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Ahhoz, hogy nagy dolgokat vigyünk 

végbe, nem csupán cselekednünk 

kell, de álmodnunk is, és nem csupán 

terveznünk, de hinnünk is.

Anatole France



A projekt megvalósítási ideje: 

2012. augusztus 1. – 2015. november 30.

A megvalósítás költsége: 11 247 000 000 Ft

A projekt megvalósítói:

Oktatási Hivatal (konzorciumvezető)

Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet

Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft.
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Az előmeneteli 
rendszer szakmai 

tartalmának 
és a minősítés 
nyilvántartási 
rendszerének 

fejlesztése

A PROJEKT CÉLJAI



A JELENLEGI PEDAGÓGUS-TOVÁBBKÉPZÉSI 

RENDSZER KOMPLEX FELÜLVIZSGÁLATA

Nemzetközi és hazai pedagógus-továbbképzés 
intézményrendszerének vizsgálata

A jelenleg akkreditált pedagógus-továbbképzési programok 
felülvizsgálata

Akkreditált pedagógus-továbbképzési programok gyakorlati 
megvalósulásának vizsgálata 

Hazai akkreditációs eljárás felülvizsgálata 

Új eljárásrendek kidolgozása

Pilotakkreditáció



PEDAGÓGUS-TOVÁBBKÉPZÉSI RENDSZERMODELL 

KIDOLGOZÁSA 

Javaslat a pedagógusok folyamatos szakmai fejlődését 
támogató rendszer átalakítására

Alternatív finanszírozási modellek 

A továbbképzési kötelezettség, és teljesítésének lehetséges 
módjai 

Előzetes-, utólagos minőséghitelesítés: elismerés és 
beszámítás

Kreditrendszer kidolgozása

Javaslattétel a kapcsolódó jogszabályi változtatásokra

Prioritások



PEDAGÓGUS-TOVÁBBKÉPZÉSI RENDSZERMODELL

KIEMELT JAVASLATAI

• 5 éves pedagógus-továbbképzési ciklus

• Tanulási eredmény alapú képzésfejlesztések

• Kreditalapú számítás:
1 pedagógus-továbbképzési kredit = 10 tanulmányi munkaóra

• 5 év alatt  200 órás kötelezettség = 20 kredit

• 200 órából  minimum 50%-ot, azaz 100 tanulmányi munkaórát                  
(10 kreditet) mindenképpen formális oktatásban kell teljesíteni 

• Ezen felül legfeljebb 50% (szintén 100 tanulmányi óra erejéig) 
informális és  nem formális tanulás keretében lehet teljesíteni                            
(pl. tantestületi továbbképzés, részvétel vendégtanári programban) 

• Legfeljebb 35% (70 tanulmányi óra) erejéig beszámítható az  
informális tanulás                                                                           
(pl. önképzés, óralátogatás, támogató ösztöndíjas programban való 
részvétel) 



ÚJ KÉPZÉSI PROGRAM STANDARDOK, MINTÁK, 

AJÁNLÁSOK KIDOLGOZÁSA 

31 mintaképzés
képzési tematikák, tréneri és 
hallgatói kézikönyvek 
kidolgozása

21 próbaképzés 
lebonyolítása 

A próbaképzések elemzése; 
alapítási kérelmek, képzési 
anyagok korrekciója;
a 31 képzés akkreditációja

A minta- és próbaképzések 
tapasztalatai alapján 7 db 
pedagógus-továbbképzési 
standard kialakítása

Kiemelt cél volt:

• megtörténjen új típusú képzések fejlesztése, 

• kiemelt figyelmet kapjanak az innovatív mesterpedagógusi 

tevékenységet támogató pedagógus-továbbképzések,

• a képzések kipróbálása, képzési dokumentációk korrekciója, 

akkreditációja.

