTÉZET 
TÁMOP-3.1.5/12-2012-0001 

Pedagógusképzés támogatása 
3. alprojekt: Horizontális és szakiskolai képzések 

intézményi) fejlődési szükségleteket, a működésre, szervezésre való reflexión kell 

alapulnia, és értékeléssel, elismeréssel kell járnia. Rendkívül fontos, hogy magas 

színvonalú képzések, fejlődési lehetőségek álljanak rendelkezésre, és hogy a vezetők 

felismerjék, szükségük van a folyamatos tanulásra.  

3.2.4 Szaktanácsadói támogatás 

A nemzetközi kutatásokból kitűnik, hogy a pedagógusok munkájának javításához 

„személyre szabott, gyakorlatorientált szaktanácsadási rendszer” bevezetésére van 

szükség, ami „egyéni szinten a minőségértékelés, a visszacsatolás, és az ehhez 

kapcsolódó szakmai továbbfejlődési javaslat megvalósulását jelenti” (Sági, 2011). A 

magyar reformban a Sági által felvázolt rendszer két elemre, szaktanácsadókra és 

szakértőkre bomlik. A szaktanácsadó helyzetelemzést és fejlesztő célú tanácsadást 

végez, támogatást nyújt például továbbképzési javaslatok formájában5, míg a szakértő 

értékeli a pedagógus munkáját és szakmai fejlődését, illetve megítéli azt is, hogy az 

életpálya következő szakaszába léphetnek-e.  

A szaktanácsadók tehát kulcsszerepet játszanak a támogató rendszerben, segítségükkel 

a pedagógusok könnyebben haladhatnak előre életpályájukon. A TÁMOP 3.1.5./12 

projektben a 2. alprojekt feladata a szaktanácsadói rendszer kiépítése és működtetése. 

Első látogatásuk során a szaktanácsadók felmérik az intézmény és a tanácsadásba 

bevont pedagógusok szakmai szükségleteit, és felkínálják a rendelkezésre álló képzési 

palettát. A pedagógusok egy szűkebb köréhez, kb. 2000 főhöz több ízben is ellátogatnak, 

a projekt szóhasználata szerint mentorálják őket. A mentorálás azt a célt szolgálja, hogy 

a választott továbbképzés és az esetleg más módon szerzett ismeretek beépüljenek a 

gyakorlatba, megtörténjen az intézményen belüli, illetve lehetőség szerint az 

intézmények közötti tudásmegosztás is. A mentor-szaktanácsadó (az éppen mentori 

feladatokat ellátó szaktanácsadó) a tudásmegosztás lehetséges módjairól is tájékoztat, 

igyekszik ezt a folyamatot stimulálni, és gyűjti az intézményekben meghonosodott, 

tudásmegosztásra vonatkozó jó gyakorlatokat. 

3.3 A gyakornokok támogatása 

Az Európai Bizottság irányelvei között határozottan szerepel a pályakezdő pedagógusok 

szisztematikus támogatásának szükségessége. Magyarországon – és az európai országok 

felében – létezik ilyen program, de a TÁMOP 3.1.5./12 projekt keretében megtervezzük 

és kipróbáljuk ennek kiszélesített és gazdagabb, a pedagógus-életpályamodellbe 

illeszkedő formáját, ahogyan abban Európa oktatási miniszterei korábban megegyeztek 

(Supporting, 2012). Az európai irányelvek és a szakirodalom szerint a pályakezdők 

támogatásának olyan koherens programnak kell lennie, amelyben személyes/érzelmi, 

társadalmi és szakmai támogatást kapnak egy olyan rendszerben, amelynek szerves 

része a mentorálás, a kollegiális tanulás, a szaktanácsadói támogatás és az önértékelés. 

A program akkor lehet sikeres, ha minden szereplője megfelelő felkészítést kap, 

rendelkezik a megfelelő képességekkel és attitűddel. Az intézményben támogató 

légkörnek kell uralkodnia, ahol a pályakezdőben olyan lehetőséget látnak, aki új 

                                       
5
 A koncepció elkészülése után alakult át a szaktanácsadásról való gondolkodás, és a tantárgygondozó 

szaktanácsadó vált a rendszer kiemelt szereplőjévé. A megjegyzés beszúrásának ideje 2014. január 15. 
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ötletekkel, meglátásokkal gazdagíthatja a közösséget. Biztosítani kell, hogy a pályakezdő 

munkaidejébe beszámítson a hosszabb felkészülés, a mentorral való találkozás, az 

óralátogatás, azaz csökkentett óraszámban kelljen tanítania. A mentornak is 

órakedvezményt kell kapnia. Végezetül azt is tartalmazza a mentori programra 

vonatkozó európai ajánlás, hogy minden intézményben elérhetőnek kell lennie, a 

rendszer szintjén pedig folyamatos monitorozásra, értékelésre, felülvizsgálatra és 

kiigazításra van szükség. 

A gyakornokok első három pályán töltött évének tapasztalatai meghatározzák, hogy 

pályán maradnak-e, ez idő alatt alakul ki a folyamatos szakmai fejlődéssel kapcsolatos 

attitűdjük is. Gyakran sokk-ként élik meg az alapképzésben tanultak és az iskolában 

tapasztaltak közötti különbséget (Kocsis – Sági, 2011). Az európai irányelvek szerint a 

pályakezdők segítésének három alapvető célt kell szolgálnia: a szakmai és az intézményi 

szocializáció, illetve a pedagógus identitás kialakulásának támogatását. 

Az európai országok felében van rendszerszerű támogatás a pályakezdő pedagógusok 

számára (Supporting, 2012), például Ciprus, Észtország, Észak-Írország, Hollandia, 

Anglia és Skócia, Wales, Franciaország, Görögország, Izrael, Olaszország, Svájc valamint 

Norvégia. Európán kívül pedig például Japán és Korea. Ez az időszak hét hónap és két év 

között mozog. Számukra mentor-pedagógusokat jelölnek ki, ők általában az intézmény 

vezetőségével együtt felelősek a pályakezdő pedagógus szakmai fejlődéséért. A legtöbb 

OECD-országban a bevezető programban való sikeres részvétel a teljes tanári státusz 

elnyerésének feltétele. Arra nézve nincs adat, hogy e programok milyen hatással vannak 

a tanári munkára (Európai Unió, 2010). 

A szakirodalom szerint a mentori támogatás a kezdő pedagógusok támogatásának 

leghatékonyabb módja. „A mentori segítség csökkenti az elszigeteltség érzését, növeli a 

magabiztosságot és az önbecsülést, erősíti a szakmai fejlődést, a reflexiós és a 

problémamegoldó képességet. Ezen túl kiemelten fontos az érzelmi és pszichológiai 

támogatás, hiszen ezen keresztül érhető el a hosszú távú szakmai sikerélmény, ami 

megakadályozhatja a pályaelhagyást.” (Bullogh – Draper, 2004, id. Major, 2010, 40.). A 

mentori tevékenység jó hatással van a mentorokra és az intézmény egészére is (szakmai 

és személyes együttműködések fejlődése).  

Ebben az időszakban a fiatal pedagógusok legfőbb problémái a következők: a diákok 

tanulásra ösztönzése, az óravezetés, a differenciálás, a teljesítménymérés, a szülőkkel 

folytatott kommunikáció (McKenzie-Santiago, 2005, id. Vámos G., 2010). 

A mentorálás szó rendkívül sok jelentést hordoz a hazai oktatási környezetben. A 

gyakornokok támogatására a 138/1992. (X. 8.) kormányrendelet a közalkalmazottakról 

szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról a közoktatási intézményekben 4/A. 

paragrafusa a szakmai segítő kifejezést alkalmazza, ezért a TÁMOP 3.1.5./12 keretében a 

közkeletű mentor6 szó helyett mi is ezt használjuk. 

                                       
6
 Később, 326-os kormányrendeletnek megfelelően visszatértünk a mentor fogalom használatára. A megjegyzés 

beszúrásának ideje 2014. január 15. 
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4. Fejlesztési koncepció 

4.1 Előzmények 

A 21. századi közoktatás – fejlesztés, koordináció (TÁMOP-3.1.1-08/1-2008-0002) 

pályázat keretében az Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. már kidolgozott egy 

koncepciót a pedagógus-továbbképzések akkreditációs szempontrendszerének 

felülvizsgálatára, valamint ehhez kapcsolódóan a képzésfejlesztésre és a képzők 

képzésére, valamint e folyamatok minőségbiztosítására is. Mivel a dokumentumok 

lezárása óta eltelt két évben megváltozott a közoktatás jogszabályi környezete, új 

európai irányelvek jelentek meg, jelentősen gyarapodtak a hazai és a nemzetközi 

tapasztalatok, új tanulmányok jelentek meg, ezért szükség van egy új koncepció 

kidolgozására. Ugyanakkor a 2010-ben született anyagok számos elemét figyelembe 

vettük.  

