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1. BEVEZETÉS 

A pedagógus-továbbképzés megújításához, minőségi garanciáinak újragondolásához elengedhetetlen, 

hogy az ágazati oktatásirányítás pontosan megfogalmazza a rendszerrel kapcsolatos céljait, elvárásait. 

Számos fejlesztés (pl. akkreditációs eljárások egységesítése, életpályamodell, minősítési rendszer, stb.) 

zajlik, és a folyamatban lévő átalakítások (finanszírozási- és fenntartói rendszer) részletei is csak 

részben ismerhetők. 

Ezek olyan változtatási szándékok, amelyek alapjaiban érintik a pedagógus-továbbképzéséi rendszer 

megújításáról való gondolkozást. Számtalan kérdésre nincs egyértelmű válasz: 

 Mit akkreditáljunk? Terméket, szolgáltatást - a szervezettől, intézménytől függetlenül? A 

szervezetet és szolgáltatást, terméket együtt? 

 Kitérjen-e az akkreditáció a tartalmi elemekre is vagy sem? Érdemes gondolkozni 

modulrendszerben és/vagy kreditrendszerben?  

 Az akkreditációs eljárások egységesítésére való törekvés mennyire időszerű és hogyan 

befolyásolja a már működő akkreditációs rendszereket? 

 Mit kezdjünk a pedagógiai rendszerek elemeként megjelenő továbbképzések minősítésével? 

 Ki és milyen eszközökkel ellenőrizze az akkreditációs követelmények betartását? 

 Van-e igény és szándék a beválás-vizsgálatok elvégzésére? 

 Milyen következményei, szankciók lehetnek az ellenőrzéseknek? 

 Kik és milyen adatokat kötelesek gyűjteni és szolgáltatni ahhoz, hogy a rendszer működése 

megítélhető legyen? 

 Milyen kapcsolat képzelhető el az oktatásirányítás a továbbképzési rendszer, illetve az 

életpályával és a minősítési rendszer között? 

Sok tehát a kérdés, amelyre nincs kategorikus válasz vagy szándéknyilatkozat, nem is beszélve a 

jogszabályi iránymutatásról. Ugyanakkor a pontos információk hiányában is van módunk arra, hogy – 

a kutatási eredményekre építve – felvázoljuk azokat a lehetséges irányokat, alapelveket, amelyek 

kijelölhetik az új pedagógus-továbbképzési rendszer kereteit. Minőségbiztosítási szempontból 

fontosnak tartjuk hangsúlyozni, hogy a rendszer kizárólag akkor lehet működőképes, ha valamennyi 

érintett szereplőre vonatkozóan (oktatásirányítás, fenntartó, képzésfejlesztő, képzésszervező, 

képzésben résztvevő pedagógus) biztosítja az alapelvek megfelelő színvonalú érvényesülését. 

Itt kell jeleznünk, hogy a pályázatunkban vállalt részterületre (Az akkreditált tanfolyami képzések 

gyakorlati megvalósulásának és minőségbiztosítási eljárásainak vizsgálata) vonatkozó javaslatainkon 

túl rendszerszintű indítványokat is megfogalmazunk, különös tekintettel az akkreditációra, az 

ellenőrzésre, valamint a továbbképzési rendszer más rendszerekkel való illeszkedésére. Azért tartjuk 
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ezt fontosnak, mert javaslataink meghatározó része az általunk optimálisnak tekintett rendszer 

elemeként értelmezhető. 

Javaslataink megfogalmazása során – jelen kutatás eredményei mellett – jelentős mértékben 

támaszkodtunk egy korábbi, 2010-es kutatás
1
 tapasztalataira, következtetéseire, melyeket ma is 

aktuálisnak ítélünk. 

Javaslataink elsősorban a jelenlegi a pedagógus-továbbképzési rendszer keretei között érvényesek, 

annak továbbfejlesztését célozzák. Ugyanakkor jeleznünk kell – s erre tanulmányunkban többször is 

utalunk -, hogy a közoktatás, a köznevelés más területein zajló fejlesztések egy egészen más logikára 

épülő továbbképzési rendszermodell kialakítását is megfontolandóvá teszik.
2
  

                                                                 

1
 A pedagógus-továbbképzési programok akkreditációs szempontrendszerének felülvizsgálata - Educatio Társadalmi 

Szolgáltató Nonprofit Kft. (2010.) 

2
 Az életpályamodell és ennek részeként vagy ehhez kapcsolódva a minősítési rendszer bevezetése egy új továbbképzési 

modell kialakítását is lehetővé teszi. Eben a rendszerben az állam nem a képzésen történő részvételt támogatja, hanem a 

képzés eredményeként vállalható új vagy több feladat ellátást honorálja magasabb jövedelemmel. A pedagógus saját 

pénzén tanul, s csak a megszerzett tudás tényleges használatáért és nem önmagában a képzésen való részvételért jár 

pluszjövedelem, azaz a továbbképzésen való részvétel befektetés. Ez óhatatlanul érinti az akkreditáció karakterét is 

(hiszen nyilvánvaló, hogy csak megfelelő minőségű és tartalmú képzéseken történő eredményes részvételnek lehet pozitív 

következménye). és az ellenőrzés funkciója is változik (jelentősebbé válik a fogyasztóvédelmi szempont és a garanciális 

feltételek biztosítása). 
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2. JAVASLAT A PEDAGÓGUS-TOVÁBBKÉPZÉSI RENDSZER ÚJ 

ALAPELVEIRE 

A kötelező pedagógus-továbbképzési rendszert 1996-ban vezették be annak felismerése nyomán, hogy 

nem tartható fenn az a gyakorlat, amelyben a pedagógusok az alapvégzettség megszerzését követő 

szakmai fejlődése esetleges, pusztán egyéni és/vagy intézményi ambíciókhoz kötött, és sem tartalmát, 

sem minőségét illetően nem kontrollált. A bevezetett rendszer a következő alapelvekre épült:   

 Az alapképzésben megszerzett szakmai, szaktudományos ismeretek frissítése, a tudományos 

eredmények megismerése; 

 A már megszerzett a pedagógia ismeretek (pedagógia, pszichológia, módszertan) frissítése, új 

ismeretek és készségek elsajátítása, a képességek fejlesztése; 

 Az iskolai tananyagban megjelenő új tudáselemek elsajátítása; 

 Az oktatási reformok bevezetését, eredményeinek elterjesztését támogató képzések (tartalom, 

szerkezet, vizsgarendszer stb.); 

 Azon készségek, képességek kialakítása és fejlesztése, módszertani tudáselemek elsajátítása, 

amelyek egyéni vagy intézményi okokból kimaradtak a pedagógus-alapképzésből. 

A 17 éve kialakított alapelvek – mint látható – általános megfogalmazásúak voltak, és tartalmukat 

tekintve ma is relevánsak, ugyanakkor teljes körűen sosem érvényesültek, a rendszer hatékonysága 

ezért joggal kifogásolható. Ennek okait a 2010-es kutatás
3
 részletesen bemutatja, itt most csak az akkor 

megfogalmazott, szükségesnek tartott teendőket idézzük fel:  

Továbbra is indokoltnak tartjuk az alapelveket 

 kiegészíteni; 

 alacsonyabb absztrakciós szinten is megfogalmazni;  

 a pedagógus-továbbképzési rendszer egyes tevékenységeit (tervezés, fejlesztés, akkreditáció, 

szervezés és lebonyolítás, képzők képzése, ellenőrzés, értékelés és hatásvizsgálat stb.) az 

alapelvekhez kapcsolni, azokból levezetni és értelmezni; 

 a pedagógiai rendszerekhez tartozás szempontjából is értelmezni; 

                                                                 
3
 A pedagógus-továbbképzési programok akkreditációs szempontrendszerének felülvizsgálata - Educatio Társadalmi 

Szolgáltató Nonprofit Kft. (2010.) 
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 az Európai Uniónak a pedagógusképzés és a pedagógus-továbbképzés vonatkozásában kiadott 

dokumentumaiban foglaltaknak szükség szerint megfeleltetni.4
 

 

2.1 Lehetőség és kötelezettség 

A pedagógus-továbbképzésben való részvétel egyszerre lehetőség (meghatározott keretek között a 

pedagógus dönti el, hogy mikor és mit szeretne tanulni) és kötelezettség (melyhez egymással 

egyensúlyban lévő, releváns szankciók és juttatások kapcsolódnak).  

A tapasztalatok ugyanakkor azt mutatják, hogy a továbbképzések sok esetben nem nyújtják azt a 

lehetőséget a pedagógusok számára, amely az alapelvekből következne. A finanszírozás változása – 

alapvetően a támogatások pályázati keretek közé való visszaszorulása - miatt korlátozott a választás 

lehetősége mind a képzések tartalmát, mind elvégzésük ütemezését tekintve. Ezzel párhuzamosan az is 

látható, hogy a képzési kötelezettség mellé rendelt juttatási rendszer (az előrelépés várakozási idejének 

lerövidítése, többletfeladathoz kapcsolódó pluszjövedelem, minőségi bérpótlék, stb.), illetve szankciók 

(a továbbképzések elmulasztásának munkajogi következménye) sem működnek.5 

 

2.2 Kapcsolódás más rendszerekhez 

A pedagógus továbbképzési rendszer nem önmagában áll, kapcsolódnia kell olyan a közoktatásban 

már működő vagy kialakítás alatt álló rendszerekhez, mint 

2.2.1 a pedagógus-értékelés (minősítés) rendszere; 

2.2.2  az intézményértékelés rendszere; 

2.2.3  a (kidolgozandó) pedagógus életpályamodell; 

2.2.4  az alapképzés (ld. 2.6); 

                                                                 
4
 A lisszaboni munkaprogram keretében létrehozott A Tanárok és oktatók képzése és továbbképzése munkacsoport 

álláspontja szerint a pedagógusképzés és – továbbképzés megújítása alapvető feladat a kitűzött célok elérése érdekében. 