Megtörtént:



MINŐSÉGFEJLESZTÉS

Új típusú pedagógus-továbbképzések ellenőrzése

Ellenőrzési protokoll, kézikönyv kidolgozása 

Ellenőrzési szakértői képzés fejlesztése, akkreditáció

15 ellenőrzési szakértő képzése 



Kiemelt célok

• többfunkciós (hatósági és szolgáltatási) információk hatékony 
felhasználását lehetővé tevő támogató rendszer kialakítása

• közhiteles nyilvántartás biztosítása

Fejlesztések a PTR-hez

• a PedAkkred megújítása

• a pedagógusok továbbképzésével kapcsolatos dokumentációk, 
adatok nyilvántartása

• a teljes kapcsolódó munkafolyamat, képzésszervezés támogatása

FEJLESZTÉSEK A PEDAGÓGUS-TOVÁBBKÉPZÉSI 

INFORMATIKAI RENDSZERBEN



A PÁLYAMOTIVÁCIÓS KUTATÁS CÉLJAI

Kiindulás: szempontsor kidolgozása a pályaválasztáshoz

Pályapercepciók, pályaválasztási motivációk (pedagógusjelöltek)

Pályamotiváció, lelki egészség (gyakorló pedagógusok)

A pályaelhagyás okai, a pedagógusokat pályán tartó tényezők

A pedagógusok társas hálója



A KUTATÁS RÉSZTERÜLETEI

Célpopuláció Módszer Minta

1. részkutatás

Középiskolások és a

felsőoktatásban 

tanulók

Kérdőíves 

felmérés,

OKM adatok 

másodelemzése

3485 középiskolás 

1220 felsőoktatásban 

tanuló

2. részkutatás Gyakorló 

pedagógusok

Interjú, kérdőív,

tesztek, 

OKM és DPR 

adatok 

másodelemzése

1078 pedagógus

3. részkutatás Pályát elhagyó 

pedagógusok

Interjú, tesztek,

esettanulmányok
40 pályaelhagyó 

pedagógus

4. részkutatás Pedagógusok társas 

hálója

Interjú,

kérdőív, tesztek, 

esettanulmányok

6 intézményvezető

163 pedagógus



A MINŐSÍTÉS RENDSZERÉNEK KIALAKÍTÁSA

A pedagóguspálya 
presztízsének 

növelése

Szakmai és anyagi 
elismerés

Az oktatás 
színvonala, a tanulói 

teljesítmény 
fejlődése

A minősítés 
eljárásrendje, 
módszertana

Pedagógus-
kompetenciák, 
indikátorok, az 

értékelés 
eszközrendszere

Útmutatók
Online felületek 

kialakítása

A felkészülés 
támogatása

Folyamatos 
korrekció a 

visszajelzések 
alapján

Cél

Az eljárás, az 

eszközrendszer 

kialakítása

Segédlet
Informatikai 

háttér

Kommunikáció, 

ügyfélszolgálat

Felülvizsgálat

Motiválás a saját 

szakmai fejlődésben

Minőségi 
munkavégzés



A PRÓBAMINŐSÍTÉSEK

Próbaminősítési 
eljárás

Próba-
minősítővizsga

Szakértői 
képzések

2014

Szakértői képzések

Mesterpedagógusi/
kutatótanári pilot

2015

Ideiglenes Pedagógus 

II. fokozat: 22 697 fő

Technikai, illetve 

szakmai visszajelzés

362 sikeres vizsga

122 mentor

5 turnusban 3515

kiképzett szakértő

1174 szakértő képzése 

a hiányterületekre

1173 résztvevő

(1047 mesterpedagógus-, 

126 kutatótanár-jelölt)

171 mesterpedagógus- és 

kutatótanár-minősítési szakértő

96 fő Pedagógus II. fokozatba 

léphet 2016. január 1-jével



ÉLES MINŐSÍTÉSEK

100%-os: 
2782 fő

90–97,5%: 
628 fő

90% alatti: 
278 fő

sikertelen:
52 fő

A minősítések eredménye

Összesen 3740 látogatás,

3740 minősítés lezárva

(2015. október 14-ei adatok)