Az Educatioban kidolgozott felülvizsgálati eljárás nagyobb pénzügyi és erőforrás-

kapacitással számolt, így ott sokkal kiterjedtebb vizsgálatokat javasoltak. Míg a 

felülvizsgálat 2010-ben tervezett eljárásrendje szerint egy ezzel a feladattal közbeszerzés 

keretében megbízott szervezet megvizsgálta volna a kiválasztott képzésekhez kapcsolódó 

teljes szakmai anyagot (beleértve a tréner és a résztvevők segédleteit) és a megvalósult 

képzések teljes dokumentációját, interjúkat készített volna minden érdekelt csoporttal, 

addig mi belső munkaerővel a rendelkezésre álló dokumentumokat tudjuk megvizsgálni, 

kérdőíves vizsgálatokra és interjúkra nincsen lehetőségünk.  

Jelentősen enyhíti ezt a hiányosságot, hogy a TÁMOP 3.1.1. előző szakaszában az OFI-

ban alapos vizsgálatok folytak és tanulmányok készültek a pedagógusok szakmai 

fejlődésével és a továbbképzésekkel kapcsolatban, ezek eredményeit felhasználjuk 

(Kocsis-Sági, 2012, Sági, 2011). Tanulmányozzuk az Educatio Kht által a TÁMOP 3.1.1. 

előző szakaszában végeztetett vizsgálatok pedagógus-továbbképzési rendszer 

felülvizsgálatával kapcsolatban született eredményeit (Educatio 2010.a, 2010.b).  

A pedagógus-továbbképzésről, a pedagógus-szakvizsgáról, valamint a továbbképzésben 

résztvevők juttatásairól és kedvezményeiről szóló 277/1997. (XII. 22.) számú 

kormányrendelet az Oktatási Hivatal számára előírja a pedagógus-továbbképzések 

jegyzékének online módon való vezetését. Ennek megvalósítása érdekében fejlesztették 

ki a pedagógus-továbbképzések eljáráskövető és nyilvántartási rendszerét (PedAkkred). 

A TÁMOP 3.1.5/12 projekt 3. alprojektjének egyik feladata, hogy a pedagógus-

továbbképzési akkreditációs rendszer átalakításához, korszerűsítéséhez javaslatokat 

adjon az Oktatási Hivatal számára. A tartalmi vizsgálat a konzorciumon belül az OFI 

feladata, az eljárásrendet átfogóan az Oktatási Hivatal vizsgálja kiszerződött K+F feladat 

keretében. 
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4.2 Új továbbképzési szolgáltatások kialakítása és nyújtása 

4.2.1 Jogszabályi környezet 

3.2.1.1. A nemzeti köznevelési törvény a továbbképzésről és a 

szakmai támogatásról 

A pedagógusképzésre vonatkozóan a 2011. évi CXC. számú, a nemzeti köznevelésről 

szóló törvény a pedagógus-továbbképzésekre nézve a következő konkrétumokat 

tartalmazza:  

19. § (1) A nevelési-oktatási intézmények, pedagógiai szakszolgálati intézmények és 

fenntartóik, valamint a pedagógusok munkáját, továbbá a tanulói érdekvédelemmel 

összefüggő tevékenységet pedagógiai-szakmai szolgáltatások segítik. 

(2) Pedagógiai-szakmai szolgáltatás 

a. a pedagógiai értékelés, 

b. a szaktanácsadás, tantárgygondozás, 

c. a pedagógiai tájékoztatás, 

d. a tanügy-igazgatási szolgáltatás, 

e. a pedagógusok képzésének, továbbképzésének és önképzésének segítése, 

szervezése, 

f. a tanulmányi, sport- és tehetséggondozó versenyek szervezése, 

összehangolása, 
g. tanulótájékoztató, - tanácsadó szolgálat.  

27. § A sportköri foglalkozásokat olyan szakedző vagy a sport területén képesítéshez 

kötött tevékenységek gyakorlásához szükséges képesítések jegyzékéről szóló külön 

jogszabályban meghatározott képesítéssel rendelkező szakember is vezetheti, aki a 

felsőoktatási intézmény által szervezett, legalább 120 órás pedagógiai továbbképzésben 

vett részt. 

34. Pedagógusok és alkalmazottak  

61. § (4) A pedagógusok tevékenységét szakértők, szaktanácsadók segítik. A 

szaktanácsadó feladata a pedagógusok munkájának szakirányú (tantárgyi vagy sajátos 

pedagógiai területen igényelt) segítése, véleményezése, konzultációk, továbbképzések, 

szakmai fórumok szervezése. A szaktanácsadó központi szakmai irányítás mellett látja el 

feladatait. 

Szaktanácsadói megbízást kizárólag az kaphat, aki pedagógus-munkakör betöltéséhez 

szükséges felsőfokú iskolai végzettséggel és szakképzettséggel, pedagógus-

szakvizsgával, valamint a nevelő-oktatómunkában eltöltött legalább tízéves szakmai 

gyakorlattal rendelkezik. A szaktanácsadó pedagógiai-szakmai szolgáltatást nyújtó 

intézmény alkalmazásában áll vagy egyéb köznevelési intézmény alkalmazottja vagy 

onnan tíz évnél nem régebben ment nyugdíjba. 

35. A pedagógus kötelességei és jogai 

62. § (1) A pedagógus alapvető feladata a rábízott gyermekek, tanulók nevelése, 

oktatása, óvodában a gyermekek Óvodai nevelés országos alapprogramja szerinti 
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nevelése, iskolában a kerettantervben előírt törzsanyag átadása, elsajátításának 

ellenőrzése, sajátos nevelési igényű tanuló esetén az egyéni fejlesztési tervben foglaltak 

figyelembevételével. Ezzel összefüggésben kötelessége különösen, hogy:  

k) részt vegyen a számára előírt pedagógus-továbbképzéseken, folyamatosan képezze 

magát, 

(2) A pedagógus hétévenként legalább egy alkalommal – jogszabályban meghatározottak 

szerint – továbbképzésben vesz részt.  

Megszüntethető – munkaviszony esetében felmondással, közalkalmazotti jogviszony 

esetében az alkalmatlanság jogcímén történő felmentéssel – annak a pedagógusnak a 

munkaviszonya, közalkalmazotti jogviszonya, aki a továbbképzésben önhibájából nem 

vett részt, vagy tanulmányait nem fejezte be sikeresen. Az első továbbképzés az első 

minősítés előtt kötelező. Mentesül a továbbképzési kötelezettség alól az a pedagógus, aki 

betöltötte az 55. életévét. 

Nem kell továbbképzésben részt venni annak a pedagógusnak, aki pedagógus-

szakvizsgát tett, a vizsgák letétele utáni hét évben. 

(3) A Pedagógus II., a Mesterpedagógus és a Pedagógus IV. (a továbbiakban: 

Kutatótanár) fokozatból eggyel alacsonyabb fokozatba kerül visszasorolásra az a 

pedagógus, aki a fokozatba lépését követő kilencedik tanév végéig önhibájából nem 

teljesíti a pedagógus-továbbképzésben történő részvételi kötelezettségét.  

(4) A továbbképzési kötelezettség teljesítése szempontjából a külön jogszabályban 

meghatározottakon kívül csak olyan továbbképzés vehető figyelembe, amelynek 

programját az oktatásért felelős miniszter jóváhagyta és a program alkalmazására 

engedélyt adott. A pedagógus-továbbképzések nyilvántartását és ellenőrzését a hivatal 

az oktatásért felelős miniszter által kijelölt háttérintézménnyel közösen látja el. 

63. § (1) A pedagógust munkakörével összefüggésben megilleti az a jog, hogy 

g) szakmai ismereteit, tudását szervezett továbbképzésben való részvétel útján 

gyarapítsa, részt vegyen a köznevelési rendszer működtetésével, ellenőrzésével 

kapcsolatos megyei és országos feladatokban, pedagógiai kísérletekben, tudományos 

kutatómunkában. 

3.2.1.2. 48/2012. (XII. 12.) EMMI rendelet a pedagógiai szakmai 

szolgáltatásokról 

A pedagógiai-szakmai szolgáltatások körébe a Nemzeti köznevelési törvény19.§ (2) 

bekezdése szerint a következő tevékenységek tartoznak, a szakmai szolgáltatónak ezek 

mindegyikét nyújtania kell: 

 szaktanácsadás, tantárgygondozás; 

 pedagógiai értékelés;  

 pedagógiai tájékoztatás; 

 tanügy-igazgatási szolgáltatás;  
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 pedagógusok képzésének, továbbképzésének és önképzésének segítése, 

szervezése;  

 tanulmányi, sport- és tehetséggondozó versenyek szervezése és összehangolása;  

 tanulótájékoztató, tanácsadó szolgálat eszközei és módszerei; 

 kísérletekben, tudományos kutatómunkában való részvétel. 

