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„Ahová érdemes eljutni,
oda nincs rövidebb út.”
Beverly Sills

A MINŐSÍTÉS MÉRFÖLDKÖVEI I.

Miniszteri felhívás a
következő évi minősítési
tervbe való jelentkezésre

Április 30. napjáig a
pedagógus jelentkezik a
minősítésre
az intézményvezetőnél

Az intézményvezető rögzíti
a pedagógus jelentkezését
május 10-ig

A minősítési tervbe
kerülésről június 30-ig a
miniszter értesíti a
pedagógust és az
intézményvezetőt

Az e-portfólió feltöltése
november 30-ig

Az e-portfólió módosítható
abban az esetben, ha a
minősítés a következő
tanévre esik

A MINŐSÍTÉS MÉRFÖLDKÖVEI II.

A minősítőbizottsági tagok
értékelik a feltöltött
e-portfóliót

A szakos szakértő az
óra-/foglalkozáslátogatás
alapján értékeli a
pedagógus-kompetenciákat

A minősítőbizottság tagjai
az e-portfólió és védése
alapján értékelik a
pedagógus-kompetenciákat

Visszajelzés a
kompetenciákról,
százalékos eredmény,
szöveges értékelés

Az OH a portfólióvédés
után 27 nappal kiállítja a
tanúsítványt

Sikeres minősítés esetén
magasabb fokozatba lépés

PEDAGÓGUS-TOVÁBBKÉPZÉSI RENDSZER
KORSZERŰSÍTÉSE
A pedagógus-továbbképzési rendszermodell kidolgozása, javaslattétel a
jogszabályi környezet változtatására, tanulmánykötet megjelentetése
18 mintaképzés kipróbálása, akkreditálása
6 standard kialakítása:
Kontakt

Blended
Távoktatás
Új típusú továbbképzéseket ellenőrző szakértők ellenőri felkészítés, a képzés
akkreditálása

Informatikai támogató rendszer fejlesztése

A PEDAGÓGUSOK ÉS PEDAGÓGUSJELÖLTEK PÁLYAMOTIVÁCIÓINAK
VIZSGÁLATA ÉS A PEDAGÓGUSPÁLYA MEGÍTÉLÉSE AZ
ÉLETPÁLYAMODELL ELEMEIVEL ÖSSZEFÜGGÉSBEN CÍMŰ KUTATÁS

A kutatás időtartama: 2012 ősz – 2015 március
A kutatás terve:

A kiindulópont – egy SZEMPONTSOR elkészítése a felvételi alkalmassági vizsgálat
tartalmi és formai elemeinek a kidolgozására…
A kutatás célja :
A pályaválasztás előtt állók pályapercepciójának és pályaválasztási motivációjának
feltárása.
A gyakorló pedagógusok pályamotivációjának, személyiség- és közösségjellemzőknek
vizsgálata.
A pedagóguspályát elhagyók pályamotivációinak, lelki egészségének és a pályaelhagyás
okainak feltárása.
A pedagóguscsoportokban és -hálózatokban rejlő erőforrások feltárása.

A PEDAGÓGUSOK ÉS PEDAGÓGUSJELÖLTEK PÁLYAMOTIVÁCIÓINAK
VIZSGÁLATA ÉS A PEDAGÓGUSPÁLYA MEGÍTÉLÉSE AZ
ÉLETPÁLYAMODELL ELEMEIVEL ÖSSZEFÜGGÉSBEN CÍMŰ KUTATÁS
A kutatásba bevont résztvevők:
Érettségi előtt álló középiskolások (3485 fő) és hallgatók (1220 fő)
Gyakorló pedagógusok (1078 fő)

Pályaelhagyó pedagógusok (40 fő)
Pedagógushálózatok kutatása (6 iskola, 163 pedagógus)
A kutatás eredményeinek közzététele:
2015. március 26. workshop a kutatás eredményeinek felhasználási lehetőségeiről
(tanárképző intézmények, szakmai szervezetek, kutatók részvételével)
2015 május 28–30. Eger – MPT Országos Tudományos Nagygyűlése – szimpózium
Összefoglaló kötet (420 oldal + DVD-melléklet) – 2015. június
Tájékoztató kiadvány (90 oldal) – 2015. június
Kiadvány a kutatás eredményeinek felhasználási lehetőségeiről (30 oldal) –2015. június

GYAKORNOKI PILOT

A kutatás célja
• A „gyakornok”
státuszú
pályakezdők
Pedagógus I.
fokozatba lépéséhez
szükséges szakmai
feltételek
kidolgozása,
kipróbálása.