A pedagógus alapképzés, de a továbbképzés menete is tegye lehetővé a karrier tervezését és a pályán belüli, de azt az 

időszakosan el is hagyó mobilitás.   
5
 Meglehetősen ellentmondásos annak megítélése is, hogy a 120 órás továbbképzési kötelezettség 25 %-a teljesíthető nem 

akkreditál képzésen történő részvétellel is. A pedagógus-továbbképzésről szóló 277/1997. (XII. 22.) Kormányrendelet 

szerint: 

(3) Az (1) bekezdésben foglalt hétévenkénti továbbképzés legfeljebb huszonöt százaléka teljesíthető az e bekezdésben 

foglaltak útján együttesen: 

a) közoktatási kutatást támogató ösztöndíjas programban való részvétellel, 

b) gyakornoki felkészítésben szakmai segítőként való részvétellel, 

c) nem szervezett, a szakmai felkészültség gyarapítását, képesség fejlesztését célzó tevékenységgel (a továbbiakban: 

önképzés), amely megvalósulhat mások tapasztalatainak megfigyelésével (óralátogatás) vagy munkaformák, eljárások, 

technikák, módszerek saját gyakorlatban való kipróbálásával és bemutatásával (bemutató óra), 

d) harminc foglalkozási óránál rövidebb, nem akkreditált képzésben való részvétellel, amennyiben a képzési idő legalább 

az öt órát eléri, 

e) a közoktatási intézmény felkérésére szervezett szaktanácsadói tevékenység keretében az érintett nevelőtestület, illetve 

pedagógusközösség számára nyújtott szaktanácsadáson történő részvétellel, feltéve, hogy az elemző értékelő tevékenység 

az érintett pedagógusok részvételével történik. 
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2.2.5  és része az intézmény pedagógiai rendszerének (ld. 2.5). 

Az alapképzéshez és az intézmény pedagógiai rendszeréhez való kapcsolódásról (a 2.6, illetve a 2.5 

pontban) külön szólunk, ezért itt most csak az életpályamodellhez és a minősítési rendszerhez való 

illeszkedését érintjük.  

Minőségbiztosítási elem az életpályához, ezen belül vagy ehhez kapcsolódva az előrelépéshez, a 

pályakezdéshez és a minősítéshez való viszony vizsgálata az akkreditáció és az ellenőrzés (ideértve 

különösen a beválás vizsgálatokat).  

A kialakítás alatt álló életpályamodell elvileg működhet oly módon, hogy az előrelépéshez, 

meghatározott feladatok ellátásához bizonyos továbbképzések elvégzése szükséges.  

Másrészt lehetséges olyan életpályamodell, amelyben a pályakezdők órakedvezményt kapnak, az így 

felszabaduló munkaidőt pedig önmaguk képzésére fordítják.
6
 (Olyan speciális ismeretek átadására 

gondolunk, amelyek az alapképzésből kimaradtak vagy olyanokra, amelyek elsajátítása a gyakorlati 

munka során, például egy mentor segítségével hatékonyabb lehet.) Harmadsorban a minősítési 

rendszer bevezetését követően speciális képzési igénnyel jelenhetnek meg a rendszerben olyan 

pedagógusok, akiknek a folyamat során feltárt hiányosságaikat kell pótolniuk. 

Ezen szempontokat a fenti célcsoportoknak szánt képzések minőségbiztosításánál kiemelten kell 

kezelni, hiszen a képzéseken való eredményes részvétel sok esetben az előrelépés, illetve a pályán-

maradás feltétele lesz.  

 

2.3 Célhoz kötöttség 

Alapelv, hogy a pedagógus-továbbképzés eszköz, amely célhoz kötött. Igazodva az Európai Unió 

irányelveihez egységes rendszerben működik az alapképzéssel, integrálódik az egész életen át tartó 

tanulás folyamatába.  

Szolgálja 

2.3.1 a központilag megfogalmazott oktatási reformok bevezetését, eredményeinek 

elterjesztését; 

2.3.2 a fenntartói szinten megfogalmazott oktatásirányítási elképzelések, fejlesztések (ide 

értve a szervezetfejlesztést is) megvalósulását; 

2.3.3 az intézményi szinten megfogalmazott érdekek célok, elképzelések, fejlesztések 

(ide értve a szervezetfejlesztést is) megvalósulását; 

2.3.4 az egyéni ambíciók, szakmai célok megvalósítását, karrier utak építését; 

2.3.5 a más ágazatokban való tanulás lehetőségét; 

                                                                 

6
 A pálya későbbi szakaszában is ki lehet alakítani ilyen órakedvezményt biztosító időszakot, amikor a pedagógus által 

végzett képzés vagy kutatás nem kötődik szorosan a pedagógus saját intézményéhez. A lehetőségre pályázni kell, 

ösztöndíjjal támogatható. 
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2.3.6 a korábbi pályaelhagyók, illetve a más pályáról érkezők rendszerbelépését;  

2.3.7 az oktatásba esetlegesen bevont, nem pedagógus végzettségű segítők képzését (pl. 

szülők, segítő szakemberek: mesterember, szakember, szociális munkás, 

pszichológus stb.)”
7
; 

2.3.8 az életpályamodell és a minősítési rendszer működtetését (pl előrehaladás, 

gyakornokok képzése, a minősítés során feltárt problémák kezelése). 

Kutatásunk tapasztalatai egyértelműen jelzik, hogy ezen alapelv rendkívül korlátozottan érvényesül. 

Míg korábban létezett valamilyen egyensúly-közeli állapot az egyéni, az intézményi és a központilag 

megfogalmazott igényeknek való megfelelést illetően, mára ez felborult.  

Ennek oka döntően a jelenlegi finanszírozásban keresendő. Azzal, hogy szinte csak pályázati forrás áll 

rendelkezésre a továbbképzésekre, minimálisra csökkent az egyéni és intézményi elvárásokra 

reflektáló képzések száma, és abszolút uralkodóvá váltak a kvázi állami megrendelést közvetítő 

programok. E tendenciának komoly kockázatai, hátrányai vannak.  

Ez a rendszer a mostani formájában  

 nem feltétlenül arra képez, amire szükség van, tehát pazarlóan bán az erőforrásokkal (pénz, 

képzői kapacitás, pedagógusok ideje, munkája); 

 uniformizál, korlátozza az innovációt (még akkor is, ha a konkrét esetben éppen innovációt 

terjeszt); 

 nem tud megfelelni a sajátos, speciális helyzetekből fakadó elvárásoknak; 

 nem tudja támogatni sem az életpályamodellt, sem a minősítési rendszer működését; 

 az intézmények azon pályázati gyakorlatát („mindegy mire pályázunk, csak pénzt hozzon”) 

erősíti, amelynek eredményeként a képzések többsége nem rendszerbe foglalt fejlesztési 

célokat szolgál. 

 

2.4 Stabil finanszírozási környezet 

2.4.1 Differenciált finanszírozás 

A pedagógus-továbbképzések finanszírozásának kiszámíthatónak, több csatornásnak és - a célhoz 

kötöttségnek megfelelően – differenciáltnak kell lennie az alábbiak szerint: 

 a 2.3.1 – 2.3.2 pontban megfogalmazott célok elérését szolgáló továbbképzések kiemelten, akár 

teljes egészében támogatottak (programfinanszírozás, uniós pályázatok, motivációs összeggel 

elismert képzések stb.);  

 a 2.3.2 - 2.3.3 és a 2.3.5 - 2.3.7 pontban megfogalmazott célok elérését szolgáló 

továbbképzések részben vagy teljes egészében támogatottak (normatíva); 

                                                                 
7
 A pedagógus-továbbképzési programok akkreditációs szempontrendszerének felülvizsgálata - Educatio Társadalmi 

Szolgáltató Nonprofit Kft. (2010.) 
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 a kizárólag a 2.3.4 pontban megfogalmazott célok elérését szolgáló továbbképzések a 

lehetőségek függvényében támogathatók; 

 külön finanszírozási megoldást kell találni az életpályával összefüggő új képzési igények 

kielégítéséhez (előrelépés, gyakornoki rendszer, minősítés). 

Ismét hangsúlyoznunk kell a jelenlegi, szinte kizárólag pályázatokon keresztül megvalósuló képzés-

támogatás torzító hatását, amely nem egyszerűen meghatározza az elérhető képzések tartalmát, de az 

egyéb finanszírozási csatornák elhalása, és a pályázati rendszer kiszámíthatatlansága miatt a 

pedagógusok jelentős része számára elérhetetlenné teszi a finanszírozott képzéseket. 

2.4.2 Egy lehetséges alternatív finanszírozási megközelítés 

Ahogyan azt már a bevetőben említettük az életpálya, s ennek részeként vagy ehhez kapcsolódva a 

minősítési rendszer bevezetése lehetőséget teremt egy új finanszírozási modell számára. Ebben a 

rendszerben magát a képzésen való részvételt az állam csak kivételes esetben támogatja, annak 

költségét a résztvevő állja. Aki ugyanakkor számolhat azzal, hogy befektetése - a képzettséggel 

vállalható többletfeladat ellátása esetén – viszonylag rövid idő alatt (4-7 hónap) megtérül.  

Ez megközelítés a felismert érdekeltségen alapuló, az intézményi érdekkel harmonizáló, egyéni 

életpálya-tervezését eredményezné, szolgálná a képzési kínálat racionalizálását, a tudatos megrendelői 

attitűd megjelenése pedig a képzések minőségét is kedvezően befolyásolhatná.
8
 A modell további 

előnye, hogy egyértelművé teszi: a pedagógusnak aktív szereplőként (s nem pusztán mint képzésre 

kötelezettként, annak „elszenvedőjeként”) kell megjelennie a képzési rendszerben, akinek hozzáállása, 

igényessége alapvetően befolyásolja a képzés eredményességét, hatékonyságát. A megrendelői attitűd 

erősödésével megszűnhet az a helyzet, hogy csak a képzést fejlesztő, szervező, illetve az ellenőrzést 

végzők felelősek a képzések minőségéért, azaz bizonyos szempontból a pedagógus magatartása is 

minőségbiztosítás eszközeként funkcionál.
9
 

 

2.5 A továbbképzés a pedagógiai rendszer része 

Optimális esetben egy-egy intézmény nevelési-oktatási program (egységes pedagógiai rendszer) 

szerint
10

 működik. A hét elemből álló rendszer része a pedagógus-továbbképzés is.  