A 48/2012. (XII. 12.) EMMI rendelet a pedagógiai szakmai szolgáltatásokat nyújtó 

intézmények köréről az alábbiakat tartalmazza: 

(2) A pedagógiai-szakmai szolgáltatást az állami köznevelési közfeladat-ellátás keretében 

a Központ által fenntartott, szakmai szolgáltatást nyújtó pedagógiai intézet látja el. 

Pedagógiai-szakmai szolgáltatást az állami felsőoktatási intézmény, az egyházi vagy más 

nem állami, nem önkormányzati nevelési-oktatási intézményfenntartók által fenntartott 

pedagógiai intézet is elláthat. 

(3) Az állami köznevelési közfeladat ellátása keretében a Központ hozza létre 

megyénként és a fővárosban a pedagógiai szakmai szolgáltatást nyújtó pedagógiai 

intézeteket, továbbá a fővárosi kerületekben az 1. melléklet B) pontjában meghatározott 

létszámmal pedagógiai-szakmai szolgáltatást nyújtó intézményegységeket (a 

továbbiakban: pedagógiai kabinet). 

(4) Az egyházi vagy más nem állami, nem önkormányzati fenntartású nevelési-oktatási 

intézmények, pedagógiai szakszolgálati intézmények az állam által fenntartott 

pedagógiai-szakmai szolgáltatást nyújtó pedagógiai intézet szolgáltatásait szolgáltatási 

díj ellenében vehetik igénybe, vagy fenntartóik az egyházi, továbbá más nem állami, 

nem önkormányzati fenntartású pedagógiai intézettel szolgáltatás nyújtására 

megállapodást köthetnek.  

(5) A (4) bekezdés szerinti intézmények a pedagógiai-szakmai szolgáltatást nyújtó 

intézmény kiválasztásához beszerzik a fenntartójuk egyetértését. A megállapodás alapján 

a pedagógiai-szakmai szolgáltatást nyújtó pedagógiai intézet térítésmentesen biztosítja a 

szolgáltatást a megállapodásban meghatározott nevelési-oktatási intézmény részére, a 

nevelési-oktatási intézmény fenntartójával kötött megállapodásban meghatározott 

költségvetés erejéig. 

4.2.2 Pedagógus-továbbképzések felülvizsgálata 

A 3.1.5/12 projekt 3. alprojektjének feladata, hogy a pedagógus-továbbképzési 

akkreditációs rendszer átalakításához, korszerűsítéséhez javaslatokat adjon az Oktatási 

Hivatal számára. Vizsgálatokat végzünk, hogy megállapítsuk, képes-e az újfajta képzési 

igényeket kiszolgálni a rendszer, illetve milyen besorolási kódok váltak feleslegessé, és 

milyen új kódokra lenne szükség. Átgondoljuk a besorolási kódrendszert, és javaslatot 

dolgozunk ki egy új besorolási rendre. Feltárjuk, hogy milyen továbbképzésekből 

mutatkozik hiány, és milyen képzéseket akkreditáltak a konzorciumi partnerek. E munka 

folytatásaként felülvizsgálat alá veszünk 60-70 képzést, hogy megállapítsuk, tartalmilag 

korszerűek-e, és hogy az alapítási kérelemben, illetve magában az akkreditációs 

eljárásban – a vizsgálat tanulságai alapján – milyen módosításokra van szükség a 
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továbbképzések tartalmának minőségbiztosítása, általános színvonaluk emelése 

érdekében. 

A vizsgálat egyben azt a célt is szolgálja, hogy a konzorciumi partnerek által alapított 

képzések közül azokat, amelyek illeszkednek a 3.1.5. projekt céljaihoz, szükség szerint 

megújítsuk, illetve ha új akkreditációt igénylő változtatásokat javaslunk, akkor 

akkreditáltassuk is ezeket a programokat. Ebben az esetben – a konzorciumi partnerek 

megállapodásának megfelelően – az OFI lesz a képzések alapítója7. 

4.2.2.1  A PedAkkred besorolási kódrendszerének vizsgálata  

 A továbbképzési jegyzék besorolási kódrendszerét összevetjük az Educatio 

Szolgáltatói kosarának továbbképzési kategóriáival; 

 Megállapítjuk, hogy hány képzés van az egyes kategóriákban (melyek a 

rendszerben mutatkozó hiányterületek), valamint azt is, hogy helyesen sorolták-e 

be a képzéseket.  

4.2.2.2 Egy megújított kódrendszer kidolgozása 

 Javaslat készül a szükségtelennek látszó kategóriák törlésére, a szükségesnek 

látszó új kategóriák felvételére, valamint az esetleg szükségesnek mutatkozó 

áthelyezésekre, illetve átnevezésekre; 

 A változtatási javaslatok alapján új/módosított besorolási kódrendszert dolgozunk 

ki;  

 Az új kódrendszert validáljuk a rendszerben megtalálható képzések besorolásával.  

4.2.2.3 További hiányterületek megállapítása  

 A Nemzeti köznevelési törvény,  

 a TÁMOP 3.1.5/12 projekt pályázati kiírása és megvalósíthatósági tanulmánya, 

valamint  

 a 3.1.4/12, valamint a 3.1.11 pályázati kiírások (továbbképzésekre vonatkozó 

elvárásai) alapján. 

4.2.2.4 Pedagógus-továbbképzések tartalmi felülvizsgálata 

 Felülvizsgálati és a szükséges módosítások vezetésére javaslattételi űrlapot 

dolgozunk ki. 

 Felkészítjük a felülvizsgálatban résztvevő munkatársakat, próbavizsgálatokat 

végzünk, majd 

 minden, a konzorciumi partner által alapított pedagógus-továbbképzést 

felülvizsgálunk tartalmi szempontból. E vizsgálatnak kettős célja van: 

o azoknak a tartalmi szempontoknak a feltárása, amelyek megerősítésével, 

megváltoztatásával vagy bevonásával emelhető a pedagógus-

továbbképzések színvonala; 

o annak megállapítása, hogy a felülvizsgált képzések közül melyeket vonjuk 

be a 3.1.5./12 projektbe, és ehhez szükség van-e a képzés korrekciójára, 

esetleg újra akkreditáltatására.  

                                       
7
 Képzések megújítására végül nem kerül sor. A megjegyzés beszúrásának ideje 2014. január 15. 
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4.2.2.5 A felülvizsgálat eredményeinek rögzítése 

 Összefoglaló dokumentum formájában, amely a munka eredményeit és a 

képzésfejlesztésre vonatkozó tanulságait tartalmazza belső használatra; 

 javaslati dokumentum formájában az OH számára, háttéranyagként a pedagógus-

továbbképzési akkreditációs rendszer és eljárásrend megújításához. 

4.2.2.6 Akkreditált képzések megújítása, ismételt akkreditáltatása 

 A felülvizsgálat során készített módosítási javaslatok megvalósítása lehetőség, 

illetve szükség szerint az eredeti fejlesztők bevonásával;  

 az új akkreditációt igénylő pedagógus-továbbképzések ismételt akkreditáltatása; 

 az akkreditált képzések feltöltése az Iskolatáskába (korábban Szolgáltatói kosár); 

 a képzők frissítése / felkészítése, majd e felkészítés tanulságai alapján; 

 a továbbképzési program szükség szerinti korrekciója. 

4.2.2.7 Képzők frissítése, képzése 

 Az eredeti képzők megkeresése, lehetőség szerinti bevonása a képzők 

képzőjeként; 

 szükség szerinti számú új képző felkészítése (frissítő vagy teljes program); 

 a felkészített képzők megjelenítése az Iskolatáskában. 

4.2.3 Új képzések fejlesztése 

Az új pedagógus-továbbképzések fejlesztésének illeszkednie kell a jogszabályokban 

meghatározott új elvárásokhoz, elsősorban a Köznevelési törvényben megfogalmazott 

kiemelt fejlesztési (és egyben hiány)területekhez, valamint a pedagógus-

életpályamodellhez. Összhangban kell lennie azokkal a pályázati kiírásokkal, amelyek a 

köznevelési intézményeknek szólnak, és amelyekben a TÁMOP 3.1.5./12 projektet, mint 

a pedagógus-továbbképzések biztosítóját megnevezték (TÁMOP 3.1.4./12, 3.1.11.), 

továbbá természetesen a TÁMOP 3.1.5./12 megvalósíthatósági tanulmányában 

foglaltakhoz. 

A TÁMOP 3.1.5./12 projekt 3. alprojektjének feladatai között 30 új továbbképzés 

fejlesztése szerepel8, és elvárás, hogy ezek között számos blended (a távoktatásos és 

jelenléti képzés vegyítésével élő) továbbképzés legyen, s a képzések alkossanak olyan 

moduláris rendszert, amely illeszkedik a pedagógus-életpályamodellhez. Nemzetközi és 

hazai tapasztalatok is igazolják a tantestületi és a folyamatba ágyazott (a tanultaknak a 

képzés során való kipróbálására lehetőséget biztosító) képzési formák hatékonyságát.  

