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A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai 

Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg. 

 A támogatás szintjei és módjai a támogató rendszer koncepciója szerint 

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/Educatio) által biztosított 

honlap, amely fórumot működtet az 

azonos képzésen részt vett pedagógusok 

számára. Szakirodalmi ajánlók, képzési 

kínálat, információk. 

Visszajelzések alapján minősített 

képzések. (nyilvánosság) 

Intézményv

ezető / 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/Educatio) 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 

Köznevelési 

rendszer 

- - - - Nyilvános, minősített választék, 

kommunikáció, információ 

1. sz. táblázat: A támogatások mátrixa, a szaktanácsadó szerepének kiemelésével 
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Bevezető 

 

A pedagógus-továbbképzési rendszer megújítása szoros kapcsolatban áll egyrészt a 

pedagógiai munka hatékonyabbá tételének szándékával, másrészt az új pedagógus-

életpálya kialakításával, működtetésével és folyamatos szakmai korszerűsítésével. Ennek 

tudatában felértékelődnek a pedagógusok szakmai tevékenységét, folyamatos szakmai 

fejlődését támogató eszközök, ezek rendszere, ezen belül pedig a pedagógus-

továbbképzés hatékonyságát növelő megoldások. 

 

1. A támogató rendszer koncepciója 

1.1 Szakmai alapvetés, a TÁMOP 3.1.5. projekt céljainak való 
megfelelés 

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 tudják alkalmazni javítva ezzel a 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.

  

A támogató rendszernek két alapvető funkcióval szükséges rendelkeznie: 

 Biztosítania kell, hogy a továbbképzések befejezése után a tanultak szervesen 

beépüljenek pedagógusok munkájába;  

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

továbbadják saját iskolájukban, illetve más intézményekben a tanultakat. 

1.1.1 A célcsoport meghatározásából adódó problémakör 

A multiplikációs hatás elérése érdekében az eredeti projektterv az Educatio 

referenciaintézményeire épít. Ezek a referenciaintézmények – bár van multiplikációs 

gyakorlatuk – nem alkalmasak a projekt céljainak megvalósítására, mivel nem tartoznak 

a projekt célcsoportjába. Nincsen köztük olyan szakiskola, 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 

az, 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. 

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. keretében fejlesztett képzéseken a jelenlegi 
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referenciaintézményekben dolgozó pedagógusok nem fognak részt venni, és így a 

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 intézményeiből új 

„kvázi referenciaintézmények” kialakítása lehetséges. Ilyen referenciaintézmények vagy 

bázisiskolák válhatnak azokból az intézményekből (óvodákból és szakiskolákból), 

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

bizonyos továbbképzéseket. A képzéseken megismert új pedagógiai tartalmak 

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

megszerzett tudást, illetve az alkalmazás jó gyakorlatát másoknak átadni. (Ez 

összhangban van a 3.1.1 3. alprojekt 2. számú témájában megfogalmazott elképzeléssel. 

Lásd lejjebb.) 

1.1.2. Kapcsolódási pontok a 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 3.1.5. 3. alprojektben 

megfogalmazott célokkal, és egészen közvetlen kapcsolódási pontok adódnak a két téma 

között. Az 3.1.1. 3 sz. alprojekt vezetője, Gönczöl Enikő 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. (Ez a közös gondolkodás 

meg is indult már a konzorciumi partnerekkel közösen. A téma felelőse Kovács Anikó.)  

1.2 Javaslatok 

A fentiek alapján a támogató rendszer kiépítéséhez a projekt keretein belül 

megvalósítandó lépések a következők: 

A pedagógus-továbbképzések hatékonyságának közvetlen növelése érdekében a 

továbbképzésekbe be kell építeni a képző által nyújtandó követő támogatási módokat: 

 az egyes képzésekhez kapcsolódó, működő honlapot, fórumot, levelezőlistát, 

konzultációs lehetőséget, workshopot, amelyek lehetővé teszi a képzés utáni 

kommunikációt, a további támogatást; 