                                                                 
8 
Tanulságul szolgálhat ugyanakkor a felsőoktatásban a költségtérítéses képzések helyzete, ahol a minőség gyakran elmarad 

az államilag finanszírozott képzésekétől. Ennek oka nem csak a résztvevők felkészültségében keresendő, hanem a hibás 

megrendelői attitűdben is: nem magas minőséget, komoly követelményeket várnak el a képzőktől, hanem a „papírt”. 
9 

Ilyen finanszírozási rendszer esetén nyilvánvalóan változik a minőségbiztosítás eszközrendszere, tartalma, különös 

tekintettel az akkreditációra, az ellenőrzésre és a beválás-vizsgálatra Utóbbi két elem alapul szolgál az életpálya és a 

minősítési rendszer működéséhez.(ld. még az 5. Modell-javaslat a differenciált finanszírozásra és minőségbiztosításra) 
10

 A köznevelésről szóló törvény 6. § (1) bekezdése szerint a nevelési-oktatási program (pedagógiai rendszer) „a nevelés-

oktatás megtervezését - megszervezését segítő, a Nat-ban és egy adott kerettantervben kitűzött nevelési-oktatási célok 

elérését, tartalmi elemek feldolgozását lehetővé tévő, egy adott pedagógiai koncepció alapján kidolgozott hét elemű 

rendszer, amely minimálisan egy-egy tantárgyra, egy vagy több műveltségi területre, vagy pedagógiai szakaszra terjed 

ki.” A nevelési-oktatási program részei: (1) a pedagógiai koncepció (2) a tanulási-tanítási program (3) a tanítási-tanulási 

egységek leírása (4) eszközök, amelyek lehetővé teszik a tervezett tevékenységek megvalósítását, (5) az értékelés és 

eszközei, (6) célzottan fejlesztett továbbképzési programok (7) támogatás, tanácsadás, a program karbantartása. Ezen 
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Komplexitásuk alapján a nevelési-oktatási programok három változatát szokás megkülönböztetni: 

oktatási program, oktatási programcsomag és pedagógiai rendszer. A pedagógus-továbbképzési 

rendszer újragondolása szempontjából a harmadik változat értelmezhető, mert csak ez tartalmazza a 

továbbképzést is. (Természetesen nem zárható ki, a rendszerelemek más olyan csoportosítása sem, 

amelyeknek szintén része a továbbképzés.) 

A pedagógiai rendszerek akkreditációjára ma nincs kialakított eljárás, egyes elemeinek akkreditálása, 

minősítése, esetleg minőségbiztosítása ugyanakkor létezik. A pedagógiai rendszer lényegét jelentő 

egymásra épülést, együttműködést, a célzottan ilyen szemléletű fejlesztést ugyanakkor semmi sem 

támogatja. 

Indokoltnak tartjuk a pedagógiai rendszer elemeinek komplex, együttesen történő akkreditációját, 

rendszeres ellenőrzését és értékelését. Ameddig az erre vonatkozó eljárásrend elkészül, a 

továbbképzések akkreditációjánál szükséges ezen összefüggések vizsgálata. 

 

2.6 Összhang a pedagógusképzés és a pedagógus-továbbképzés között 

Alapelv a pedagógus alapképzés és a továbbképzés összhangjának, együttműködésének biztosítása, 

ehhez azonban egyértelműen meg kell határozni, melyik milyen feladatot lát el. 

Az alapképzés alaptudást (szakmai és szaktudományi ismereteket) közvetít, ennek során olyan tudást 

is ad, amelyre a gyakorlati munka során nem feltétlenül lesz mindenkinek szüksége, de minden 

végzettet képessé tesz meghatározott feladatok ellátására. 

A továbbképzés feladata az alaptudás bővítése, mélyítése, a specializáció, az adott oktatási-nevelési 

helyzethez, adottságokhoz való igazodás támogatása. A továbbképzés fő feladata tehát nem az 

alapképzés hiányosságainak korrekciója (bár lehet ilyen funkciója is). 

A pedagógus-továbbképzés célja tehát 

2.6.1  az alapképzésben megszerzett ismeretek frissítése, speciális ismeretekkel való 

bővítése 

2.6.2 új tudományos eredmények közvetítése, új készségek elsajátításának támogatása, a 

meglévő képességek fejlesztése; 

2.6.3 azon készségek, képességek kialakítása és fejlesztése, módszertani tudáselemek 

elsajátítása, amelyek az alapképzésben egyéni vagy intézményi
11

 okokból 

kimaradtak a pedagógus-alapképzésből;  

                                                                                                                                                                                                                           
elemeket kizárólag akkor tekintjük egy pedagógiai rendszer elemeinek, ha egymáshoz kapcsolódóan, egymásra 

hivatkozva, építkezve látják el feladatukat.  

 
11

 Egyéni oknak a hallgató mulasztásait tekintjük, míg az intézményi okok a rendszer sajátosságaiból következnek: vannak 

olyan speciális ismeretek, amelyek mindenki számára történő átadása az alapképzésben nem indokolt, s olyanok is, 

amelyek a gyakorlati munka során, „a terepen” hatékonyabban megvalósíthatók (pl. az osztályfőnöki munka elemeinek, 

az iskolai értékelési, vagy minőségfejlesztési eljárások megtanulása sikeresebb lehet intézményi közegben) 
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2.6.4 azon oktatáspolitikai döntésekhez, oktatási programokhoz kapcsolódó ismeretek 

elsajátításának biztosítása, amelyek helye az alapképzésben van, de a már munkába 

álltak számára kizárólag a továbbképzési rendszeren keresztül közvetíthető 

A hatékony együttműködés érdekében a pedagógus alapképzés és pedagógus-továbbképzés 

intézményrendszere között a közös érdekeltségre építő, szabályozott jogi és szakmai kapcsolat 

kialakítása szükséges, amely elsősorban a képzések akkreditációjára, fejlesztésére, a képzők képzésére, 

valamint a hatásvizsgálatokra terjed ki. Álláspontunk szerint ugyanakkor mindez nem jelenti azt, hogy 

az alapképzést végző intézményeknek nagyobb szerepet kellene kapniuk a továbbképzések 

fejlesztésében és szervezésében, éppen ellenkezőleg, a több szereplő jelenléte és együttműködése 

biztosítja a kölcsönös visszacsatolást, s így a külső szempontokra is reflektáló fejlesztés lehetőségét. 

 

2.7 A tanulmányok szabályozott egymásra épülése  

2.7.1 A továbbképzések egymásra épülésével, beszámíthatóságával kapcsolatos 

elvárások 

Kívánatos, hogy a pedagógus-továbbképzési rendszerben a képzések szabályozottan egymásra 

épüljenek. Ennek érdekében biztosítani kell a 

 rendszeren belüli képzések beszámíthatóságát; 

 kapcsolódva a pedagógusképzés és a felnőttképzés rendszeréhez (akkreditáció, értékelés, 

ellenőrzés, fejlesztés, adminisztráció stb.) a pedagógus-továbbképzés rendszerén kívüli 

képzések elfogadását, beszámíthatóságát; 

 a más pályán elhelyezkedni kívánók számára képzettségi portfoliójuk átválthatóságát, 

beszámíthatóságát
12

; 

 kapcsolódást a pedagógusok minősítési rendszeréhez és az életpályához, így lehetővé téve 

karrier-utak építését. 

A képzések egymásra épülését és beszámíthatósága a kreditrendszer és/vagy a modulrendszer 

bevezetése biztosíthatja. 

2.7.2 Kreditrendszer  

A kreditrendszer a felsőfokú képzésben résztvevők mobilitását támogatja oly módon, hogy a 

különböző intézményekben végzett tanulmányokat kölcsönösen elismerik. A pedagógus-

továbbképzésben a kreditrendszer alkalmazása lehetővé tenné a modulrendszerű felépítés 

alkalmazását, a beszámítási lehetőségének biztosítását. A 120 órás 7 évenkénti továbbképzési 

kötelezettség „mérőszáma” átváltható lenne kreditekre (a nemzetközi konvenció szerint 1 kredit 30 

munkaórának felel meg), így megteremthető lenne az összhang a felsőoktatási képzésekkel is.  

                                                                 
12 Ezt az elemet úgy érdemes értelmezni, hogy az egész közszférában egységes továbbképzési rendszer épül ki. A cél nem 

az, hogy segítsük a pálya elhagyását, hanem az, hogy összességében az egyén számára korrekt, a köz számára takarékos 

megoldást alakítsunk ki. Emellett itt jelenik meg az állam általános felelőssége a foglalkoztatáspolitika területén azzal, 

hogy a pedagógus-továbbképzési rendszert a humán erőforrás fejlesztés részeként kezeli. 
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A kreditrendszer bevezetésének megfontolása mellett több érv is szól: 

 a továbbképzések felsőoktatási képzésekre épülnek, azokat egészítik ki; 

 a továbbképzések fejlesztésében és szervezésében felsőoktatási intézmények is részt vesznek; 

 a továbbképzések többsége 30 órás, amely idő éppen egy kreditet fed le,  

 lehetővé válna a tanultak beszámítása újabb diploma vagy szakirányú továbbképzési végzettség 

megszerzésére irányuló tanulás esetén.   

2.7.3 Modulrendszer 

A modul egy tanulmányi egység tartalmi jellemzőinek kifejezője, amely értelmezhető a pedagógus-

továbbképzésben is (ahogy ez már a felnőttképzésben is megtörtént). A kredit a modul időalapú 

mennyiségi értékének kifejezője. Így a pedagógus-továbbképzési rendszerben jó lehetőség, ha a 

kreditrendszer mellé – vele együtt - kiépül a moduláris rendszer is.  

A modularitás egyik legfontosabb célja a különböző képzési programok, formák, szintek és rendszerek 

közötti átjárhatóság biztosítása. A modulrendszer összehangolja a közoktatást a felsőfokú képzést és a 

felnőttképzést, ezen belül a pedagógus továbbképzést is, megteremheti a LLL keretin belül az 

életpálya tervezést.  

A képzések során kiszűrhetők a felesleges párhuzamosságok, ismétlések, átfedések. Az előzetes tudás, 

megszerzett szakmai tapasztalat beszámíthatóvá válhat a további képzések során.  

A moduláris rendszerben könnyebb és gyorsabb a tananyagok és a képzési programok 

korszerűsítése,valamint gazdaságosabbá válik a tananyagok, az oktatócsomagok és a segédanyagok 

kifejlesztése. A pedagógus-továbbképzésben a modulrendszer és a kreditek alkalmazása alapján 

egyszerűbben és átláthatóbban alakítható ki normatív támogatási rendszer.  

 

2.8 Folyamatos fejlesztés 

2010-ben oly módon értelmeztük a folyamatos fejlesztést, mint alapelvet a pedagógus továbbképzés 

tekintetében, hogy a pedagógus-továbbképzési rendszer támogatja az egyéni és intézményi szintű 

fejlesztési kompetenciák kialakítását, terjesztését, az önszerveződő együttműködéseket, a rendszeres 

értékelésre, elemzésre, hatásvizsgálatra épülő szabályozott fejlesztést. 