A projekt csak részben tud hozzájárulni ahhoz, hogy a pedagógus szakma mind a négy, 

az Európai Unió által meghatározott pedagógus kompetenciaterületen fejlődési 

lehetőséget kapjon: (1) szaktárgyi ismeretek, (2) pedagógiai ismeretek, (3) a tanulók 

irányítása és támogatása, valamint (4) az oktatás társadalmi és kulturális dimenziói, 

ugyanis a projektben szaktárgyi képzéseket nem fejleszthetünk. Különösen indokolt a 3-

4. területen a képzési lehetőségek bővítése.9 Arra törekszünk, hogy a megújított és az új 

                                       
8
 Mivel korábbi képzéseket nem dolgozunk át és nem akkreditáltatunk újra, ezt a számot ötvenre emeltük. A 

megjegyzés beszúrásának ideje 2014. január 15. 
9
 A projektterv módosítása lehetőséget adott szaktárgyi, szakmai megújító képzések fejlesztésére is. A 

megjegyzés beszúrásának ideje 2014. január 15. 
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képzések legyenek célszerűek (gyakorlatiasak), eredményesek (alakítsanak a pedagógus 

attitűdjén, eredményezzenek új tudást) és hatásosak (lehessen tetten érni a változást a 

gyakorlatban). 

A támogató rendszer kiépítésével megpróbáljuk elérni, hogy a képzésekhez kapcsolódjon 

háttértámogatás az intézményen belül és a szaktanácsadók részéről, illetve komplex 

rendszer formájában, hatásuk multiplikálódjék a nevelési intézményen belül és az 

intézmények között (pl. a multiplikálásba bevont intézmények segítségével). 

4.2.3.1 A 3.1.5/ 12. projekt által meghatározott prioritások  

A 3.1.5./12 projekt hivatalos dokumentumaiban (pályázati kiírás, útmutató, 

megvalósíthatósági tanulmány) a pedagógus-továbbképzésekre nézve a képzés módjára 

és tartalmára nézve is vannak elvárások és ígérvények: 

Formai kritériumok: A 3.1.5./12 Pedagógusképzés támogatása c. projekt útmutatójában 

szerepel. 1. pillér: „A pillér feladata egy új pedagógus-továbbképzési rendszer szakmai 

megtervezése a jelenlegi pedagógus-továbbképzési rendszer és a továbbképzések 

felülvizsgálatával, egy új, moduláris pedagógus-továbbképzési rendszer kialakításával, 

működtetésével, minőségbiztosításával.” (5-6. old.)  

„Az új továbbképzési rendszerben cél, hogy a pedagógusok számára megfelelő 

támogatórendszer kerüljön kialakításra, azaz a képzések ne önmagukban álljanak, 

hanem a képzést követően is intenzív, személyre szabott szaktanácsadói 

támogatásra kerüljön sor.” (6. old.) 

3. pillér: „Cél egy új e-tanulás alapú pedagógus-továbbképzési IT rendszer kialakítása és 

működtetése a jelenlegi teljes továbbképzési rendszer, valamint a pedagógus-

továbbképzési programok felülvizsgálatával, egy új moduláris pedagógus-továbbképzési 

rendszer kialakításával, összehangolva a pedagógus-életpályamodell 

rendszerével.”  

„További cél a létrejövő IT rendszer összehangolása egyéb meglévő rendszerekkel 

(Iskolatáska, Fejlesztési nyomonkövető felület, Sulinet) és adatbázisokkal (pl. KIR), hogy 

képes legyen nyilvántartani a pedagógus-továbbképzési programokat, a szolgáltatókat / 

képzőket, a trénereket, a képzéseken részt vevő pedagógusok összes képzési adatát, 

illetve képes legyen ezekből az adatokból különböző típusú statisztikák szolgáltatására. 

(A rendszer hagyományos tanfolyami, valamint e-learning módszereket alkalmazó 

távoktatásos képzések nyilvántartására egyaránt alkalmas kell, hogy legyen.)” (6. 

oldal)  

4.2.3.2 Munkamódszer, szakemberháttér 

A TÁMOP 3.1.5./12 projekt során a beadott projekttervnek megfelelően csak belső 

munkatársakkal dolgozhatunk10. A szerteágazó szakértelem, amelyet a sokféle képzés 

fejlesztése igényel, közreműködő partnerek bevonásával érhető el. Sokféle 

kezdeményezésnek tudunk így akkreditált képzési formát adni. terveink szerint olyan 

                                       
10

 A megvalósítás során lehetőségünk nyílt arra is, hogy kb. 30 képzés fejlesztését K+F projekt keretében oldjuk 
meg. A megjegyzés beszúrásának ideje 2014. január 15. 
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partnereket keresünk, akik egy-egy szakterület pedagógiai tudással (is) rendelkező 

szakértői, és hajlandók velünk dolgozni ellenszolgáltatás nélkül, az adott téma iránti 

elkötelezettségből. Képzésfejlesztésbe fektetett energiájuk legfeljebb képzőként térülhet 

meg a jövőben. Néhány továbbképzés esetében, ahol a szakértelem másként nem 

szerezhető be, 2-3 hónap időtartamra szeretnénk felvenni fejlesztőket az adott 1-3 

képzés anyagának kidolgozására. Mindegyik képzésnek az OFI lesz az alapítója. 

A fejlesztés első szakaszában, azaz 2013 első félévében 10, a hátralévő időszakban 20 

képzést fejlesztünk. A második szakaszban azokat az információkat is felhasználjuk a 

fejlesztendő képzések listájának összeállításához, amellyel a 2. alprojektben 

tevékenykedő szükségletfelmérő szaktanácsadók szolgálnak a célcsoport iskoláinak 

meglátogatása után11. 

A képzésfejlesztéshez folyamatleírást készítünk, valamint olyan sablonokat dolgozunk ki, 

amelyek tartalmazzák a képzések alapítási kérelmének és segédanyagainak kötelező 

elemeit. 

4.2.3.3 Képzésfejlesztési alapelvek 

A képzések fejlesztéséhez készül egy kánon, olyan alapelvek listája, amelyeket 

érvényesíteni fogunk minden általunk alapított képzés esetében: 

 Minél több folyamatba ágyazott képzés legyen, vagyis olyan hosszabb időre 

szétosztott jelenléti és/vagy blended megoldás, amely lehetővé teszi a kipróbálást 

és a tapasztalatok megosztását, a képzésen résztvevők egymás közötti és a 

trénerrel folytatott szakmai kommunikációját e próbálkozások során. 

 Minden képzésbe beépítjük a szervező által biztosítandó utánkövetést, amelynek 

valószínűleg lesznek választható és kötelező módjai: képzéstámogató honlap, 

online kommunikáció az előadóval/trénerrel és a csoporttagokkal, workshop, 

mentorálás, bemutató foglalkozás stb. 

 Minden képzés tartalma kifejezetten a pedagógusoknak készül, nem lesz olyan 

általános témájú képzés, amely nem vagy alig specializálódik a pedagógusokra. 

Korábban sok ilyen volt (konfliktuskezelés általában; pénzügyi ismeretek, amely 

inkább a tanulóknak szól stb.). 

 Az alapító előírja, hogy csak felnőttképzésben, lehetőleg pedagógusképzésben 

jártas, általa felkészített képzők tarthatják a továbbképzést. 

 A szervezőnek fel kell mérnie és figyelembe kell vennie a résztvevők eltérő egyéni 

tudását és a témával/képzéssel kapcsolatos releváns elvárásait. 

 Az alapító az előadói/tréneri kézikönyvet és résztvevői munkafüzetet készít az 

alapítással egy időben, ezeket a szervező rendelkezésére bocsátja, használatukat 

pedig az alapítási kérelem előírja a szervező számára. 

 A tréneri kézikönyvben rendelkezésre bocsátja azokat a visszajelző 

dokumentumokat (sablonokat), amellyel minden képzés után tájékoztatni kell az 

szervezőt és az alapítót is a képzés sikerességéről és a tananyagban, 

munkaformákban stb. tapasztalt hiányosságokról. 

                                       
11

 Számos tényező késleltette a fejlesztő munka megfelelő ütemű beindulását, így az első szakaszban csak két 
képzést tudtunk akkreditáltatni. A tömeges képzésfejlesztés 2014. januárjában indul. A megjegyzés 
beszúrásának ideje 2014. január 15. 
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 Az alapító kötelezettséget vállal az alapítási kérelem szükség szerinti 

módosítására, tartalmi és/vagy módszertani megújítására. 

 E lista a fejlesztési folyamat során bővülhet. 