 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; 

 az egyes képzésekhez kapcsolódó mentori támogatást, amely azt jelentené, hogy 

a képző „meghosszabbított kezeként” a mentor olyan támogatás adhat, hogy a 

képzésen részt vett pedagógus saját intézményében, a gyakorlatban 

alkalmazhatja a képzésen tanultakat a képzési mentor alkalomszerű jelenlétének 

támogatásával. (Ez a mentoráló személy lehet az adott intézményben működő 

szaktanácsadó is.) 
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Meg kell vizsgálni a referenciaintézmények multiplikáló gyakorlatát, és ennek alapján 

saját, a projekt céljainak is megfelelő multiplikáló intézményhálózatot kell kialakítani, 

működtetni, illetve lehetőség legyen a jelenleg is működő referencia-intézményhálózat 

feltételrendszerének megváltozása esetén ezeket bekapcsolni a megújított 

referenciaintézményi hálózatba. Ezen intézmények pedagógusai részt vesznek a projekt 

által megvalósított képzéseken, és előzetesen nyilatkoznak arról, hogy amennyiben a 

képzés hasznosnak bizonyul a munkájukban, megújítja és eredményesebbé teszi azt, 

akkor felkérésre vállalkoznak az ott megszerzett tudásuk 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. 

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 tanár-továbbképzésekhez szorosan 

kapcsolódó, azok tartalmának beépülését támogató, tanári tanulóhálózatok (vagy 

feladatorientált munkacsoportok) kiépítése és működtetése. (a mentor ebben is 

közreműködhet). Ez alapvetően az intézményeken belüli, a pedagógusok személyes-

szakmai kapcsolatain alapuló multiplikációs tevékenységet jelenti.  

Össze kell állítani egy olyan képzési katalógust, amely az adott időszakra teljes körű, 

részletes tájékozódást ad a pedagógusok számára, és rendszeresen frissülő tartalmakkal 

jelenik meg elektronikusan és nyomtatott formában is. 

A szaktanácsadók támogató tevékenysége, amely egyrészt jelenti az adott iskola 

pedagógiai szükségleteinek feltárását és javaslattételt továbbképzés elvégzésére, 

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 jobban képesek hatást elérni, mint csak az 

egyes pedagógusok elérő képzések. 

 

A támogató rendszer számos eleme megegyezik a gyakornokok illetve közvetlenül az 

őket támogató segítő tanárok számára fejlesztett külön, de nem elkülönülő rendszerrel. 

Ez azt jelenti, hogy támogatásukat a helyzetüknek megfelelő tartalmú szolgáltatásokkal 

és lehetőségekkel szeretnénk megvalósítani. Ennek a gyakornok és segítő tanáraik 

iskoláiban megvalósuló mentori támogatás a legfontosabb speciális eleme, amelynek 

működésére pilot programot tervezünk húsz intézmény bevonásával. A gyakornokokat 

támogató segítő tanárok számára mindenképpen szükséges egy olyan továbbképzés, 

amely során megismerik a pedagógus-életpályamodell részleteit, elvárásait, és 

alkalmassá válnak az általuk támogatott gyakornok vizsgára való felkészítésére. Ebben a 

mozzanatában elválik a fent felvázolt támogató rendszertől. 
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1. ábra: A pedagógusok folyamatos 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 

A pedagógiai 
munka 

minősége 

Továbbkép
zés 

1. 

Támogató 
honlap 2.  

Mentorálás
3. 

Koordinált 
hálózat  

4. 

Belső 
hálózat  

5. 

Intézmé-
nyek 

közötti 
hálózat 6. 

Szakta-
nácsadók 

hálózata 7. 

Képzési 
katalógus 

8. 
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egyike. A koordinált hálózatot (4) ebben az esetben a képzés indítója hozza létre 

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. 

1.3 Szempontok a gyakornokokat támogató rendszer 

koncepciójához 

 A mentori (segítő tanár) tevékenységei, feladatleírása – célrendszer 

 A mentor kiválasztásának szempontrendszere – a projekt megvalósítása 

szempontjából 

 A mentorképzés tartalma különös tekintettel a gyakornoki vizsga tartalmára, a 

szükséges segédanyagokra 

 A mentorok közötti és a gyakornokok közötti (hálózati) együttműködések 

kialakítása, működtetése és fejlesztése 

 A koncepció projektszintű megvalósításának lépései 

 A műhelymunkák és a szakirodalmi feldolgozások felhasználása 
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2. A képzésekhez kapcsolódó honlapok 

2.1 A honlap mint a támogatás nélkülözhetetlen eleme 

A projekt keretein belül egy olyan honlap kialakítása lenne célszerű, amelyen valamennyi 