„E tevékenység elemei: 

 a központi statisztikai adatgyűjtés kiegészítése, más rendszerekkel való összekapcsolásának 

biztosítása, a tanulás folyamatának az egyén szintjén való követése; 

 a fejlesztését szolgáló kutatások ösztönzése és támogatása (ideértve a finanszírozás 

hatékonyságának vizsgálatát is); 

 az önellenőrzés, annak objektivitása, ismételhetősége, az összehasonlíthatóság biztosítása;  

 a külső és belső ellenőrzés, értékelés, mérés, ezek objektivitása, ismételhetősége, az 

összehasonlíthatóság biztosítása, a szempontrendszer és az eredményének nyilvánossága, a 

kialakítandó minősítési és tanfelügyeleti rendszerrel való kapcsolat biztosítása; 
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 az eredményesség vizsgálata (a tanultak beépülés az egyén és a szervezet tevékenységébe, a 

fejlesztő hatás, a tudás továbbterjedése, stb.); 

 az egymástól való tanulás lehetőségét biztosító szervezeti keretek (pl. klubhálózat) létrehozása 

és működésének támogatása; 

 a pedagógus-mobilitás biztosítása (adott esetben ösztönzése) érdekében a Magyarországon 

kívüli pedagógusképzési és továbbképzési folyamatok figyelemmel kísérése; 

 az informálás, illetve a szükséges fejlesztések, korrekciók elvégzése (ezek szervezeti és 

szakmai kereteinek kialakítása).”
13

 

 

2.9 Fogyasztó- és megrendelő-központúság 

A pedagógus továbbképzés olyan szolgáltatás, amely minőségében ellenőrzött kínálatot biztosít egy 

kötelezettség teljesítéséhez. Ennek megfelelően alapelvként kell kezelni a fogyasztó és megrendelő 

érdekeinek előtérbe helyezését, így  

 a képzésben résztvevők számára a képzésekkel kapcsolatos információkhoz való könnyű és 

egyszerű hozzáférés biztosítását; 

 a képzések relevanciáját; 

 a megszerzett ismeretek, tudás továbbépíthetősége lehetőségének biztosítását; 

 a programok beválásának, a tanultak hasznosításának támogatását, az ehhez szükséges képzők 

által a képzéseket követő rendelkezésre állás garantálását (adott esetben mentorálást vagy 

coachingot)14
; 

  a megrendelők részére– amennyiben azok nem közvetlenül a képzésben résztvevők, illetve az 

intézmények – a fejlesztéshez szükséges szakmai, jogi, finanszírozási hátteret.15
 

 

2.10 Szektor-semlegesség, esélyegyenlősség 

A belső piaci szolgáltatásokról szóló 2006/123/EK (2006. december 12.) európai parlamenti és tanácsi 

irányelv 9-11. és 15-16. cikkeinek való megfelelés miatt a pedagógus-továbbképzés végzése szektor-

semleges, végezhetik állami- önkormányzati fenntartású intézmények, egyházak, gazdasági társaságok, 

egyéni vállalkozók, szakértők egyaránt.16
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 A pedagógus-továbbképzési programok akkreditációs szempontrendszerének felülvizsgálata - Educatio Társadalmi 

Szolgáltató Nonprofit Kft. (2010.) 
14

 A rendelkezésre állásnak több szintje lehetséges. A legalacsonyabb, amikor a képző csupán egyfajta jótállást vállal az 

átadott ismeretek működőképességéért, de a szükséges javítás erőforrás- és költségkockázatát ő visel. A legmagasabb 

szintnek azt tekintjük, amikor a képzés szerves része a tanultak intézményi alkalmazásának támogatása (pl. mentorálás, 

coaching), ennek erőforrás- és költségigénye szabályozottan tervezett. A két véglet között további szintek alakíthatók ki. 
15

 Olyan továbbképzésekre gondolunk itt, melyek megrendelője az állam vagy a fenntartó. Egy-egy országos vagy helyi 

oktatáspolitikai cél magvalósítását szolgálja a képzés, amelynek jogi, finanszírozási, menedzselési hátterét szabályozni 

kell (rendelet, költségvetés) 
16

 A szektor-semlegesség alapvetően az innováció és a tudományos megalapozottság egymásra hatását, valamint a meglévő 

intellektuális erőforrásokkal való hatékony gazdálkodást támogatja. 
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3. JAVASLAT A MINŐSÉGBIZTOSÍTÁS ESZKÖZEINEK ÉS 

GYAKORLATÁNAK MEGÚJÍTÁSÁRA  

3.1 Az akkreditáció, mint minőséghitelesítő eszköz 

3.1.1 Az akkreditációs követelmények fejlesztési lehetőségei 

Evidencia, hogy a továbbképzések engedélyeztetési eljárásai – az akkreditációs folyamatok – bizonyos 

fokú minőségi garanciát jelentenek, hiszen többségében csak ellenőrzött, nyilvános követelményeknek 

megfeleltetett továbbképzések végezhetők a rendszer keretein belül.
17

  

Javasoljuk a minőségbiztosítási követelményeket kiterjeszteni a felnőttképzési akkreditációs 

követelményekkel összhangban a pedagógus-továbbképzési rendszerben résztvevő szervezet 

működésére is. Ez a követelmény támogatná a képző szervezetek állandó fejlesztését, fejlődését, 

nagyobb mértékben biztosítaná, hogy ne csak minőség-ellenőrzés történjen, hanem a PDCA logika 

többi eleme is érvényesüljön. A jelentős képzési portfolióval bíró képzők többsége egyébként is 

rendelkezik a felnőttképzésben megszerezhető intézményi akkreditációval, így tehát nem okozna 

különösebben nagy terhet a rendszerben. Európai Uniós szinten kifejlesztésre került egy 

minőségbiztosítási keretrendszer, amelyet egyre szélesebb körben alkalmaznak és hazánkban is indult 

projekt a bevezetésre. 

3.1.2 Az akkreditációs követelményrendszer, mint az ellenőrzés egyik alapja 

Az akkreditáció ugyanakkor mint az ellenőrzést megalapozó követelményrendszer is működik, a 

bemeneti ellenőrzés szempontjai egyúttal visszatükröződnek a teljes ellenőrzés szempontrendszerében 

is annak érdekében, hogy összevethetők legyenek az elképzelések, tervek, szándékok és a 

megvalósítás (valamint az ellenőrzések tapasztalatai szolgálhassák az akkreditációs eljárás 

fejlesztését). Az akkreditáció egyben a fogyasztóvédelmi tevékenységek megalapozója is lehet.  

Javasoljuk, hogy a képzési programok akkreditációjához kerüljönek benyújtásra a képzés 

megvalósítását szolgáló dokumentumok csakúgy, mint az előadások dokumentumai, a résztvevői 

feladatleírások és a résztvevői segédanyagok. 

 

3.2 A továbbképzések szervezésével kapcsolatos minőségbiztosítási követelmények 

fejlesztése 

3.2.1 Tájékoztatás követelményeinek fejlesztési lehetőségei 

Az intézményvezetők és a pedagógusok nem kapnak megbízható információt az egyes képzések 

színvonaláról, be kell érniük a rendelkezésre álló, gyakran sematikus ismertetőkkel, ezért 

továbbképzési választásaikat sokszor a kollégák, barátok, ismerősök véleményére, ajánlásaira 

                                                                 
17

 Ezt a képet árnyalja, hogy – feltehetően a támogatások csökkenésével összefüggésben – a 120 órás továbbképzési 

kötelezettség 25 %-a más módon is teljesíthető. 
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alapozzák. Bár a személyes tapasztalatok fontosak, mégsem lehetnek kizárólagosak egy képzés 

megítélésekor: az ilyen beszámolók szükségszerűen szubjektívek, nem helyettesíthetik az objektív 

információkat.  

A Kérelem űrlap fejlesztésével javítható a szükséges információk hozzáférésének lehetősége. További 

megoldás lehet, hogy a képzésekkel kapcsolatos beszámolók tartalmának, a beválás vizsgálatok 

eredményének nyilvánossága, hozzáférhetősége a rendszerben. Érdemes lenne a képzéshez tartozó 

előzetes tudásmérés elérhetővé tétele is, amely szintén segítené a tájékozottságot. 

Javasoljuk, hogy a megfelelő színvonalú, széleskörű tájékozódáshoz szükséges adatszolgáltatás 

valamennyi a továbbképzési rendszer működésében érintett szereplő (képzésben résztvevő, 

képzésfejlesztő, képzésszervező, hivatal, kormányzat) jogszabályban vagy jogi dokumentumban 

(törvény, rendelet, felnőttképzési szerződés) előírt kötelezettsége legyen. 

3.2.2 Tárgyi és személyi feltételek biztosítása  

A tárgyi feltételeket az akkreditációs kérelem alapján az engedély jelöli ki. A tárgyi feltételek között 

kritikus pont a megfelelő terem vagy létesítmény biztosítása kulturált infrastruktúrával, illetve a 

módszertan alapján szükséges tárgyi eszközök, informatikai eszközök biztosítása. A képzések végén 

az elégedettségi kérdőívek általában elegendő információt gyűjtenek a tárgyi feltételek meglétéről.  

A személyi feltételek biztosításának követelményei szintén az akkreditációs kérelem űrlap része. A 

személyi feltételek biztosításában javasolható a követelményeknek megfelelő képzők felkészítése, 

vagy közös felkészülése a képzés megtartására. Ennek szabályozását be lehet építeni az akkreditációs 

kérelem űrlapba, amelybe megjelenhetnek a képzők/oktatók teljesítményértékelésének szempontjai és 

eljárásrendje is. A képzők önértékelésének szempontjai és eljárásrendje szintén lehet az akkreditációs 

kérelem része.  

Az oktatók kiválasztásának és felkészítésének rendje legyen kötelező eleme a képzés 

minőségbiztosítási követelményeinek. A kiválasztás rendjének leírása kerüljön be a kötelezően 

benyújtandó dokumentumok közé. 

Fentieknek megfelelően a képzések ellenőrzésének eljárásrendje térjen ki a képzők felkészítésére és a 

képzők önértékelésére. 