4.2.4 A képzők felkészítése 

Arra törekszünk, hogy minden képzéshez régiónként legalább 2-3 felkészített képző 

álljon rendelkezésre. Amennyiben megjósolható, hogy egy-egy régióban vagy egy-egy 

képzés esetében nagyobb igény várható, akkor eleve több képzőről szólna a felhívás. 

Ehhez a szükségletfelmérő szaktanácsadók szolgáltatnak adatokat, illetve a célcsoport 

iskoláinak regionális megoszlása is befolyásolhatja az egyes régiókban meghirdetett 

képzői kapacitás mértékét12. 

Megoldási javaslat: Az OFI olyan felhívást dolgoz ki, amelynek első része a képzővé válás 

általános feltételeit tartalmazza, ez minden továbbképzés esetében az adott kurzus 

speciális képzői követelményeivel egészül ki. A felhívást a Megyei Pedagógiai Intézetek 

vagy a Regionális Pedagógusképző Központok jelentetik meg, és az elbírálásba bevonják 

a 3.1.5./12 projekt regionális szaktanácsadóit. 

4.2.4.1 A képzők kiválasztásának alapelvei 

 Minden régióban, minden képzéshez legyen 2-3 képző. 

 Képző csak az lehet, aki maga is részt vett az adott képzés fejlesztésében és/vagy 

a képzők felkészítésén. 

 A képzőnek legalább 5 éves tanítási tapasztalattal, felnőttképzési gyakorlattal és 

referenciával kell rendelkeznie; pedagógusnak vagy a képzés tartalmának 

megfelelő speciális szakterületen működő szakembernek kell lennie. 

 A jelentkezéshez csatolni kell egy nyilatkozatot arról, hogy  

o legalább öt pedagógus-továbbképzést tartott önállóan; 

o ismeri a tanulásszervezés és tanulásirányítás korszerű eljárásait, az egyéni 

és a csoportos tanulás módszereit; 

o rendelkezik olyan mértékű IKT-ismeretekkel, hogy képes kezelni a 

felkészítés során megismert elektronikus tanulási környezetet. 

4.2.4.2 Képzők biztosítása a felülvizsgált képzések esetében13 

Megkeressük azokat, akiket eredetileg felkészítettek erre a feladatra, megvizsgáljuk, 

hogy közülük kik azok, akik képeztek is, és milyen a referenciájuk. Amennyiben 

mennyiségben és minőségben is megfelelnek (nincs negatív referenciájuk a korábbi 

képzésekkel kapcsolatos elérhető visszajelzésekben), megnézzük, hogy regionálisan 

hogyan oszlanak meg. Szükség esetén felhívás segítségével új képzőket vonunk be, 

akiket az eredeti képzők képeznek ki. A korábban már felkészített és újra bevont képzők 

számára frissítő képzést szervezünk, ennek időtartama attól függ, hogy a képzés milyen 

mértékű változáson esett át a megújítás során. A felkészítést az OFI munkatársai 

                                       
12

 A szükségletfelmérés online formában történik, az Educatio közbeszerzési pályázat n vonja be a 
képzésszervező intézményeket, akik maguk is delegálhatnak szakembereket a képzők felkészítésére. A 
megjegyzés beszúrásának ideje 2014. január 15. 
13

 Erre nem kerül sor, mert nem újítunk meg és nem vonunk be a TÁMOP 3.1.5. projekt szolgáltatásai körébe 
korábban alapított képzéseket. A megjegyzés beszúrásának ideje 2014. január 15. 
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és/vagy a fejlesztésben közreműködő szakértők végzik.  

Ha ez nem megoldható, mert az eredeti képzőket nem lehet elérni, vagy nem vállalják a 

feladatot, akkor a fejlesztők bevonásával szervezzük meg az új képzők felkészítését, 

ebbe a körbe is nyilvános felhívás útján lehet bekerülni. Minden képzéshez meg kell 

találni a megfelelő szakértelemmel rendelkező képzőket. Amennyiben ez nem sikerül, 

akkor egyes régiókban nem lesz képző az adott képzéshez. 

4.2.4.3 Új képzések képzői 

Az új képzések esetében a fejlesztők készítik fel a képzőket. A képzők képzői tehát 

lehetnek az OFI munkatársai és a fejlesztésben résztvevő külső szakértők is. Az új 

képzőket a várt igénynek megfelelően toborozzuk, de régiónként lehetőleg legalább 2-3 

főt a fent ismertetett módon.  

Amennyiben a képzések iránt a vártnál nagyobb igény mutatkozik vagy egyes képzők 

kiesnek a rendszerből, új képzőket készítünk fel. Ebben a munkában az első kört 

felkészítő szakemberek, illetve az első körben felkészített legjobb képzők is részt 

vehetnek. 
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2. ábra: A képzők kiválasztásának folyamata
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4.3 A továbbképzési rendszer támogató elemeinek kialakítása 

A pedagógus-továbbképzési rendszer megújítása szoros kapcsolatban áll egyrészt a 

pedagógiai munka hatékonyabbá tételének szándékával, másrészt az új pedagógus-

életpályamodell kialakításával, működtetésével és folyamatos szakmai korszerűsítésével. 

Ennek tudatában felértékelődnek a pedagógusok szakmai tevékenységét támogató 

eszközök, ezek rendszere, különösen pedig a pedagógus-továbbképzés hatékonyságát 

növelő megoldások. 

A pedagógus-továbbképzés a pedagógusok munkáját támogató rendszer egyik eleme. A 

támogató rendszer legfontosabb célja, hogy továbbképzéseken résztvevő pedagógusok a 

megismert, elsajátított információkat, tudást az oktató-nevelő munkában minél 

hatékonyabban alkalmazzák, javítva ezzel pedagógiai tevékenységük minőségét. Ezt a 

támogató rendszert úgy kell megtervezni és felépíteni, hogy a továbbképzések 

(felülvizsgált és az új – a köznevelési törvényhez, valamint a köznevelési rendszer 

megváltozott feltételeihez igazodó – képzések) hatékonyságát növelje. A támogató 

rendszer egyes elemeinek egymást erősítő rendszert kell alkotniuk, de egyenként is 

hasznos támogatást kell nyújtaniuk. A jelenleg sporadikusan és esetlegesen működő 

támogató eszközök fejlesztésén és összekapcsolásán túl újabb korszerű elemeket is be 

kell emelni a támogató rendszerbe, mint például a horizontális vagy hálózati tanulást. 

Egységes rendszert kell alkotnia a következő elemeknek: 

o pedagógus-továbbképzés,  

o támogató rendszer, benne a szaktanácsadás, a mentorálás,  

o életpályamodell,  

o szakértői ellenőrzések. 

Vagyis a továbbképzéseknek és a szaktanácsadóknak, az egész támogató rendszernek 

abban kell segíteniük a pedagógusokat, hogy szakmailag fejlődjenek, és ez 

megmutatkozzék a szakértői értékelések eredményében, a pedagógus életpályán való 

előrehaladásukban, végső soron pedig minden egyes tanuló tanulási tapasztalatainak és 

eredményességének javulásában. 

A támogató rendszer alapvető funkciói 

 Biztosítania kell, hogy a továbbképzések befejezése után a tanultak szervesen 

beépüljenek pedagógusok munkájába. 

 Segítenie kell a pedagógus életpályán való előrehaladást a gyakornoki státusztól a 

karrier végéig. 

 El kell érnie, hogy a képzések hatása megsokszorozódjon, azaz a pedagógusok 

továbbadják saját iskolájukban, illetve más intézményekben a tanultakat. 

A továbbképzések és egyéb szakmai támogatások hatását növelni kell, ennek érdekében 

 koherens minőségbiztosítási rendszert kell kidolgozni; 

 mérhetővé kell tenni a pedagógus fejlődésének az osztálytermi munkára gyakorolt 

hatását14; 

 támogatni kell a pedagógusok együttműködését az iskolában, iskolák között és 

ennél szélesebb szakmai fórumokon, ezeket a fórumokat stimulálni kell. 

                                       
14

 Rendkívül bonyolult, a projekt hatókörén kívül álló feltétel. A megjegyzés beszúrásának ideje 2014. január 15. 
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A pedagógus-továbbképzés mai céljait ki kell egészíteni az alább aláhúzással jelölt új 

elemekkel 

 Az alapképzésben megszerzett szakmai és szaktudományos ismeretek frissítése. A 

szaktárgyi tananyagban megjelenő új tudáselemek elsajátítása.  

 Az alapképzésben megszerzett vagy hiányos pedagógiai ismeretek frissítése 

(pedagógia, pszichológia, módszertan), új ismeretek, készségek. 

 Az oktatási reform megvalósításának támogatása. 

 A pedagógus életpályán az egész életen át tartó tanulás támogatása (új). 

 Az oktatás színvonalának, eredményességének és relevanciájának növelése (új). 

 Az önálló tanulás, illetve a tapasztalati úton szerzett tudás beszámíthatósága (új). 