általunk fejlesztett képzés megjelenik, és a hozzájuk kapcsolódó támogató tartalmakkal 

tölthetnénk fel. („Iskolatáska” – felület!) A képzések fejlesztésekor meg kell jelölni 

azokat a pontokat, ahol honlap támogatás szükséges, túl magukon az internetes 

kapcsolatot igénylő képzésrészeken. Azaz a támogató honlap tervezése a képzések 

tervezésével párhuzamosan halad. A honlap struktúrájának kialakítása és működtetése a 

projekt mai állása szerint az Educatio feladata, de a folyamatos feltöltése, kezelése a 

projekt ofis munkatársaira hárul, esetleg lehetne erre külön munkatársat alkalmazni. Ezt 

a képzések nagy száma indokolja. 

Projekten túli lehetőségek  

1. Olyan „mintahonlap” kialakítása, amelynek mintájára minden képző 

kialakíthatja saját támogató célú honlapját. Esetleg meglévő honlapjához 

alhonlapként kapcsolhatja. 

2. Olyan oldal, amelyre minden képző a maga képzéseit, annak támogató 

tartalmait alhonlapként fel tudja tenni. 

3. Olyan funkciólista, amelyet a képzők honlapjának teljesíteni kell minden formai 

kötöttség és egyeztetés nélkül. 

Alapkérdés, hogy a képzésekhez ki biztosítja a honlapot. Ajánlásunk szerint minden 

3.1.5-ös képzésnek lesz támogató honlapja. Ez lehet az Iskolatáskán belül, az OFI egy 

létrehozandó alhonlapján és a képzést szervező, indító intézmények honlapján is. Egy 

központi helynek, ahol az összes kívánt képzéssel kapcsolatos információ megtalálható, 

akkor is kell lennie, ha az Indító maga nem ezt használja az aktuális képzésekhez, 

hanem saját felületet. Az eddigi Iskolatáska megbeszélések alapján azt gondoljuk, hogy 

képes lesz erre a támogatásra, de az interaktív funkciókat csak akkor fogadja be, ha 

azok moderálására valaki vállalkozik.  

A Pedakkredből az Alapító átemelheti az Iskolatáskába azokat a képzéseket, amelyeket a 

3.1.5-ben igénybe lehet venni. Az Iskolatáskában ezekhez kiegészítő megjegyzéseket, 

bővebb tájékoztatást lehet fűzni, éppen ez indokolja, hogy innen válasszanak a 

pedagógusok. Most folyik a tervezés, ebben mi is részt veszünk. Azt kértük, hogy a 

különböző célcsoportoknak eltérő funkciók álljanak rendelkezésre. 

Az Educatio Iskolatáska és eTanterem, valamint Szolgáltatásszervező elnevezésű 

fejlesztési egységei kapcsolódnak össze ebben a komplex szolgáltatásban, ami a nyár 

folyamán még biztosan nem áll rendelkezésre, tehát a képzők képzése során nagy 

valószínűséggel még nem lesz használható. Ebben az átmeneti időszakban az OFI Moodle 

platformján nyithatunk honlapot a képzéseknek, körülbelül az alábbiakban felvázolt 

funkciók biztosításával.  

Ahhoz, hogy ez a Moodle felület kiszolgálja a képzők képzését, szükség van informatikai 

támogatásra. Kérdés, hogy a 2. alprojekt informatikus munkatársa ezt tudja-e 

biztosítani. Ha nem, akkor erre az időszakra más megoldást kell keresnünk. Javaslat: 
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Tibor Éva, aki az eLEMÉR projektben továbbképzésre is használt Moodle szoftvert 

telepítette és üzemeltette. 

2.2 Célcsoportok és funkciók 

 
Célcsoport 

Minden egyes 

képzéshez 
Funkciók 

1. 

Minden pedagógus 
Alapítói szintű tájékoztató 

lap 

Hírek 

Feltöltött/letölthető 

dokumentumok 

A képzés minősítésének 

megjelenítése (ha van) 

Képgaléria 

2. 

Azok a pedagógusok, 

akik bárhol 

elvégezték a képzést 

Kommunikációs lehetőség 

a képzéshez kapcsolódva 

Hírek 

Fórum (virtuális hálózat) 

Fel/letölthető dokumentumok 

Szavazás 

Képgaléria 

3. 