3.2.3 A továbbképzésekkel kapcsolatos adminisztráció fejlesztésének lehetősége 

A Kormányrendelet 8/A. § (3) bekezdése meghatározza az akkreditált pedagógus-továbbképzések 

megtartásához szükséges dokumentumokat, melyek a keletkezés sorrendjében az alábbiak: 

 a továbbképzés feltételeiről szóló tájékoztató a résztvevők számára; 

 felnőttképzési szerződés; 

 továbbképzési napló; 

 jelenléti ív; 

 az ismeretek számonkéréséről készült jegyzőkönyv; 

 évente újrakezdődő sorszámozású tanúsítványok nyilvántartása. 
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Az Oktatási Hivatal jelentős mértékben csökkentette a papír alapú adminisztrációs terheket az elmúlt 

néhány évben, amelynek eredménye a PedAkkred adatbázis is. A Hivatal ajánlásokat fogalmazott meg 

a Kormányrendelet által előírt dokumentumok tartalmi pontjaira vonatkozóan is, ezek a hivatal 

honlapján érhetőek el. Az adminisztráció további fejlesztése a rendszer fejlesztéséből fakadhat. A 

képzők felkészítéséről készült jelenléti ív és tematika, a képzők önértékelésének dokumentumai, és az 

előzetes tudásfelmérés dokumentuma új dokumentumként jelenhetnek meg. A felnőttképzési szerződés 

kiegészítése javasolt a résztvevő azon kötelezettségével, hogy a képzést követően 3-6. hónapban a 

beválásról visszajelzést ad. 

Az elégedettségi kérdőívek – tapasztalataink szerint – csak elenyésző mértékben egészülnek ki sajátos 

szempontokkal. Ezt figyelembe véve, illetve a résztvevők és a képzők adminisztrációját is csökkentve 

megfontolandó az elégedettségi kérdőívek kitöltését az Oktatási Hivatal honlapján lehetővé tenni. 

3.2.4 Felnőttképzési szerződés 

A Felnőttképzési szerződésnek a 2001. évi CI. törvény 20. §-a szerinti tartalmakkal kell elkészülnie. A 

kötelező tartalmon felül szükséges a rendszer fejlesztéséből származó elemekből fakadóan 

kiegészíteni. 

A felnőttképzési szerződés kiegészítése javasolt egyrészt a nyomonkövetési kötelezettséggel, amely a 

beválás vizsgálatot hivatott szolgálni (visszajelzés adása 3-6. hónap után), másrészt az előzetes 

tudásmérésben való részvétellel. Amennyiben az elégedettség mérés elektronikus úton, a Hivatal 

honlapján történik, úgy annak ezzel kapcsolatos kötelezettségét is szükséges bevenni a szerződésbe.  

Fontos megemlítenünk, hogy a továbbképzések sikere – annak okán, hogy jelentős számban már 

interaktív vagy kooperatív módszertannal dolgozik – a résztvevő pedagógusokon is múlik. A képzések 

beválásának sikere szintén jelentős mértékben a pedagógus aktivitásán, szándékán múlik. A fentiekből 

fakadó megfontolásból szükséges a pedagógus felelősségének rögzítése is.  

3.2.5 Javaslatok a pedagógus-továbbképzések nyilvántartására, adatkezelésére 

A továbbképzési rendszer tartalmi és eljárásrendi fejlesztése maga után vonja az PedAkkred adatbázis 

fejlesztését is. A pedagógus-továbbképzési rendszer működését olyan információs, nyilvántartási és 

adatkezelési rendszernek kell támogatni, amely a nyilvántartás és az adatkezelés mellett az érdekeltek 

tájékozódását is biztosítja. Javaslatunk szerint a PIR tehát nem csak egy adminisztrációs felület lenne, 

hanem a mindenkori oktatásirányítás pedagógus-továbbképzéssel kapcsolatos adatszolgáltatója is. 

Ezért a rendszernek biztosítania kell a naprakész információkat, azok elemezhetőséget, továbbá a 

döntések visszaigazolását.  
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3.3 Az intézmények tervezési feladatai a továbbképzésekkel kapcsolatosan – a PDCA logika 

érvényesítése 

Érdemes szót ejteni az intézmények pedagógus-továbbképzéseket érintő tervezési kötelezettségeiről, 

hiszen a rendszerben részben ez generálja a keresletet a továbbképzések iránt, és hatással van a 

továbbképzések szervezésére/szervezhetőségére. A legfontosabb kérdés, hogy milyen információkra 

épül a továbbképzések tervezése és mi alapján dől el a részvétel. A kutatási eredmények alapján 

megállapítható, hogy az igények és a kínálat találkozása gyakran esetleges. 

Tovább árnyalja a helyzetet, hogy a pedagógusok egyéni igényei és az intézményi szükségletek 

összhangolása sem könnyű feladat. 

A továbbképzések intézményi tervezésének a Kormányrendeletben előírt szabályait a megváltozott 

körülményeknek megfelelően módosította a 93/2009. (IV. 24.) Korm. rendelet. A jelenleg folyamatban 

levő intézményi átalakítás miatt is fontos a felelősségek és a hatáskörök átgondolása, újra 

szabályozása. Amennyiben a fenntartó működteti, a továbbképzések és belsőképzések tervezése a 

munkaerő-gazdálkodási rendszer részeként elkészített munkaerő-gazdálkodási tervben foglaltak 

figyelembevételével kell, hogy történjen. 

A rendszer egyik alapvető eleme az intézmények pedagógus-továbbképzéseket érintő tervezési 

kötelezettsége, hiszen a rendszerben ez generálja a keresletet a továbbképzések iránt, és hatással van a 

továbbképzések szervezésére/szervezhetőségére. A legfontosabb kérdés mire, milyen információkra 

épül a továbbképzések tervezése és mi alapján dől el a részvétel, illetve hogyan hasznosul a 

továbbképzéseken szerzett tudás. Az igények és a kínálat találkozása a továbbképzési tervekben 

lehetséges. A pedagógusok egyéni igényei és az intézményi szükségletek összhangjának biztosítása 

szintén a továbbképzési terv feladata. 

A köznevelési rendszer új irányítási struktúrájának kiépítése új lehetőségeket nyit a képzések 

tervezésében, összehangolásában és a tartalmak intézményekben való hasznosulásának. A tankerületi 

irányítási szint nagyobb összehangolást tesz majd lehetővé és nagyobb nyomonkövethetőséget a 

tartalmak beépülésében. 

A továbbképzések intézményi tervezésének a Kormányrendeletben előírt szabályait a megváltozott 

körülményeknek megfelelően módosította a 93/2009. (IV. 24.) Korm. rendelet. A jelenleg folyamatban 

levő intézményi átalakítás szintén igényli a szabályozás átgondolását, a felelősségek és a hatáskörök 

átgondolását, újra szabályozását. 

A továbbképzések igénybevétele, szervezése is át kell alakuljon, mivel a képzési szükségletek,képzési 

igények tankerületi szinten csoportosíthatók, a hatékonyságuk javítható.  

A pedagógus-továbbképzés finanszírozási koncepciója, gyakorlata az elmúlt 15 évben jelentős 

változásokon ment át. Megállapítható, hogy leginkább a kiszámíthatatlanság jellemezte, az EU-s 

források arányának növekedése a finanszírozásban pedig még inkább tervezhetetlenné teszi azt. Ez 

jelentős problémákat okoz a továbbképzési piac működése szempontjából szinte minden szereplő 
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számára, és irracionálissá teszi az intézményi szinten történő továbbképzés tervezését, mert a leendő 

pályázatok témái csekély mértékben jósolhatóak meg. 
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4. JAVASLAT A SZAKMAI ELLENŐRZÉS ESZKÖZEINEK ÉS 

GYAKORLATÁNAK MEGÚJÍTÁSÁRA 

4.1 Az ellenőrzések tervezése 

Minőségbiztosítási elemként azonosíthatjuk az Oktatási Hivatal ellenőrzési tevékenységét is. A külső 

ellenőrzés azonban mai formájában elsősorban minőségellenőrzést jelent, és hiányzik belőle az 

értékelési jelleg, amely a fejlesztések alapja lehetne. Minőségbiztosítási szempontból lényeges volna, 

hogy a képző szervezetek által végzett belső, illetve az OH által lebonyolított külső ellenőrzések, 

értékelések egymásra épüljenek, egymást kiegészítsék, mivel ez jelenthetné a továbbképzések 

koherens fejlesztésének kiindulópontját.  

A külső ellenőrzések, értékelések tervezését a jelenleginél tervezettebben célszerű lebonyolítani. A 

tartalmi értékelés kizárólag a folyamatban lévő továbbképzések esetében valósítható meg, ezért azok 

ellenőrzését, értékelését szisztematikusan, szervezetenként és továbbképzésenként kell megszervezni. 

Ez azt jelenti, hogy egy-egy szervezet több továbbképzését, illetve – amennyiben lehetséges az 

akkreditáció érvényességi ideje alatt legalább kétszer –, ugyanazon továbbképzéseit is vizsgálni 

szükséges előre tervezett, illetve szúrópróbaszerű módon. 

 

4.2 Az ellenőrzések humán erőforrása 

A külső értékeléseket javaslatunk szerint csak olyan szakértők végezhetnék, akik az értékeléshez 

megfelelő kompetenciákkal rendelkeznek, és előzetesen szakértői felkészítésben vesznek részt. Ehhez 

olyan képzési programot javaslunk kidolgozni, amely nem csak a továbbképzések hatósági 

(jogszabályi, illetve akkreditációs szempontból történő) ellenőrzésére, hanem tartalmi értékelésére 

vonatkozóan is útmutatóul szolgál szakmai és módszertani elemek szempontjából. Az ellenőrzést, 

értékelést végző szakembereket pályázat útján javasolt kiválasztani, és bizonyos időszakonként 

kötelező konzultációkat célszerű szervezni számukra a tapasztalatok, illetve az esetlegesen megjelenő 

új oktatáspolitikai prioritások megbeszélése céljából. 

 

4.3 Tartalmi elemek kiegészítése: a beválásvizsgálat 

Mivel a jelenlegi rendszer az ellenőrzést megfelelő módon szolgálja, a továbbiakban az értékelés 

tartalmi elemeire teszünk javaslatokat. Ugyanakkor az ellenőrzést érdemes tartalmában kiterjeszteni a 

szervezet minőségbiztosítási gyakorlatára, így például a képzések megszervezésére, illetve az oktatók 

kiválasztására. 

Tartalmi szempontból talán az egyik leglényegesebb elem az átadott ismeretek, kialakított készségek, 

kompetenciák szakmai megfelelőségének, illetve aktualizáltságának vizsgálata – figyelembe véve a 
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pedagógus-továbbképzési rendszerrel kapcsolatos központi (állami) és helyi (fenntartói, intézményi) 

oktatáspolitikai elvárásokat. 

A továbbképzéseket teljes időtartamukban javasolt vizsgálni, mivel így állapítható meg a tematikai 

elemek egymásra épülése, a képzettek igényeinek figyelembe vétele, az oktató/tréner szakmai és 

módszertani felkészültsége, valamint magának a továbbképzésnek a folyamata, mely utóbbi vizsgálata 

a képzésszervezés megítélésének feltétele. 