4.3.1 A projektterv és a lehetőségek viszonya 

A multiplikációs hatás elérése érdekében az eredeti projektterv az Educatio 

referenciaintézményeire is épít. Ezek a referenciaintézmények nem tartoznak a projekt 

célcsoportjába, mert nincsen köztük olyan intézmény, amelyik kimaradt volna az eddigi 

fejlesztésekből. A TÁMOP 3.1.7./11.1. projekt keretében kialakított 

referenciaintézmények körének bővítése is akadályba ütközik, mivel a bekerülés feltétele, 

hogy már 3 éve működjön az a jó gyakorlat, amelyet terjeszteni szeretnének, mi pedig a 

projekt keretében fejlesztett továbbképzések és támogató elemek szélesebb körű 

hasznosításában, multiplikációjában számítanánk a segítségükre. Ugyanakkor 

megvizsgáljuk, van-e lehetőség arra, hogy a referenciaintézmények jó gyakorlatait és 

felkészültségét hasznosítsuk a fejlesztésekből eddig kimaradt intézmények támogatására, 

mert ennek szükségességére a Megvalósíthatósági tanulmány is utal. A TÁMOP 3.1.7. 

konstrukció „támogatja azt a szakmapolitikai célt, hogy értékalapú, a hazai pedagógiai 

hagyományt a korkívánatokkal és a nemzetközi innováció értékeivel ötvöző országos 

referencia-intézményi hálózat jöjjön létre. A kialakuló referencia-intézményi hálózat 

önfejlesztő intézményi gyakorlata és korszerű nevelési alapokon nyugvó pedagógiai 

kultúrát közvetítő értékei az egyenlő hozzáférés elvének érvényesülésével azt az 

intézményi kört is hatókörébe vonhatja, mely eddig távol maradt az innovációtól. A 

kiemelt projekt a létrejövő Iskolatáska kínálatának kialakításakor figyelembe veszi a 

TÁMOP 3.1.7. projekt megvalósítási és fenntartási időszakát” (Megvalósíthatósági 

tanulmány, 62. old.)15 

A multiplikáció alapfeltétele, hogy a multiplikáló személy vagy intézmény maga is 

birtokában legyen a tudásnak, és olyan színvonalon alkalmazza azt saját gyakorlatában, 

hogy meggyőző példát jelentsen, és képes is legyen azt megtanítani az új alkalmazók 

számára. A TÁMOP 3.1.5./12 keretében fejlesztett képzéseken a jelenlegi 

referenciaintézményekben dolgozó pedagógusok nem vesznek részt, és így az ezekhez 

kapcsolódó multiplikációs funkciót sem tudják ellátni, ráadásul a projektben elérendő 

oktatási intézmények (és az ott dolgozó pedagógusok) ezekkel a 

referenciaintézményekkel nagy valószínűség szerint korábban nem álltak kapcsolatban, 

így a sikeres együttműködésükre kicsi az esély. 

Új, az alprojekt által fejlesztett képzéseken résztvevő pedagógusok intézményei is 

vállalkozhatnak multiplikáló szerepre. Erre azoknak az intézményeknek nyílik 

lehetőségük, amelyek pedagógusai első körben (a 2013/14-es tanév első félévében) 

                                       
15

 A referenciaintézmények bevonását a célcsoport kiszélesítése már lehetővé tenné, de akkreditálásuk 
elhúzódása és finanszírozásuk megoldatlansága miatt egyelőre mégsem dolgozhatunk velük. A megjegyzés 
beszúrásának ideje 2014. január 15.  
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elvégeznek továbbképzéseket. A képzéseken megismert új pedagógiai tartalmak 

alkalmazását mentorok16 segítik, akik arra is felkészítik őket, hogy hogyan lehet a 

megszerzett tudást, illetve az alkalmazás jó gyakorlatát másoknak átadni. Ebben a 

munkában felhasználhatjuk a referenciaintézmények felkészítésének tapasztalatait is. (Ez 

összhangban van a TÁMOP 3.1.1. projekt 3. alprojekt 2. számú témájában 

megfogalmazott elképzeléssel. Lásd lejjebb.) 

4.3.2 Kapcsolódási pontok a TÁMOP 3.1.1 tevékenységeihez 

A pedagógusok továbbképzése kapcsolódik a TÁMOP 3.1.1. 3. sz. alprojektjéhez, 

amelynek az a feladata, hogy megtervezze a pedagógusok munkáját segítő szakmai 

szolgáltatási rendszert. A 3. sz. alprojekt 2. témája a referenciaintézményi hálózat 

fejlesztése, ami önmagában is szoros összefüggésben áll a TÁMOP 3.1.5./12 3. 

alprojektben megfogalmazott célokkal, és egészen közvetlen kapcsolódási pontok 

adódnak a két téma között. A 3.1.1. 3 sz. alprojekt vezetője azt javasolja, hogy hozzunk 

létre egy olyan megújult hálózatot, amely épít az előzmények értékeire, de a projekt 

után is fenntartható módon marad része a pedagógiai szakmai szolgáltatások 

rendszerének. Terveik között a jelenlegi (és egyrészt vegyes minőségű, másrészt tartalmi 

területek szempontjából hiányos) referenciaintézményi kör kinyitása szerepel, amelyet az 

összes most futó kiemelt projekt szintjén egységesen lehetne kezelni. (A közös 

gondolkodás már megindult a konzorciumi partnerekkel.)  

4.3.3 A támogató rendszer kiépítésének lépései, a rendszer 
elemei 

4.3.3.1 A továbbképzésbe épített támogatások 

A pedagógus-továbbképzések hatékonyságának növelése érdekében a továbbképzésekbe 

be kell építeni a képző által nyújtandó követő támogatási módokat. A kommunikációt is 

biztosító, a képzéshez kötelezően biztosítandó honlapon vagy bármely zárt, biztonságos 

online felületen kívül számos olyan támogató elemet nevezünk meg, amelyek közül az 

alapító és az indító is választhat, de újakat is bevezethetnek: 

 az egyes képzésekhez kapcsolódó workshop, bemutató foglalkozás, mentori 

támogatás (mentor szerepben tevékenykedő képző, aki a pedagógus saját 

intézményében, a gyakorlatban segíti a képzésen tanultakat alkalmazását).  

Javasolni fogjuk a kétlépcsős (elvégzést és hasznosítást igazoló) tanúsítvány rendszerét, 

vagyis azt, hogy kapjon külön (kreditet érő) igazolást az, aki bizonyítottan beépíti 

munkájába, és esetleg terjeszti is a tanultakat. 

4.3.3.2 Referenciaintézmények, multiplikáció 

Meg kell vizsgálni a referenciaintézmények multiplikáló gyakorlatát, és ennek alapján a 

projekt céljainak is megfelelő multiplikáló intézményeket kell bevonnunk. Lehetőséget 

szeretnénk teremteni a jelenleg is működő referencia-intézményhálózattal való 

együttműködésre, illetve lehetőség szerint képzéseinket eredményesen hasznosító és a 

multiplikációra alkalmas új intézményeket szeretnénk bekapcsolni a megújított 

referenciaintézményi hálózathoz. A projektünkben résztvevő pedagógusokat előzetesen 

nyilatkoztatjuk arról, hogy amennyiben a képzés hasznosnak bizonyul a munkájukban, 

megújítja és eredményesebbé teszi azt, akkor felkérésre vállalkoznak-e az ott 

                                       
16

 A mentor fogalma tisztázatlan, jelenleg sokféle szerepet jelöl. Lásd a fogalomtárat. 
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megszerzett tudás továbbadására, terjesztésére pl. bemutatóórák, workshopok, 

konferenciák keretében. Ehhez a munkához a projekt keretében külön felkészítést 

nyújtunk, támogatjuk a tanultak intézményesülését és a megosztás módjának 

megtervezését, lebonyolítását. 

4.3.3.3 Egyéb támogató, multiplikációt segítő elemek 

 Az intézményvezetők számára tartott – az általános vezetői (leadership) 

feladatokra való felkészítést nyújtó – képzésekbe be kell építeni a 

tudásmenedzsment képzést is, hogy képessé váljanak intézményen belüli és az 

intézmények közötti multiplikációs tevékenységek támogatására.  

 A multiplikációs támogató rendszer fontos eleme a pedagógus-továbbképzésekhez 

szorosan kapcsolódó, azok tartalmának beépülését támogató, tanári 

tanulóhálózatok (vagy feladatorientált munkacsoportok) kiépítése és működtetése 

(a mentorként tevékenykedő képző és a mentor-szaktanácsadó ebben is 

közreműködhet). Ez alapvetően az intézményeken belüli, a pedagógusok 

személyes-szakmai kapcsolatain alapuló multiplikációs tevékenységet jelent.  