Konkrét képzés 

(adott képző adott 

csoportja) 

Zárt csoport 

Hírek 

Fórum 

Szavazás 

Fel/letölthető dokumentumok 

chat/konferencia szoba a virtuális 

(video)konferencia lehetőségével 

4. Egy adott képzés 

képzői, bárhol 

működnek 

Zárt csoport ua., mint a 3. 

 

Közös cél: az adott képzéssel kapcsolatos, releváns információk biztosítása. 

Az 1. célcsoport, az érdeklődő pedagógusok esetében az az alapvető cél, hogy a 

pedagógusok a képzéssel és az indítókkal, képzőkkel kapcsolatos valamennyi releváns 

információhoz hozzájussanak, tájékozódhassanak a képzés tartalmáról és egyéb 

sajátosságairól. Ennek érdekében a honlapnak a következő funkciókat kell számukra 

biztosítania: 

 a képzéssel kapcsolatos alapinformációk, elérhetőségek, 

 szakirodalmi ajánlások közzététele 

 az indítókkal/képzőkkel kapcsolatos információk 

 a korábbi képzések tapasztalatainak, értékeléseinek összegzése 

 képek, videók a korábbi képzésekről 

 jelentkezési felület az induló képzésekre 

 érdeklődés-, igényfelmérés, pl. szavazási lehetőség (ezt még nem említettem az 

Educationak) 

 

Ezt a központi lapot nem szükséges moderálni, mert nincs kommunikációs lehetőség. A 

minősítés eredménye megjelenik, de itt nem lehet minősíteni. Kezelője az alapító. 
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A 2. célcsoport, a képzésen valahol már részt vett pedagógusok számára azért szükséges 

a kommunikációs felület, hogy megosszák a képzésen tanultak alkalmazásával 

kapcsolatos tapasztalataikat, segítsenek egymásnak, közzé tegyék óravázlataikat stb. Ez 

az általános tájékoztató lapon belül a képzésen kapott azonosító számmal lenne elérhető 

(jó lenne, ha a képzésszervezőn keresztül minden résztvevő automatikusan kapna 

hozzáférést). Ez a lehetőség kibővítené az azonos érdekeltségű felek körét, alkalmat 

adna egy, a képzéshez kapcsolódó virtuális szakmai hálózat létrehozására. Valamilyen 

szinten szükséges moderálni, ez a feladat az alapítóra hárulna. 

A 3. célcsoport, az ugyanazon alkalommal, egy csoportban képzett pedagógusok 

esetében az a legfontosabb cél, hogy a képzés jelenléti alkalmai között, valamint a 

lezajlott képzés után meghatározott ideig a képző kapcsolatban maradjon a képzésen 

részt vett pedagógusokkal, és minden olyan információt, támogatást biztosítson, amelyre 

szükség lehet a képzés gyakorlatban való alkalmazása érdekében, és amelyre ez a 

csatorna természeténél fogva lehetőség van. Ugyanezt szolgálja a résztvevők egymás 

közötti kommunikációja is. Ennek érdekében az 1-2. célcsoport számára biztosított 

információkon és szolgáltatásokon túl a következő támogató funkciók szükségesek: 

 képzési anyagok és esetleges frissített változatuk letöltési lehetőséggel 

 szakirodalmi ajánlások feltöltése sablonban 

 véleménynyilvánítás, visszajelzés, elégedettségmérés, kurzusminősítés 

 chat/konferencia szoba: interaktív eset/problémamegoldó 

eszmecsere/konferencia, amely során rendszeresen egy-egy előre megadott 

témához előre megadott időpontban zajló vitába lehet bekapcsolódni 

 a nem jelenléti továbbképzési egységeknek is elérhetőnek kell lennie innen 

(kapcsolódjon a képzés honlapja az e-tanteremhez) 

A 3. célcsoport kommunikációs felülete moderálást igényel, ez a képző feladata. Az 

Alapító automatikusan kapjon hozzáférést. 

A 4. célcsoport, a képzők. Az ő felületük a képzés minőségbiztosításának alapvető része. 

Lehetőséget ad a képzőknek a szakmai kommunikációra, illetve az alapítóval való 

kapcsolattartásra. Moderálása az Alapító feladata. 