A továbbképzések „jelen idejű” vizsgálata azonban nem ad választ azok intézményi hasznosulására, 

ezért megfontolásra javasoljuk egy olyan beválásvizsgálat kötelező elemmé tételét, amely a tanultak 

gyakorlati, intézményi alkalmazására vonatkozik. 

A beválásvizsgálat azért különösen fontos, mivel a pedagógus tanítási-nevelési tevékenységében 

megjelenő hozzáadott érték a továbbképzések minőségének egyetlen igazi hatásindikátora. 

Az interjúk és a dokumentumelemzések megerősítették, hogy a pedagógus továbbképzési rendszer 

minőségbiztosítási eszközrendszeréből teljességgel hiányzó elem a továbbképzések hasznosulásának, 

beválásának mérése. Figyelembe véve a ráfordítások mértékét, a továbbképzéseken résztvevő 

pedagógusok számát, sajnálatos és elfogadhatatlan, hogy semmilyen információnk nincs a tanultak 

hasznosulásáról, gyakorlatban való alkalmazásáról, a szerzett ismeretek terjesztéséről. Sem a 

pedagógusoktól, sem a képzőktől, sem az intézményektől nem nyer a rendszer strukturált adatokat 

erről, miközben nyilvánvaló, hogy a köznevelési rendszer fejlesztéséről és fejlesztéséhez kiváló 

információforrást jelenthetne a továbbképzésekbe való befektetés hasznosulásának ismerete. 

A jelenlegi rendszer kizárólag a képzésszervezőket ellenőrzi, holott a továbbképzések célja, hogy a 

gyermekek, tanulók a lehető legmagasabb színvonalú nevelési-oktatási szolgáltatásban részesüljenek. 

A továbbképzések végső kedvezményezettjei tehát az ismereteket átadó, készségeket, kompetenciákat 

fejlesztő pedagógusok. Az állami (vagy EU-s pályázati) finanszírozás számukra biztosít ingyenes (és 

kötelező) továbbképzéseket a célból, hogy a gyermekek, tanulók eredményei javuljanak az egyes 

intézményekben a pedagógusok szakmai felkészültségének fejlesztésével. 

A rendszer azonban a pedagógusokkal kapcsolatban a kötelező 120 órás továbbképzési kereten kívül 

nem fogalmaz meg semmilyen követelményt. 

Emiatt javasoljuk, hogy a továbbképzések szervezésénél a felnőttképzési szerződések kötelező eleme 

legyen egy olyan beszámolási kötelezettség a pedagógusok számára, amelyet a továbbképzést követő 

3-6 hónapon belül kell teljesíteniük. 

Ez a megoldás gyakorlatilag a folyamatba ágyazott képzések gyakorlatát emelné át megfelelő 

korrekciókkal. Ezen képzések esetében a pedagógus a képzéssel egyidejűleg alkalmazza a tanultakat, 

ehhez segítséget kér a képzőtől, és megpróbál kialakítani valamiféle támogató környezetet magának. 

Ezt a kötelezettséget a pedagógusok az új, Pedagógus-továbbképzési Akkreditációs Rendszert (a 

továbbiakban Pedakkred) felváltó Pedagógus-továbbképzési Információs Rendszerben (a továbbiakban 

PIR) megjelenő kérdőív kitöltésével tudnák teljesíteni.  
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A kérdőív kettős célt szolgálna: egyrészt irányított kérdésekkel beszámoltatná a pedagógusokat arról, 

hogy a továbbképzéseken tanultakat milyen formában alkalmazták saját tanítási gyakorlatukban, 

másrészt tartalmi visszajelzést adna magáról a továbbképzések hasznosíthatóságáról. 

Mivel a jelenlegi elégedettségi kérdőíveket a pedagógusok a képzés zárásakor töltik ki, az abban 

szereplő információk kizárólag a továbbképzések megvalósulására vonatkoznak. Ez az új elem 

azonban a hasznosságot is értékelhetné, tehát az adott továbbképzés elégedettségi eredményei 

kiegészülhetnének a pedagógusoknak a továbbképzésen elsajátítottak alkalmazhatóságára vonatkozó 

véleményével, és így komoly információt nyújthatnának a potenciális résztvevőknek a jövőbeni 

továbbképzések kiválasztásához. 

Felmerülhet az a megoldás is, hogy a beválásvizsgálatot a képzésszervező végezze, azonban ezzel 

szemben legalább három érv szól: az egyik, hogy a saját továbbképzésére vonatkozó értékelésnél a 

képző szervezet ellenérdekelt az esetleges negatív vélemények nyilvánossá tételében, másrészt a 

pedagógusok sem tudnak esetleg teljes mértékben objektívan nyilatkozni annak a szervezetnek, 

amelynek továbbképzésével alapvetően elégedettek voltak, de az alkalmazhatóságnál problémák 

merülnek fel. A harmadik érv, hogy ha ez a fajta „beszámoltatási” és elégedettséggel kapcsolatos 

adatszolgáltatási kötelezettség az OH részéről jelentkezik, ezt a pedagógusok „komolyabban veszik”. 

A nem megfelelő beválásvizsgálati eredmények a képző szervezet számára többlépcsős szankciókkal 

járnának az alábbiak szerint: 

1. fejlesztési kötelezettség önállóan; 

2. fejlesztési kötelezettség kijelölt szakértővel (akit a képző finanszíroz); 

3. a képzés akkreditációjának visszavonása; 

4. a képző szervezetre irányuló szankció. 

A képzések hasznosulásának vizsgálata valamennyi szereplő aktivitását megköveteli. Az 

oktatásirányítás számára feladat a jogszabályi környezet megteremtése (felnőttképzésről szóló 

törvényben a felnőttképzési szerződés kiegészítése), valamint a mérés és ellenőrzés feltételeinek 

biztosítása, az adatszolgáltatás megszervezése. A fenntartónak nyomon kell követni a mérések 

eredményeit, melyeket figyelembe kell vennie a képzések tervezésénél. A képzők számára 

kötelezettségként jelenne meg a beválásvizsgálat eredményeinek feldolgozása, az ezek alapján történő 

fejlesztés, valamint a rendelkezésre állás a képzésben korábban résztvevők irányába. A 

pedagógusoknak az adatgyűjtésben történő kötelező együttműködése is elvárás, amelynek jogi kereteit 

a felnőttképzési szerződésben lehet kijelölni, tartalma pedig elsősorban a tanultak (és a záródolgozat) 

eredményes alkalmazására, az ehhez szükséges esetleges segítségre, valamint a tudás továbbadására 

irányulna. 

Ezen felül javasoljuk, hogy a beválásvizsgálat eredménye legyen szempont a pedagógus 

teljesítményértékelés során. 
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A minőségbiztosítás ilyen tartalmú kiterjesztése – a pedagógusok és az ágazati, illetve helyi irányítás 

mellett – a képző szervezetek számára is fontos információkat biztosítana a továbbképzések tartalmi 

felülvizsgálatához, megújításához, tehát a képzésfejlesztéshez. 

 

4.4 A Pedagógus-továbbképzési programok indexe 

Minthogy a 4.3 fejezetben szereplő javaslataink beépülése esetén mind a képzések megvalósulására, 

mind pedig a képzések hasznosulására vonatkozóan rendelkezésre állnának információk, felmerül egy 

egységesen alkalmazható, minőségirányítási szempontok érvényesítését segítő mutatószám (indikátor) 

bevezetésének lehetősége a pedagógus-továbbképzés területén. Az indikátor kialakításánál két 

alapvető információforrás vehetnénk figyelembe: a továbbképzési programok lebonyolítását 

véleményező, kötelező résztvevői kérdőíveket, illetve a tanulmányban jelzett, hasznosulásról szóló, a 

felnőttképzési szerződés alapján kötelező, a továbbképzés beválására vonatkozó résztvevői véleményt. 

A pedagógus-továbbképzési programok adatbázisában az index nyilvános adatként, minden érdeklődő 

számára láthatóan szerepelne. Az indikátor látható értékének a felnőttképzési akkreditációs 

rendeletben
18

 meghatározott területekig (a képzés tartalmára, tárgyi feltételeire, az alkalmazott oktatási 

módszerekre, az oktatók munkájára, a szervezés módjára, a résztvevők tudásának ellenőrzésére és a 

követelmények teljesítésének módjára vonatkozó területekre) alábonthatónak kell lennie, és 

megjelenítéskor az indikátor értéke mellett az értékelők számának is lásztania kell. Ezzel 

kapcsolatosan két további, a jövőbe mutató kérdés merül fel: 

 Létrehozható-e a kötelező programértékelő kérdőívek elektronikus úton elérhető központi 

rendszere? 

 A kötelező programértékelő és a javasolt hasznosulás-értékelő kérdőív mellé bevonható-e a 

létrehozandó index harmadik elemének, a külső ellenőrzések, értékelések során összegyűjtött 

információk köre? 

Mindkét kérdés egyben részünkről javasolt fejlesztési irány, elsősorban a továbbképzéseket igénylők 

objektív tájékoztatása érdekében. 

 

4.5 A Pedagógus-továbbképzési Információs Rendszer 

Felmerül kérdésként, hogy a PedAkkred mennyiben segíti a képzésszervezőket, illetve a képzéseket 

igénybe venni szándékozókat, továbbá a döntéshozókat a továbbképzések területén a számukra fontos 

döntések meghozatalában. A jelenlegi rendszer kihasználtsága alacsony, mivel nem kötelező minden 

elemében, ezért nem tud kellő mélységű információt szolgáltatni az érintetteknek. 

Azt már a 2010-es fejlesztési munka során is jeleztük, hogy továbbképzési rendszerhez kapcsolódó 

adatgyűjtés, az adatok rendezése, összegzése, elemzése nem teljes körű, így fontos információk nem 

nyerhetők ki az adatbázisokból. Így például, bár léteznek intézményi szinten nyilvántartások, 
                                                                 
18

 (24/2004. (VI. 22.) FMM rendelet az akkreditációs eljárás és követelményrendszer részletes szabályairól szóló rendelet) 
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központilag nem követhető az egyén mozgása a rendszerben - mit, hol, milyen céllal tanult -, mely így 

nem segíti elő a továbbképzési rendszer és a pedagógus-, illetve intézményértékelést sem. Az 

életpályamodell és a minősítési rendszer hatékony működtetéséhez ugyanakkor elengedhetetlen, hogy 

ezen változtassunk.  

