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Hogyan? 

Minőségi oktatást! 



Struktúra: 

• Egyenlő hozzáférési esélyek  

• Infrastrukturális fejlesztések 

 

Tartalom: 

• Tartalmi, módszertani fejlesztések 

• Jó gyakorlatok, innovációk elterjesztése 

• Pedagógus továbbképzés 

 

 

• pedagógus életpálya rendszere - 

pedagóguskompetenciák,  

szakmai fejlődés; 
 

• Mérés, értékelés; 

• Tanfelügyelet, szaktanácsadás 
 

 

Minőség: 



Kapcsolatrendszerek a háttérintézmények között 

OH 

EDU 
OFI 

TÁMOP 3.1.1 
K+F, IT fejlesztés 

TÁMOP 3.1.8 
Tanfelügyelet 

TÁMOP 3.4.2/B 
SNI tanulók támogatása 

TÁMOP 3.1.5 

Pedagógus-továbbképzési 
rendszer korszerűsítése 

Pedagógus életpálya modell 
kidolgozása 

Szaktanácsadás megújítása 

Informatikai támogató rendszer 

TÁMOP 3.1.4/B 
Humánerőforrás fejlesztés 

TÁMOP 3.1.4 
Iskolatáska 
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TIOP 1.1.1 
Informatikai infrastruktúra 



Példa a párhuzamos feladatvégzésre  - pedagógus 

továbbképzés 

Oktatási Hivatal OFI Educatio 
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• tanfelügyelő és minősítő szakértők továbbképzésének 
szervezése 
20/2012 EMMI r. 153. § c), 326/2013 Korm.r. 36. § (6) c) 
 
•érettségi vizsgaelnöki továbbképzések szervezése 
38/2009. OKM rend. 8. § (6), OHr. 6. § b)  
 
• szakirányú továbbképzés nyilvántartásba vétele, 
közzététele 
10/2006 OKM.r. 3.§, 6.§, 8.§ 
 
• pedagógus-továbbképzési jegyzék vezetése 
Nkt. 62. § (4), 277/1997. Korm.r. 7/A-8. §§ 
 
•pedagógus-továbbképzés ellenőrzése 
Nkt. 62. § (4), 277/1997 Korm.r. 8/A. §, OHr. 5. § (1) 
 
•pedagógus-továbbképzés - alapítási engedély kiadása iránti 
eljárásban közreműködő hatóság (eljárás felfüggesztése, 
szakértő kirendelése stb.) 
277/1997 Korm.r. 7. § (2)-(2a), (12), 8/B. § (2) 

• országos szakmai 
pályázatok, 
pedagógiai tárgyú 
kísérletek, kutatások 
irányítása 
48/2012 EMMI r. 7. 
§ 
 

• szaktanácsadói 
továbbképzés 
szervezése 
326/2013 Korm.r. 
36. § (6) c) 

•pedagógus 
továbbképzés 
szervezése, 
engedélyeztetés, 
fejlesztése 
A.O. 5.2.3. d) 
A.O. 5.2.5. c) 
 

• szakmai 
programkövető 
támogató 
rendszer és 
adatbázis 
működtetése az 
Új Mo. Fejl. Terv 
által nyújtott 
pályázati 
források 
gyakorlatban 
történő szakmai 
és tartalmi 
felhasználásának 
nyomon 
követésére 
277/1997 
Korm.r. 19/A. § 



Szolgálta-
tások 

irányítása 

Oktatási 
Hivatal (OH) 

Pedagógiai Oktatási Központok 

OH 

KLIK 

OFI 

Educatio 
Kft. 

Kormány 
hivatal 

pedagógiai szakmai szolgáltatások országos 

szakmai irányítása , szaktanácsadás, 

tantárgygondozás, iskolai közösségi szolgálat 

támogatása, nemzetiségi ügyek 

 Szakmai szolgáltatás 





A Pedagógiai-szakmai Szolgáltatások Koordinációs 
Főosztálya: 

pedagógiai-értékelési,  

a szakterület- és tantárgygondozói hálózati, 

pedagógiai tájékoztatási,  

tanügy-igazgatási tájékoztatási, 

a továbbképzési feladataiban, szakmai konferenciák, 
tájékoztatók szervezésében; versenyszervezési 
feladataiban,  

a tanuló tájékoztatási, tanácsadási tevékenységében, 

a lemorzsolódással veszélyeztetett tanulók 
támogatásához kapcsolódó korai jelző- és pedagógiai 
támogató rendszer működtetésével kapcsolatos 
tevékenységében 

 



Jelenleg: 

• Aktuális feladatok folytatása 

 

• Helyszínek egységes kialakítása 

 

• Stratégiai tervezés 

 

– 2015/2016. tanév támogatása 

– fejlesztések 



Köznevelési ágazat fejlesztése 

Emberi Erőforrások Minisztériuma 

Köznevelés 
hátránykompenzációs 

és esélyteremtő 
szerepének erősítése 

Köznevelés 
háttérintézményi 

rendszerének 
fejlesztése 

Hatékony és 
fenntartható 

iskolarendszer 
Pedagógiai 

Oktatási 
Központok 

Minőségi, 
gyakorlat-orientált 

oktatás 
támogatása 

Pályaorien-
táció, 

életpálya-
tanácsadás 

Pedagógus 
életpálya 

fejlesztése 

Digitális 
kompetencia-

fejlesztés 

Komplex 
Instrukciós 

Program (KIP) 

Végzettség 
nélküli 

iskolaelhagyás 
csökkentése 



Passzív tanulás Aktív tanulás 
készen kapott ismeret Kutatás, információ keresés 

Szemléletváltás 

Eszközhasználat Problémamegoldás 
minimális követelmény elvárás, cél 

Osztály Egyén 
frontális osztálymunka személyre szabott fejlesztés 

Oktató munka Mentor 
információközlés tudásbeli és 

személyiség fejlesztés 



 

 

Köszönöm megtisztelő figyelmüket! 