3.   A szaktanácsadók/tantárgygondozók  

3.1 A szaktanácsadók szerepe 

A szaktanácsadók továbbképzésekhez kapcsolódó tevékenységeit behatárolja az 

intézménylátogatás időkerete és az feladatlista, amelynek elvégzésére az adott 

intézményben látogatást tesz. Ugyanakkor a szaktanácsadó nem csak abban a konkrét 

óraszámban szaktanácsadó, hanem folyamatosan. Látogatásainak eredménye olyan 

tudáshoz vezet, amelyet rendszerezni kell és meg kell osztani. Feladatai kiterjednek a 

látogatások közötti időre is. 

A pedagógiai intézetek főállású szaktanácsadóinak kell végezni a területükhöz tartozó 

intézmények, pedagógusok közötti tudásmegosztást, hálózatosodást és 

információáramlást, - a szaktanácsadók segítségével. A pedagógiai intézetek 

szaktanácsadást szervező és ellátó főállású munkatársainak is meg kell tartani azokat a 

képzéseket, amelyeket a részmunkaidős szaktanácsadóknak. 
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A szaktanácsadók/tantárgygondozók 30 órás alapképzésük során egy 4 órás modul 

keretében kapnak felkészítést a továbbképzésekkel kapcsolatos feladataik ellátására. E 

modul kidolgozása és megtartása a 3. alprojekt 2. témájához tartozó feladat.  

3.2 A szaktanácsadók továbbképzésekkel kapcsolatos 

feladatai 

A szaktanácsadás a pedagógusok szakmai támogató rendszerének legfontosabb 

szereplői. Tevékenységüket össze kell hangolni pedagógus-továbbképzések által 

biztosított támogatással. Az alábbi strukturált feladatlista azt a cél szolgálja, hogy a 

szaktanácsadók egyéb szaktanácsadói, tantárgygondozói feladataik mellett a 

továbbképzésekkel kapcsolatos tennivalókat is elláthassák.  

Az első intézménylátogatás előtt elvégzendő tevékenységek: 

 Tájékozódás, hogy az adott időszakban az intézmény pedagógusai közül ki, 

milyen továbbképzésen vett részt; 

 Tájékozódás az adott intézmény számára hozzáférhető pedagógus-

továbbképzésekről. 

 Intézménylátogatás során elvégzendő tevékenységek: 

 Az adott intézmény pedagógusainak tájékoztatása a továbbképzésekről 

(figyelemfelhívás);  

 A pedagógia szükségletek felmérése után „testreszabott” képzések ajánlása; 

 Tájékozódás a képzésen szerzett új tudás, ismeretek, módszerek hasznosulásáról, 

arról, hogy a pedagógus munkájába hogyan, milyen mértékben épülnek be ezek. 

A tapasztaltakat belefoglalja a képzés megnevezésével együtt a jelentésbe. (Az 

információkat beszélgetés, interjú, óralátogatási szempont vagy egyéb, erre 

fejlesztett eszköz segítségével gyűjti, amit a felkészítés során kell megismerniük); 

 Visszajelzéseinek gyűjtése a továbbképzésekről, ezek továbbítása a 

képzőknek/alapítónak; 

 Más iskolákban, más pedagógusok látogatása során szerzett pozitív tapasztalatok, 

jó gyakorlatok terjesztése. 

 Az intézményvezető figyelmének felhívása a belső tudásmenedzsment szerepére, 

a tudásmegosztás lehetőségeire. 

 Az intézményekben tapasztalt továbbképzési igények és szükségletek gyűjtése a 

szükséglet alapú fejlesztés érdekében. 

 

Az intézménylátogatások közötti időszak tevékenységei: 

 Egy-egy továbbképzéssel kapcsolatban a gyakorlati munka során felmerülő 

kérdések megválaszolása vagy a válaszadásban kompetens személy 

megkeresése, kapcsolatteremtés. 

 Több intézménynek szóló műhelyek, óralátogatások szervezése vagy ebben való 

segítségnyújtás a képzés hasznosulásának támogatására és multiplikációs céllal 

is. 

 Szakmai kapcsolattartás a szaktanácsadók számára működtetett kommunikációs 

felületen. 
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3.3 A szaktanácsadók felkészítése 

A képzés során meg kell ismerniük a továbbképzések aktuális listáját, a képzések 

tartalmát, céljait. Meg kell ismerniük az adott térség képzési kínálatát. Mindkettőt 

folyamatosan figyelemmel kell kísérniük.  

