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A TÁMOP 4.1.2-B projekt hátterében álló tényezők 

• Szakmai és szervezeti keretek kiépülése 

– a pedagógusok hatékonyabb felkészítése, továbbképzése,  

– munkájuk folyamatos segítése, szakmai támogatása, 

ellenőrzése, motiválása,  

– előmeneteli rendszert (életpálya-modell) és minősítést segítik; 

 

• A NAT, illetve a kerettantervek 

  

• A pedagógusszakma megújítása a kulcsa a változtatásoknak és 

fejlesztéseknek 

 

 



A TÁMOP 4.1.2-B projekt hátterében álló tényezők 

• Az Új Széchenyi Terv középpontjában a foglalkoztatás bővítése áll, ez 

szorosan összefügg a foglalkoztathatóság kérdésével 

ll 

iskoláztatás és képzések 

meghatározó tényező a pedagógus 

 

• Új körülmények 

– Társadalmi gazdasági működés változásai 

– A tanulók változása 

– Osztatlan tanárképzés bevezetése  

 



A TÁMOP 4.1.2-B program felépítése 

A program 4 alkomponensen keresztül 
  

1. Országos koordinációs, támogató ~ 

2. Országos módszertani és képzésfejlesztési ~  

3. Intézményi (konvergencia) ~ 

4. HH és HHH intézményi gyakorlati (konvergencia) ~ 

 

támogatja a pedagógusképzés reformját. 



A TÁMOP 4.1.2-B célja 

• Osztatlan tanárképzés szakmai-módszertani támogatása 

 

• A Tanárképző Központok fejlesztése 

 

• Szakmai hálózatok kialakítása 

 

• Gyakorlati képzés fejlesztése, megújítása 

 

• Pedagógusképzés szakmai tartalomfejlesztése 

 

• Térségi pedagógiai központok működésének kialakítása 

 



Az Országos Támogató Komponens felépítése   

• Pedagógusképzés módszertani fejlesztésének, képzés- 

és tartalomfejlesztésének koordinálása; 

• A pedagógusképzés szervezeti és módszertani 

támogatása; 

• A szakmai gyakorlat kialakításának fejlesztési támogatása 

• Intézményi együttműködések bővítése, összehangolása 

• Képzők képzése 



Pedagógusképzés módszertani fejlesztésének, 

képzés- és tartalomfejlesztésének koordinálása  

 

• tantervi ajánlások szakterületenkénti kidolgozásának 

koordinálása (KKK alapján) 

• a Magyar Képesítési Keretrendszerhez (MKKR) 

kapcsolódás koordinációja 

• a tanárképzés tartalmi, módszertani fejlesztésének 

szakmai támogatása, koordinációja  

• tanárképzési szakmaprofilok kialakításának támogatása 

• egységes standardok kidolgozása a pedagógusképzés 

akkreditációjához 

 
 

 



A szakmai gyakorlata kialakításának fejlesztési 

támogatása 1. 

 
• szakmai gyakorlat és gyakorlóhelyek kiválasztásának 

szakmai koordinálása 

• gyakorlati képzés folyamatához országos standardok 

kidolgozásának koordinálása 

• a gyakorlatot vezető mentorok kiválasztására és 

felkészítésére vonatkozó módszertan kidolgozásának 

szakmai támogatása és koordinálása 

• a mentorképzés tartalmának továbbfejlesztése, 

minőségbiztosítása 

• pedagógusjelöltek nyilvántartási és támogatási 

rendszerének kidolgozása 

 



Intézményi együttműködések bővítése, 

összehangolása 

 

• kutatási kataszter létrehozása 

• országos intézményi szakmai fórumok biztosítása 

- nemzetközi konferencia szervezése 

- műhelytalálkozók és kihelyezett szakmai látogatások 

• ajánlások megfogalmazása a pedagógusszakma 

népszerűsítésére 

• a közoktatási és felsőoktatási intézmények együttműködésének 

bővítése, összehangolása 

• tanári igénybevétel, közérzet kutatása 

• virtuális pedagógus tudásközpont 

 

 

 



OFI kutatási kataszterének célja 

1. Meglévő intézményi pedagógusképzéshez kapcsolódó 

kutatások, tudástárak elérhetővé tétele 

pedagógiai-pszichológiai tartalmak 

diszciplináris kapcsolódó tartalmak 

 

2. Pedagógusképzések intézményi specifikumainak 

összegyűjtése, megosztása, átfedések/redundanciák 

feltárása 

 

 



Kialakítandó rendszer funkciói 

• Nyilvános adatbázis, dokumentumtár a hazai 

pedagógusképzéshez kapcsolódó képzési, kutatási 

tartalmakhoz 

• Tudás-, információ-megosztási lehetőség  

• Szakmai diskurzus, fórumok 

• Együttműködés, hálózatépítés lehetősége 

• A tartalmak kutatható, statisztikailag feldolgozható 

tárolása 

• Más, kapcsolódó adattárak, szakmai fórumok elérési 

lehetősége 

 



KÖSZÖNÖM A 

FIGYELMET! 