Résztvevők
• Felkészített
gyakornokok:
200 fő
• Kontrollcsoport:
200 fő
• Kiképzett mentor:
120 fő
• Próbaminősítő
vizsgát tett:
363 fő
• Sikeres vizsgát tett:
362 fő

A kutatás
produktumai
• Tanulmánykötet
előkészítése
• Gyakornoki útmutató
megjelentetése

SZAKÉRTŐI KÉPZÉSEK

3515 fő pedagógiaiszakmai ellenőrzési
és
pedagógusminősítési
szakértő

6–7. turnus

•
•
•
•

2 ˣ 30 órás akkreditált képzés
Próbaminősítési eljárás
Mesterpedagógus besorolás
Pedagógiai-szakmai ellenőrzési és
pedagógusminősítési szakértői
feladatok (évente legfeljebb 25
alkalommal)
• Egyéb feladatok

• További szakértők felkészítése
(hiányterületek)

„A PEDAGÓGUSMINŐSÍTÉSI RENDSZER
KIEGÉSZÍTÉSE, KIPRÓBÁLÁSA ÉS KORREKCIÓJA”
A kutatás célja:
Mesterpedagógus és Kutatótanár fokozatokhoz kapcsolódó minősítési
eszközök és eljárások kidolgozása.
A pedagógusminősítési eszközrendszer megbízható értékelési eszközzé
tétele.
A pedagógusminősítési rendszer érdemben erősítse az oktatási ágazat
adaptivitását és fejlesztő-képességét, hozzájáruljon stratégiai céljaihoz.
Kiemelt feladatok 1200 fő bevonásával:
Mesterpedagógusi, kutatótanári profil kidolgozása
A minősítés eszközrendszerének, szakmai tartalmának, eljárásrendjének
kipróbálása és korrekciója
200 fő szakértő Mesterpedagógus, Kutatótanár fokozatok értékelésére

100 fő pilot minősítése Pedagógus II. fokozatba

A SZAKMAI FELKÉSZÜLÉST TÁMOGATÓ
DOKUMENTUMOK
Az Útmutató második, javított változatának megjelenése
(2014. augusztus 25.)
Rövidített útmutató kiadása (2014. szeptember 4.)

A kiegészítő útmutatók második kiegészítése, javítása
(2015. február 26.)
2015 nyarának végére az Útmutató újbóli átdolgozása

Gyakornoki útmutató megjelentetése

Mesterpedagógusi, kutatótanári útmutató elkészítése

INFORMATIKAI FEJLESZTÉSEK

Saját oldal
E-portfólió feltöltőfelület
Eljárásrend-kezelő modul
Szervező alkalmazás
Értékelő felület
Értesítő rendszer
Új e-portfólió feltöltőfelület

• Az előmeneteli rendszerhez kapcsolódó informatikai
alkalmazások eléréséhez kialakított közös felület
• Értékelési portfólió feltöltésére kialakított felület

• Előzetes tervezés, jelentkeztetés, minősítési terv
elkészítése
• Látogatások tervezése, közzététele, a
visszajelzések kezelése
• Értékelések rögzítése, kérdések továbbítása a
pedagógusnak, összegző értékelés elkészítése
• A bizottsági kérdések, eredmények megjelenítése

• Munka- és értékelési portfólió feltöltésének
biztosítása

Nagyon sok célom, tervem és vágyam volt, de
sokszor megtörtént, hogy teljes erővel
küzdöttem értük, és mégis minden másképp
alakult. (...) Megtanultam bízni abban, hogy az
előttem álló, még ismeretlen útszakasz az
egész utazás legszebb része lehet. Hogy a
következő útelágazásnál ismét vár egy
lehetőség, amelyet megragadva megérthetem,
hogy mi az, ami valóban fontos, és ami
boldoggá teszi az életemet.
Eva-Maria Zurhorst
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