 Félévente össze kell állítani egy olyan képzési katalógust a továbbképzési jegyzék 

alapján, amelyből a TÁMOP 3.1.5./12 projekt célcsoportjába tartozó pedagógusok 

választhatnak. Ez a katalógus az adott időszakra teljes körű, részletes 

tájékozódást ad a pedagógusok számára, és rendszeresen frissülő tartalmakkal 

jelenik meg elektronikusan, de esetleg nyomtatott formában is17. 

 A szaktanácsadók támogató tevékenysége, amely egyrészt az adott iskola 

pedagógiai szükségleteinek feltárását, továbbképzések elvégzésének tanácsolását 

jelenti, másrészt a továbbképzés elvégzése után együttműködést, mentori 

támogatást biztosít.  

 Támogatni kell a tantestületek egészére vagy nagyobb csoportjára ható, helyben 

szervezett és folyamatba ágyazott képzések indítását, amelyek a helyi igényeket, 

körülményeket figyelembe véve lényegesen nagyobb hatást képesek elérni, mint 

a csak az egyes pedagógusokat elérő képzések. 

                                       
17

 Időközben a pedagógiai intézetekre hárult az aktuális képzési kínálat összeállításának feladata, illetve az 
intézmények igényeit is nekik kell felmérniük. A megjegyzés beszúrásának ideje 2014. január 15. 
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3. ábra: A pedagógusok szakmai fejlődésének támogatása 

A pedagógus-továbbképzésekhez kapcsolódó támogatások a pedagógusok folyamatos 

szakmai fejlődését támogató nagyobb, formális és informális elemeket egyaránt 

tartalmazó rendszerbe illeszkedik. 

A zölddel jelölt támogató elemek a továbbképzést nyújtó intézmény, a továbbképzések 

fejlesztőinek, szervezőinek közös felelőssége. A továbbképzés (1) e támogató rendszer 

legismertebb, hagyományos eleme. Megújításának sajátosságait e koncepció részletesen 

tartalmazza. 

A 2-3-4. elem a továbbképzésekbe épített követő támogatás elnevezést kapta. Ezek 

közül legalább egyet, a támogató honlapot (2) minden képzés esetében biztosítania kell a 

képzés szervezőjének a képzés befejezése után legalább egy hónapig. A honlap fóruma 

kommunikációs és hálózati tanulási lehetőséget kínál a résztvevők zárt csoportja 

számára. Ebben az időszakban a képzőnek is rendelkezésre kell állnia, ha kérdéssel 

fordulnak hozzá. A támogató honlap ezen kívül arra is szolgál, hogy a képzési anyagokat 

a követő időszakban még elérhessék, letölthessék a résztvevők. A mentorálás (3) nem 

csak virtuálisan, de találkozások formájában is megvalósulhat, ha a képzés alapítója ezt 

az alapítási kérelemben előírja, de akkor is, ha a szervező ezt magától, saját 

kezdeményezésére vállalja. A mentor optimális esetben maga a képző vagy a képzők 

egyike. A koordinált hálózatot (4) ebben az esetben a képzés indítója hozza létre 
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azokból, akik a képzésen tanultak alkalmazása iránt különösen elköteleződnek. Ez a 

támogató honlapon folyó kommunikáció mellett azt is jelentheti, hogy szakmai 

alkalmakon, műhelyeken, bemutató órákon találkoznak, látogatják egymást. Optimális 

esetben ez a hálózat önfenntartóvá válik, amíg szükség van rá, és újabb tanulásra is 

ösztönözhet. 

Az 5-6. elem az intézményi hatáskörben megvalósítható támogatási lehetőségeket 

tartalmazza. Az intézményvezetők felelőssége, hogy a pedagógusok megosszák 

egymással bárhol szerzett hasznos tudásukat, jó gyakorlatukat. A tudásmegosztás 

kultúrájának kialakítása, a szakmai tanulóközösség, a tanuló szervezet létrehozása 

következetességet, elkötelezettséget és kitartást igényel. Ennek első lépése lehet, ha 

rendszeresítik a konferenciákról, továbbképzésekről vagy más szakmai rendezvényekről 

szóló szakmai beszámolókat. A tudásmegosztás ennél alaposabb és hatékonyabb is lehet, 

például az azonos téma, képzésen tanult módszer vagy eljárás iránt érdeklődők belső 

szakmai hálózatának kialakításával, ösztönzésével (5). Ez már nem csak az alkalmazást, 

de a multiplikációt is segíti. Hasonló céllal a közeli intézmények között is létrejöhet 

hálózat, ezt az intézményvezetők és a szaktanácsadók, valamint a képzők egyaránt 

szorgalmazhatják. 

A szaktanácsadói támogatás (7) és a képzési kínálat közzététele (8) központi, részben 

országos, részben megyei vagy regionális feladat. A képzési kínálatot az Oktatási Hivatal 

tartja nyilván és teszi közzé a Pedagógus-továbbképzési akkreditációs rendszer online, 

kereshető adatbázisában. A régióban elérhető aktuális kínálatot a pedagógiai intézetek 

tudatják az intézményekkel, és ők mérik fel az igényeket is. A szaktanácsadás 

hagyományos, ismert, de megújuló elem. A szaktanácsadás szerepe és rendszere 

megváltozott, megváltozik. A 7. számú kör a továbbképzésekhez kapcsolódó 

szaktanácsadói tevékenységeket reprezentálja. A szaktanácsadók legyenek tájékozottak 

a képzési kínálatban, tudjanak ajánlani az azonosított fejlesztési szükségletekhez 

illeszkedő képzéseket. Segítsék a tanultak alkalmazását akár saját ötleteikkel, akár a 

más intézményekben tapasztalt megoldások ajánlásával. Hívják fel a figyelmet arra, ha 

meg lehetne látogatni valakit, aki jól alkalmazza, vagy akivel lehet a tanultakról beszélni. 

Ösztönözze a szakmai tanulóhálózatok létrejöttét, és támogassa működésüket. 

4.3.1 A gyakornokok támogatása  

Az általános támogató rendszer számos eleme megegyezik a gyakornokok illetve a 

közvetlenül őket támogató szakmai segítők számára fejlesztett külön, de nem elkülönülő 

rendszerrel. Ez azt jelenti, hogy támogatásukat a helyzetüknek megfelelő tartalmú 

szolgáltatásokkal és lehetőségekkel szeretnénk megvalósítani. Ennek a mentori 

támogatás a legfontosabb speciális eleme. A mentori tevékenységet végző, a 

gyakornokkal azonos intézményben dolgozó pedagógust a jogszabályok szakmai 

segítőnek nevezik. Pilot programot tervezünk húsz nevelési intézmény bevonásával azért, 

hogy a szakmai segítő (mentor) és a gyakornok együttműködésének tervezett, hatékony 

módját kidolgozzuk és kipróbáljuk.  

A gyakornokokat támogató szakmai segítők (mentorok) olyan továbbképzésen vesznek 

részt, amelynek során megismerik a pedagógus-életpályamodell részleteit, elvárásait, és 

alkalmassá válnak az általuk támogatott gyakornokok vizsgára való felkészítésére. Ezt a 

képzést az Oktatási Hivatal fejleszti, és ők végzik a szakmai segítők (mentorok) 

felkészítését is. Az OFI a fejlesztési folyamatban úgy vesz részt, hogy a feltárt 

szakirodalmat átadja, és a szakmai segítő feladatait – saját pilot programunkra 
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vonatkozóan – meghatározza. A szakmai segítő (mentorok) és a gyakornokok további 

támogatása elválik az OFI és az OH esetében, de mindkét program a gyakornoki 

záróvizsgára készít fel. Ez terveink szerint az OFI esetében 20 iskolában (20 szakmai 

segítővel, mentorral) 50 pályakezdő pedagógus vizsgára való felkészítését jelenti. 



 

35 
 

OKTATÁSKUTATÓ ÉS FEJLESZTŐ INTÉZET 
TÁMOP-3.1.5/12-2012-0001 

Pedagógusképzés támogatása 
3. alprojekt: Horizontális és szakiskolai képzések 

 

 A támogatás szintje 

A támogatás 
célcsoportja 

Képzésbe ágyazva 
(alapító) 

Képzéshez kapcsolódva 
(indító) 

Az intézményben Intézmények között A rendszer szintjén 

Az egyes 
pedagógus 

Mentorált, 
moduláris, blended, 
folyamatba 
ágyazott képzések 
biztosítása. 

A képző által biztosított 
mentorálás, 
kommunikáció, 
együttműködés a 
képzés után a képzővel 
és a többi 
résztvevővel. 

Alkalmazás, amelyet az 
intézményvezető elvár, 
támogat és ellenőriz, a 
(mentor) szaktanácsadó 
segít. 

A már intézményesült jó 
gyakorlat megosztása más 
iskolákkal, kölcsönösségi 
alapon. Tanuló hálózat, 
műhelyek, óralátogatások. 