AZ ÉRTÉKELÉSI RENDSZER

Tevékenységalapú értékelés

85% szükséges

A pedagógus kiválósága

A 8 pedagógus-

kompetencia alapján

77 indikátorral

Pedagógus I.: 60% 

szükséges

Pedagógus II.: 75% 

szükséges

A Mesterpedagógus és a Kutatótanár 

fokozat elérése

A Pedagógus I. és a Pedagógus II. 

fokozat elérése

Mesterpedagógus

 Kiváló pedagógus

 Tudatos szakmai fejlődés

 Feltáró-elemző tevékenység

 Fejlesztő-újító tevékenység

 Tudásmegosztó-segítő 

tevékenység

Kutatótanár

 Kiváló pedagógus

 Tudatos szakmai 

fejlődés

 Kutatás-innováció

 Tudásmegosztó-

segítő tevékenység



SEGÍTSÉG A FELKÉSZÜLÉSHEZ
Ú

tm
u
ta

tó

Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez

Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez 
második, javított változat

Útmutató a pedagógusok minősítési rendszerében
a Pedagógus I. és Pedagógus II. fokozatba lépéshez

Mesterpedagógusok minősítésének útmutatója

Kutatótanárok minősítésének útmutatója

Rövidített és átmeneti időszakot kezelő útmutatók

Kiegészítő 

útmutatók 

28 

területhez

Mentori segédlet

Szakértői 

kiegészítés

Kiegészítés 

az alternatív 

iskoláknak



INFORMATIKAI FEJLESZTÉSEK

• Az előmeneteli rendszerhez kapcsolódó 
informatikai alkalmazások eléréséhez 
kialakított közös felület.

Saját oldal

• Értékelési portfólió feltöltésére kialakított 
felület.

E-portfólió 
feltöltőfelület

• Előzetes tervezés, jelentkeztetés, 
minősítési terv elkészítése.

Eljárásrend-kezelő 
modul

• Értékelések rögzítése, kérdések 
továbbítása a pedagógusnak, összegző 
értékelés elkészítése.

Értékelőfelület

• A bizottsági kérdések, az eredmények 
megjelenítése.Értesítő rendszer



eTanulás rendszer, mely a továbbképzések szervezésétől akár a  

távoktatás online lebonyolításáig támogatja a megvalósítást. 

• Képzésszervező – http://tovabbkepzes.sulinet.hu

• eTanterem

• Pedagógiai munkát támogató eszközök

• Iskolatáska (http://iskolataska.educatio.hu)

Továbbképzések és IKT szaktanácsadás
• Továbbképzések kidolgozása a digitális kompetenciafejlesztés 

területére vonatkozóan

• Továbbképzések szervezése, a szervezés teljes körű koordinációja

• Szaktanácsadói követelményrendszer kidolgozása 

a digitális kompetenciafejlesztésre vonatkozóan, a szaktanácsadók 

felkészítése

AZ                        FELADATAI A PROJEKTBEN

http://tovabbkepzes.sulinet.hu/
http://iskolataska.educatio.hu/


KIADVÁNYOK

Pályamotivációs kutatás

Gyakornoki évek 

szakmai program

Mesterpedagógus és 

Kutatótanár fokozathoz 

kapcsolódó

Pedagógus-

továbbképzési rendszer 

megújítása

Digitális állampolgárság 

kutatás

Útmutatók

1



Útmutatók

Több mint 100 

nemzetközi, 

regionális, 

országos és helyi 

konferencia

16 a pedagógus-

életpályamodellről,

11 a pedagógus-

továbbképzésről

Tájékoztatás

Cikkek, 
kiadványok

Hírlevelek

Konferen-
ciák, 

workshopok

Roadshow 
20 

helyszínen

Interjúk

Honlap

NYILVÁNOSSÁG

13 kiadvány
www.oktatas.hu

Kerekes Balázs 

projektigazgató,

Tóth Mária szakmai vezető



TÓTH MÁRIA
szakmai vezető

toth.maria@oh.gov.hu

KÖSZÖNÖM

A FIGYELMET!

https://www.youtube.com/watch?v=GBaHPND2QJg

https://www.youtube.com/watch?v=GBaHPND2QJg