Meg kell ismerniük a képzés hasznosulásának mérésére szolgáló eszköz és/vagy 

módszerek használatát (az eszköz fejlesztése minden képzés fejlesztésének állandó 

eleme lenne, hogy a képzést legjobban ismerő szakemberek állítsák elő, és a 

szaktanácsadó ennek felhasználójaként jelenne meg. 

A képzések jobb hasznosulása, hatásuk multiplikációja érdekében meg kell ismerniük 

azokat a lehetőségeket, amelyekkel ezt a folyamatot egy-egy intézményen belül, illetve 

az intézmények között támogathatják (belső tudásmenedzsment, belső és külső 

műhelyek, virtuális hálózatok, óralátogatások, virtuális és hagyományos konferenciák, 

pedagógiai napok, publikálás stb.) 

A szaktanácsadó / tantárgygondozó 

A szaktanácsadók támogató tevékenységének kialakításához vezető lépések 

A közbeszerzési kiírás biztosítsa, hogy ezeket a tevékenységeket el lehessen végezni és 

számon lehessen kérni;  

A szaktanácsadók feladatleírásába, a látogatások protokolljába be kell illeszteni ezt a 

tevékenységet; 

Képzési modul fejlesztése; 

A hatásvizsgálat módszereinek / eszközeinek kidolgozása; 

A szaktanácsadók felkészítésben való részvétel a modul megtartásával. 

3.4 A képzési modul fejlesztése 

A támogató rendszerrel kapcsolatos képzési modul anyagát az alapképzés többi 

moduljának ismeretében és azzal összhangban a 3. alprojekt 2. témájának munkatársai 

dolgozzák ki. A készülő anyagról konzultálnak a 2. alprojekt munkatársaival és Szabó 

Máriával. 

A képzési modul tartalma: 

 Ismerkedés a rendelkezésre álló és várható képzésekkel, a képzések újszerű 

elemeivel (új formák és követő támogatás) 

 Tájékozódási, információszerzési lehetőségek a pedagógusok folyamatos 

szaktantárgyi, módszertani támogatásához 

 Intézményen belüli és intézmények közötti tudásmegosztás, multiplikáció 

 Horizontális tanulás – szakmai együttműködések és azok szaktanácsadói 

támogatása (hálózatszervezés és fenntartó működtetés, szaktantárgyi 

munkacsoportok létrehozása, szakmai civilszervezetek bevonása) 

 A szaktanácsadók szakmai fejlődésének és kapcsolattartásának lehetőségei 

 A képzési modul megtartása szintén a 3. alprojekt 2. témája munkatársainak 

feladata, bevonhatók az 1. téma munkatársai és az alprojektvezető is. 
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Pedagógusképzés támogatása 

4. Multiplikáció 

4.1 A multiplikáció eszközei (részletesen egy másik 
dokumentumban, külön koncepcióval)  

A támogató rendszer hatékony működéséhez a megyei pedagógiai intézetek 

munkatársait is be kell vonni a továbbképzésekhez kapcsolódó támogatások 

megvalósításába, illetve kiemelten az ő feladatuknak tartjuk a folyamatos szakmai 

fejlődés támogatását. A pedagógiai intézetek munkatársait fel kell készíteni a tanuló 

hálózatok kialakítására, működtetésére, fejlesztésére. A szakmai együttműködések 

erősítése fontos a különböző intézményekben dolgozó pedagógusok számára az után, 

hogy befejeződött az adott továbbképzés. Szükséges, hogy a munkatársak olyan 

tudással rendelkezzenek, amellyel a pedagógusok egymás közti szakmai 

kommunikációját támogatni tudják. Ennek elősegítésére számukra egy a szaktanácsadói 

alapképzésre épülő 30 órás képzést kívánunk fejleszteni.  

4.2 Elemei 

 Intézményen belüli tudásmegosztás  

 Az igazgató és a munkaközösség-vezető szerepe, feladata, felkészítésük 

 Műhelyek 

 Óralátogatások 

 Szakmai napok 

 Intézmények közötti tudásmegosztás 

 Pedagógiai napok 

 Konferenciák, publikálás 

 Virtuális és találkozáson alapuló tanuló hálózatok 