A pedagógiai szolgáltatásokért felelős 
intézmény (OFI) által biztosított 
honlap, amely fórumot működtet az 
azonos képzésen részt vett 
pedagógusok számára. Szakirodalmi 
ajánlók, képzési kínálat, információk. 
Visszajelzések alapján minősített 
képzések. (nyilvánosság) 

Intézmény-
vezető / team 

Mentorált, 
moduláris, blended, 
folyamatba 

ágyazott képzések 
biztosítása. 

A képző által biztosított 
mentorálás, 
kommunikáció, 

együttműködés a 
képzés után a képzővel 
és a többi 
résztvevővel. 

Alkalmazás, amelyet a 
fenntartó elvár, támogat 
és ellenőriz, a 

szaktanácsadó segít. 

Pear-learning 
tudásmegosztás, coaching, 
intézménylátogatás. 

Tanuló hálózat, műhelyek, 
óralátogatások. 

A pedagógiai szolgáltatásokért felelős 
intézmény (OFI) által biztosított 
honlap, amely fórumot működtet az 

azonos képzésen részt vett 
intézményvezetők számára. 
Szakirodalmi ajánlók, képzési kínálat, 
információk. 
Visszajelzések alapján minősített 
képzések. (nyilvánosság) 

A tantestület Tantestületi, 
helyben tartott 
képzés. 
(Munkaközösség, 
fókuszcsoport vagy 
teljes testület) 

A képző által biztosított 
mentorálás, 
kommunikáció a 
képzővel. 

Tudásmegosztás, amelyet 
az intézményvezető és a 
szaktanácsadó is támogat. 
Műhelyek, óralátogatás. 

A már intézményesült jó 
gyakorlat megosztása más 
iskolákkal, kölcsönösségi 
alapon. Tanuló hálózat, 
műhelyek, óralátogatások. 

mint a pedagógusok esetében 

Közeli, rokon 
iskolák köre 

- A képző által biztosított 
mentorálás, 
kommunikáció a 
képzővel és olyan 
iskolákkal, akik szintén 
részt vettek a 
képzésen. 

Tudásmegosztás, amelyet 
az intézményvezető és a 
szaktanácsadó is támogat. 
Műhelyek, óralátogatás. 

A már intézményesült jó 
gyakorlat megosztása más 
iskolákkal, kölcsönösségi 
alapon. Tanuló hálózat, 
műhelyek, óralátogatások. 

mint a pedagógusok esetében 

Közoktatás - - - - Nyilvános, minősített választék, 
kommunikáció, információ 

 

1. táblázat: A támogatások mátrixa 
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Kiegészítő gondolatok 

A koncepció kialakítása során összegyűjtöttünk néhány elvárást, amelyeket a tervezés 

során a fentieken túl is figyelembe veszünk. 

1) Meg kell határozni a továbbképzések helyét a pedagógiai szakmai szolgáltató 

rendszerben, úgy, hogy világos (és széles) legyen a szereplők köre és felelőssége. 

2) A továbbképzésekről meg kell jelentetni egy katalógust, amely kellő eligazítást 

nyújt a választáshoz/ajánláshoz, tervezéshez.  

3) Szükség van a minőségbiztosítás átfogó szintjére, amely ennek az átfogó célnak a 

megvalósulását is képes tényszerűen megállapítani, ezért 

4) szükség van arra, hogy a szaktanácsadók, szakértők figyeljék és dokumentálják a 

továbbképzések osztálytermi és iskolai munkára gyakorolt hatását. 

5)  Egy képzési program akkor tekinthető sikeresnek, ha az 1. ábrán bemutatott 

minden eleme megvalósul. Ezt a monitoringnak és/vagy a beválás-vizsgálatnak 

tételesen figyelnie kell.  

6) Távoktatásos tréningeket nem célszerű tervezni, csak blended és jelenléti 

kurzusokat. A blended kurzusok szerencsés esetben hagyományos képzés 

formában is elérhetők.  

7) A blended képzések távoktatásos formában megvalósuló részében nem tartozhat 

túl sok pedagógus egy tutorhoz, és a tutorokat is képezni kell. 

8) Alkalmazni kell a kétkörös tanulás technikáit és az aktív, kooperatív technikákat. 

A pedagógusoknak szerepet kell kapniuk a képzés menetének meghatározásában. 

Fejleszteni kell a pedagógus „bölcsességét” és kritikai gondolkodását. 

9) A képzéseknek kapcsolódniuk kell a meglévő EGYÉNI tudáshoz és az osztálytermi 

gyakorlathoz. 

10) A szükségletfelmérésnek fel kell tárnia az egyéni képesség- és tudásszintet is. 

11) Az iskolavezetőket be kell vonni, hogy a képzés hasznosulását támogassák. Lehet, 

hogy erre fel is kell készíteni őket. 

12) A képzésen való részvételt jó lenne órakedvezménnyel is támogatni. 

13) A legeredményesebb képzéseket az iskolában tartják, és az egész tantestület 

vagy annak a témához kapcsolódó része vesz részt.  

14) A folyamatba ágyazott képzés hatása nagyobb, mert már a képzés során 

lehetőség van a tanultak kipróbálására és a visszacsatolásra. 

15) A képzésnek/önfejlesztésnek igen hatékony módja a projektekben, kutatásokban, 

nemzetközi együttműködésben való részvétel. Ez jelenjen meg a Kormányrendelet 

módosításában is, ugyanúgy, mint a támogató rendszer.  

16) Minden pedagógus-továbbképzéshez modern technikai hátteret kell biztosítani, és 

mindegyiknek ki kell használnia az IKT által nyújtott lehetőségeket a képzés 

szervezése/lebonyolítása és a tananyag szintjén is, a pedagógusnak a 

gyakorlatban kell megtapasztalnia, hogyan segítheti munkáját a technika. Ez nem 

korlátozódhat az IKT-képzésekre. 

17) Segédanyagokat kell biztosítani a jövőbeni képzésfejlesztők, szolgáltatók 

számára. 

18) A moduláris képzéseknek egymásra épülőnek és áttekinthetőnek kell lenniük. 

Egyéni választási lehetőséget kell teremteni egy önálló képzési, szakmai fejlődési 

ív megvalósítására. 
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19) A képzéseknek illeszkedniük kell az életpályamodell szakaszaihoz (ajánlásként 

szerepeljen, hogy melyik szakaszban érdemes elvégezni.). 
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5. Fogalomtár 

Fogalom Magyarázat 

Blended továbbképzés 
Részben távoktatásos formában megvalósított 

továbbképzés. 

Horizontális 

továbbképzés 

A TÁMOP 3.1.5./12 projekt szóhasználatában a nem 

szaktárgyi továbbképzések átfogó megnevezése. 

Moduláris továbbképzés 

Tartalmi modulokból álló képzés, amely rugalmasabb 

válogatást és beszámítást tesz lehetővé. A jogszabályok 

megváltoztatása nélkül egyelőre nem akkreditálható, így 

nem valósítható meg. 

Folyamatba ágyazott 

továbbképzés 

Olyan továbbképzés, amely lehetőséget ad a képzésen 

tanultak kipróbálására és megbeszélésére, tehát hosszabb 

kipróbálási, alkalmazási szakaszokat építenek a képzésbe. 

Mentorált továbbképzés 

Olyan továbbképzés, amelyhez a képző a továbbképzés 

befejezése után 1-2 hónapig követő mentori támogatást 

nyújt, legalább kétszer meglátogatja a pedagógust az 

alkalmazás kezdeti szakaszában. 

Szakmai segítő 

(mentor) 

A gyakornokok pályára állását, intézménybe való 

beilleszkedését és a gyakornoki minősítési vizsgára való 

felkészülését segítő pedagógus, aki a rendelettervezet 

szerint az intézmény mesterpedagógus fokozatú 

munkatársa. 

Mentor-szaktanácsadó 

A TÁMOP 3.1.5./12 projekt keretében használt fogalom. A 

szaktanácsadó egyik rész-szerepét jelöli, arra a munkára 

vonatkozik, amikor az egyes továbbképzések gyakorlatba 

való beépülését segíti. További tisztázásra vár. 

Multiplikáció 

A TÁMOP 3.1.5./12 projektben a továbbképzések 

tartalmának (tágabb értelemben a jó gyakorlatok) 

terjesztését jelenti, úgy, hogy a multiplikáló személyek a 

képzéseken korábban részt vett pedagógusok, akik 

beépítették a tanultakat a gyakorlatukba, illetve a jó 

gyakorlatokat folytató intézmények.  

Támogató rendszer 

A pedagógus-továbbképzések hasznosulását és 

multiplikációját, általában a pedagógusok szakmai fejlődését 

szolgáló szolgáltatások és módszerek rendszere. 

Tutor 

A távoktatás (a blended képzés távoktatásos része) során 

online segítséget nyújtó személy, aki optimális esetben az 

erre a feladatra külön felkészített képző.  
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