A pedagógus-továbbképzési rendszer működését olyan információs, nyilvántartási és adatkezelési 

rendszernek kell támogatni, amely egyszerre biztosítja a nyilvántartást és adatkezelést valamint az 

érdekeltek tájékozódását. Javaslatunk szerint a PIR tehát nem csak egy adminisztrációs felület lenne, 

hanem a mindenkori oktatásirányítás pedagógus-továbbképzéssel kapcsolatos adatszolgáltatója is. 

Ezért a rendszernek biztosítania kell a naprakész információkat, azok elemezhetőséget, továbbá a 

döntések visszaigazolását.  

A rendszer működtetéséhez elengedhetetlen a PIR felállítása, amely nem csak az ágazati 

oktatáspolitikának, de a pedagógus-továbbképzésben érintett szervezeteknek, résztvevőknek is 

nyújthatna a továbbképzések kiválasztásához, lebonyolításához információkat, illetve szolgálhatná 

azok minőségének, hasznosulásának nyilvánosságát. 

A PIR kialakításánál figyelembe kell venni a KIR adatbázisában szereplő adatokat. Ugyanakkor 

jelenleg nincs olyan adatbázis, amely tartalmazná az egyes pedagógusok által elvégzett 

továbbképzéseket (ki, milyen képzéseken vett részt). Ez elsősorban a pedagógusok életpálya tervezését 

tenné könnyebbé, azonban az intézményvezetésnek és a fenntartónak is hasznos információt 

szolgáltathatna az egyes pedagógusok szakmai felkészültségéről. 

A PIR amellett, hogy tartalmazná az oktatási szolgáltatók listáját, adatait, az egyes továbbképzések 

főbb tartalmi leírását, illetve a pedagógusok egyéni portfólióját, megjeleníthetné a továbbképzések 

lebonyolításával és beválásával kapcsolatos elégedettségmérések eredményeit is mind a szolgáltatók, 

mind a pedagógusok számára. 

Emellett javasolt, hogy a PIR-ben meghatározott rendszerességgel (pl. negyedévente) jelenjen meg az 

OH által végzett ellenőrzések, értékelések tapasztalatainak összegzése,  amely tartalmazza a tapasztalt 

hiányosságokat, fejlesztési javaslatokat. 

Javasoljuk továbbá, hogy a minőségbiztosítási összegzés következményei is egyértelműen derüljenek 

ki a PIR rendszerében: a képzésszervezők indítottak-e fejlesztéseket, van-e a visszajelzéseknek 

bármely következő lépése. A minőségbiztosítási űrlap fejlesztése javasolt oly módon, hogy az 

összegzés alapján a képző mutassa be milyen fejlesztéseket tervez. Ez alapot adhat arra, hogy egy 

következő ellenőrzéskor a fejlesztések megtekinthetők legyenek.  

Ezen felül célszerű lenne egy gyakran ismételt kérdésekre választ adó felületet (GY.I.K.)  kialakítani 

az oktatas.hu weboldalon. Néhány tapasztalt szakértőt lehetne megbízni azzal, hogy rendszeresen 

válaszoljanak olyan kérdésekre, amelyek a képzésszervezők részéről felmerülnek. Ezzel a megoldással 

az ellenőrzést végző szakértőket is szembesíteni lehetne a képzők problémájával, illetve a regisztráltak 

számára lehetséges volna a terület aktuális kérdéseinek folyamatos követése.. 
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5. MODELL-JAVASLAT A DIFFERENCIÁLT FINANSZÍROZÁSRA ÉS 

MINŐSÉGBIZTOSÍTÁSRA 

Fentiek alapján javaslatot teszünk a pedagógus-továbbképzés célok szerint differenciált rendszerére, 

amelyhez szükséges  

 az állam feladatait világosan elkülöníteni a piac feladataitól; 

 a továbbképzés célrendszerét differenciálttá tenni. 

Kizárólag a célrendszer meghatározását követően lehet és érdemes megtervezni az új pedagógus-

továbbképzési akkreditáció rendszerét. 

 

5.1 A képzések cél szerinti elkülönítése  

A továbbképzéseket külön kell választani aszerint, hogy elsődlegesen kinek a céljait szolgálják. A 

célok a következők lehetnek: 

 A központi oktatásirányítás által meghatározott cél, amely a teljes pedagógustársadalom, vagy 

annak egy meghatározott csoportját érinti;  

 A fenntartói vagy az intézmény által megfogalmazott cél, amely a helyi 

igényekhez/sajátosságokhoz igazodik;  

 A pedagógus egyéni választásán alapuló, saját szakmai fejlődését szolgáló cél.  

 

5.2 A finanszírozás képzési célokhoz igazítása 

Javaslatunk alapján a központi oktatásirányítás által meghatározott cél esetében a képzés költségeinek 

finanszírozása teljes egészében vagy azt megközelítő mértékben elkülönített központi forrásból 

történik. A fenntartói vagy intézményi cél esetében a képzés költségének egy része vagy egésze a 

normatív támogatásból finanszírozandó. Egyéni cél esetében a képzés költségét alapesetben a 

pedagógus állja (azonban amennyiben erre lehetőség kínálkozik, igénybe veheti a továbbképzési 

normatívát, illetve pályázhat támogatásért). 

A támogatandó és támogatható célok meghatározása az ágazati irányítás feladata. Javasoljuk, hogy a 

központi ágazati célok évenkénti definiálását követően a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ 

(Klik) megyei tankerületi igazgatói – a központi prioritások ismeretében – gyűjtsék be a helyi 

fenntartói és intézményi igényeket, majd azok országos összesítését követően az ágazati irányítás 

határozza meg a fenntartók, illetve intézmények számára a támogatható továbbképzési célokat 

(területeket). A központi és a helyi célrendszerben nem szereplő célokon felül a pedagógus saját, 

egyéni szakmai fejlődése érdekében választhat továbbképzést, azonban annak finanszírozása 

alapvetően nem az állam feladata. 
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5.3 Az állam minőségbiztosítási, ellenőrzési feladatainak meghatározása 

5.3.1 Akkreditáció 

Az akkreditációnak továbbra is olyan minősítésnek kell lennie, amelyet valamennyi a pedagógus-

továbbképzésben indítandó képzési programnak meg kell szereznie. Amennyiben az akkreditáció - a 

felnőttképzéshez hasonlóan - a képző szervezetekre is kiterjedhet, úgy a minősítés nagyobb garanciát 

jelenthet. 

 

Az akkreditáció kiterjedhet az intézmény küldetésnyilatkozatának vizsgálatára, a megadott 

szempontok alapján készített intézményi önértékelés bírálatára, az oktatók személyi feltételeinek 

vizsgálatára (szakmai követelmények, képzési referenciák, tud. fokozat, nemzetközi ismertség, 

publikáció stb.). A program akkreditáció képzési célokra, célcsoportra, tematikára, a képzési 

programra, illetve dokumentációk minősítésére továbbra is ki kell terjedjen a bevált gyakorlatnak 

megfelelően. Az akkreditáció további szempontjai lehetnek az oktatás tárgyi feltételeinek színvonala, a 

kapcsolódó kutatások jellege és eredményei, valamint az infrastrukturális jellemzők pl. könyvtár, 

gyakorlóiskola, labor. Elsődleges szempont azonban, hogy a képzés milyen szintű célokat kíván 

szolgálni: 

 egyéni képzési cél esetében fogyasztóvédelmi szerep miatt érdemes akkreditáltatni a képzést;  

 fenntartói vagy intézményi cél esetében csak akkreditált képzésre fordíthatók az állami 

források, tehát akkreditáltatni kell a képzést; 

 központi oktatásirányítási cél esetében csak akkreditált képzésre fordíthatók az állami források, 

tehát a képzést akkreditáltatni kell (függetlenül attól, hogy valamilyen állami intézmény vagy 

más szereplő a képzés kidolgozója, indítója). 

5.3.2 A képzés típusa szerint differenciált akkreditációs szempontrendszer alkalmazása 

valamennyi akkreditációs kérelem esetében 

„A tartalmi szempontokat képzési típusonként is meg kell határozni. A pedagógus-továbbképzések 

szervezése az alábbi képzési típusokban történhet: (1) hagyományos, (2) tréning, (3) kevert, (4) 

távoktatás, (5) folyamatba ágyazott, (6) coaching,(7) mentorálás 

Az egyes képzési típusok szakmai, módszerbeli sajátosságainak megfelelően át kell alakítani az 

akkreditációs szempontsort, az alapítási kérelem dokumentációt és az eljárásrendet is. A 

szempontokban érvényesíteni kell a nem hagyományos képzési formáknak megfelelő szempontok 

alternatív beépülését és a szakértői kör felkészítését. Ez egyben a már jól bevált elektronikus 

ügyintézés fejlesztését is szükségessé teszi. A képzési dokumentáció (előadás anyagok, hallgatói 

feladatok, stb.) benyújtásáról is szükséges képzési típusonként rendelkezni, hiszen a meglapozott 

ellenőrzést is ezzel válik majd lehetővé. 

Más rendszerekhez való illeszkedés vizsgálata 
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Az életpálya egyes szakaszaival is szoros kapcsolat alakítandó ki a pedagógus-továbbképzési rendszer 

működést illetően. Példák: 

- gyakornoki szakasz: csökkentett kötelező óraszám, a fennmaradó időben képzés, 

mentorálás (ez tehát tulajdonképpen finanszírozott képzés, mert a pedagógus teljes fizetést 

kap); 

- a pálya későbbi szakaszában is ki lehet alakítani ilyen időszakot (ilyenkor a képzés vagy 

kutatás nem kötődik szorosan a pedagógus saját intézményéhez, pályázható ösztöndíjjal 

támogatható); 

- mester tanár képzések, a mester tanári szerep fejlesztése, a tapasztalatok megosztása, a 

rendszerek fejlesztése érdekében; 

- az intézményértékelés, pedagógus értékelés és a tanfelügyeleti működés fejlesztése; 

- a minősítésen meg nem feleltek továbbképzésre kötelezése; 

Meg kell vizsgálni a megyei fejlesztési tervekkel való kapcsolódási lehetőséget, amikor már azok 

kialakultak, kiforrottak. 

5.3.3 Új információs rendszer 

A pedagógus-továbbképzési rendszer irányítását a 4. fejezetben ismertetett Pedagógus-továbbképzési 

Információs Rendszer (PIR) támogatásával végezné az ágazati irányítás. A továbbképzések célok 

szerinti nyilvántartása és publicitásának biztosítása a PIR-ben történne. 

5.3.4 Ellenőrzés, értékelés 

Az ágazati oktatásirányítás által meghatározott célú, és teljes mértékben finanszírozott továbbképzések 

szakmai ellenőrzése és értékelése az Oktatási Hivatal feladata lenne a 4. fejezetben meghatározottak 

szerint. Az ellenőrzés és értékelés ezen támogatott továbbképzések esetében lenne a legszigorúbb, a 

100%-os támogatási intenzitás miatt. 

A fenntartói, illetve intézményi célú továbbképzéseket szintén ellenőrizni, értékelni szükséges, 

azonban annak szakmai „mélysége” a finanszírozás állami szerepvállalásától függene. 

Az egyéni célok érdekében elvégzett, és alapesetben államilag nem finanszírozott képzések 

ellenőrzésére, értékelésére az államnak nem indokolt költségeket terveznie. 

 

 

5.4 A képzés szereplői minőségbiztosítási feladatainak meghatározása 

Az alábbi táblázat a PDCA logika érvényesülését mutatja be a továbbképzés egyes szereplői esetében.   
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Feladatok és szereplők meghatározása a minőség érdekében. 

PDCA Ágazati irányítás Fenntartó Intézmény Képzés- szervező 

P 

Ágazati célok 

meghatározása 

Teljesítményértékelés, 

elégedettség mérés, 

kompetencia mérés 

eredményei alapján a 

továbbképzési terv 

összegzése, elfogadása 

Intézményértékelés,  

pedagógus 

teljesítményértékelés  

Igények elvárások 

gyűjtése, képzés 

fejlesztők feltárása  
Intézmény 

értékelések 

tervezése 

Elismerési rendszer 

működtetése, 

ellenőrzések 

tervezése 

Célok kijelölése, 

meghatározása 

beiskolázási terv 

készítése 

Képzés fejlesztése 

Indikátorok 

meghatározása 

Fejlesztésektől várt 

eredmények 

Fejlesztési célok 

kijelölése 

Módszertani 

fejlesztés 

D 

Források biztosítása Erőforrások és szükséges 

feltételek biztosítása 

Elvárások 

megfogalmazása  

Felnőttképzési 

szerződés kötés 

Ellenőrzések 

szervezése, 

indikátorok 

nyomonkövetése 

Ellenőrzések és 

indikátorok 

nyomonkövetése 

Szervezés, részvétel 

biztosítása 

Képzések 

megtartása, 

dokumentálás, 

elégedettség mérés 

C 

Ellenőrzések 

tapasztalatainak 

összegzése 

Költségek elszámolása Dokumentáció 

ellenőrzése,  

Elégedettség mérés, 

dokumentálás 

Indikátorok 

ellenőrzése 

Nyilvántartás vezetése a 

kompetenciák fejlődéséről 

Tudásmenedzsment 

szervezése 

Jelzés az 

intézménynek, 

fenntartónak 

A 

Célokhoz való 

hozzájárulás 

értékelése, 

indikátorok, célok 

felülvizsgálata vagy 

új célok 

meghatározása 

Kapacitások 

nyilvántartása, eredmények 

rögzítése, további 

fejlesztési javaslatok 

Kapacitások birtokba 

vétele, beválásvizsgálat, 

elégedettség összegzése 

Beválásvizsgálat, 

képzés fejlesztése, 

önértékelés, oktatói 

értékelés 

 



 

 

6. MELLÉKLET 

A pedagógus-továbbképzési rendszer egyes szintjeihez kapcsolódó alapelvek
19

 

 

Alapelvek Tervezés Fejlesztés 
Akkredi-

táció 

Szervezés, 

lebonyolítás 

Képzők 

képzése 
Ellenőrzés Értékelés 

Hatás-

vizsgálat 

A pedagógus továbbképzés lehetőség és kötelezettség, kapcsolódás más rendszerekhez                 

A továbbképzéshez egymással egyensúlyban lévő, releváns szankciók és juttatások 

kapcsolódnak. Ezek érvényesülése érdekében a pedagógus-továbbképzés rendszerének 

kapcsolódni kell 

                

 a pedagógus-értékelés (minősítés) rendszeréhez; + + + - - + + + 

 az intézményértékelés rendszeréhez; + + + - - + + + 

 a (kidolgozandó) pedagógus életpályamodellhez; + + + - - + + + 

 az alapképzéshez + + +           

 az intézményi pedagógiai rendszer más elemeihez + + + - - + + + 

A pedagógus-továbbképzés eszköz, célhoz kötött, ennek megfelelően szolgálja                 

 központilag megfogalmazott oktatási reformok bevezetését, eredményeinek 

elterjesztését; 

+ + + - - + + + 

 fenntartói szinten megfogalmazott oktatásirányítási elképzelések, fejlesztések 

megvalósulását; 

+ + + - - + + + 

 intézményi szinten megfogalmazott célok, elképzelések, fejlesztések 

megvalósulását; 

+ + + - - + + + 

 egyéni ambíciók, szakmai célok megvalósítását, karrier utak építését; + + + - - + + + 

 más ágazatokban való tanulás lehetéségét                     

 a pályaelhagyók, illetve a más pályáról érkezők rendszerbelépését.   + + + - - + + + 

 az oktatásba bevont, nem pedagógus végzettségű segítők képzését     + + + + + + + + 

 az életpályamodell és a minősítési rendszer működtetését 

 

+ + + - - + + + 

A finanszírozási környezet stabil, és differenciált                 

 a központilag és fenntartói szinten megfogalmazott célok elérését szolgáló 

továbbképzések kiemelten (akár teljes mértékben) támogatottak 

(programfinanszírozás, ingyenesség, uniós pályázatok, motivációs összeggel elismert 

képzések, stb.); 

+ + + + + + + + 

 a fenntartói és intézményi szinten megfogalmazott célok elérését szolgáló 

továbbképzések részben vagy teljes egészében támogatottak (normatíva); 

+ + + + + + + + 

                                                                 

19
 Ezen táblázat korábbi kutatásunkban (A pedagógus-továbbképzési programok akkreditációs szempontrendszerének felülvizsgálata - Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. - 

2010.) készült, azonban aktualizáltuk, illetve kiegészítettük jelen kutatásunk eredményei alapján. 
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Alapelvek Tervezés Fejlesztés 
Akkredi-

táció 

Szervezés, 

lebonyolítás 

Képzők 

képzése 
Ellenőrzés Értékelés 

Hatás-

vizsgálat 

 a további célokhoz kapcsolódó t továbbképzések a lehetőségke függvényében 

támogathatók (normatíva)  

+ + + + + + + + 

 az életpályával és a minősítéssel összefüggű képzések esetében külön finanszírozási 

megoldás szükséges 

+ + + - - + + + 

A pedagógus-továbbképzés illeszkedik az adott intézményekben alkalmazott pedagógiai 

rendszerhez, annak koherens része 

+ + + - - + + + 

Az alapképzés és a továbbképzés összhangja biztosítja                 

 az alapképzésben megszerzett szakmai, szaktudományos ismeretek frissítését, a 

tudományos eredmények megismerését, új ismeretek és készségek elsajátítását, a 

képességek fejlesztését; 

+ + + - - + + + 

 azon a készségek, képességek kialakítása és fejlesztése, módszertani tudáselemek 

elsajátítása, amelyek az alapképzésben egyéni vagy intézményi okokból kimaradtak 

a pedagógus-alapképzésből; 

+ + + - - + + + 

 azon új oktatáspolitikai döntésekhez, oktatási programokhoz kapcsolódó ismeretek 

elsajátítását, amelyek újdonságuk révén még nem épülhettek be a pedagógus 

alapképzésbe, és a már munkában állók számára csak a továbbképzéseken keresztül 

biztosíthatók. 

+ + + - - + + + 

A képzések egymásra épülése: kreditrendszer és/vagy modularizáltság                  

 rendszeren belüli képzések beszámíthatósága; + + + - - + + + 

 kapcsolódva az alapképzés és a felnőttképzés rendszeréhez (akkreditáció, értékelés, 

ellenőrzés, fejlesztés, adminisztráció, stb.) a pedagógus-továbbképzési rendszeren 

kívüli képzések elfogadása, beszámíthatósága; 

+ + + - - + + + 

 a más pályán elhelyezkedni kívánók számára képzettségi portfoliójuk 

átválthatóságának, beszámíthatóságának biztosítása;  

+ + + - - + + + 

 kapcsolódás a pedagógus minősítési rendszerhez és életpályához. + + + - - + + + 

A folyamatos értékelésre, elemzésre, hatásvizsgálatra épülő szabályozott fejlesztés.                  

 a központi statisztikai adatgyűjtés kiegészítése, más rendszerekkel való 

összekapcsolásának biztosítása, a tanulás folyamatának az egyén szintjén való 

követése; 

- + - - - - + + 

 a fejlesztését szolgáló kutatások ösztönzése és támogatása; - + - - - - + + 

 a külső és önellenőrzése, értékelése, ezek objektivitása, ismételhetősége, az 

összehasonlíthatóság biztosítása, a szempontrendszer és az eredményének 

nyilvánossága, a kialakítandó tanfelügyeleti rendszerrel való kapcsolat biztosítása; 

+ + + - - + + + 

 a döntéshozók tájékoztatása, valamint a fejlesztést szolgáló, elemző, értékelő, 

kritikai fórumainak létrehozása és támogatása; 

- + - - - - + + 

 az eredményesség vizsgálata (a tanultak beépülés az egyén és a szervezet 

tevékenységébe, a fejlesztő hatás, a tudás továbbterjedése, stb.); 

+ + + - - + + + 
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Alapelvek Tervezés Fejlesztés 
Akkredi-

táció 

Szervezés, 

lebonyolítás 

Képzők 

képzése 
Ellenőrzés Értékelés 

Hatás-

vizsgálat 

 a fejlesztése érdekében létrehozott, az egymástól való tanulás lehetőségét biztosító 

szervezeti keretek (pl. klubhálózat) létrehozása és működésének támogatás; 

+ + + - - + + + 

 a pedagógus-mobilitás biztosítása (adott esetben ösztönzése) érdekében a 

Magyarországon kívüli pedagógusképzési és továbbképzési folyamatok figyelemmel 

kísérése, az informálás, illetve a szükségeses fejlesztések, korrekciók elvégzése 

(ezek szervezeti és szakmai kereteinek kialakítása); 

+ + + - - + + + 

 az egyéni és intézményi szintű fejlesztési kompetenciák kialakításának, 

terjesztésének, az önszerveződő együttműködéseknek támogatása. 

+ + + - - + + + 

Fogyasztó- és megrendelő-központúság                 

 a képzésben résztvevők számára biztosítja:                  

 a képzésekkel kapcsolatos információkhoz való könnyű és egyszerű hozzáférést + +             

 a képzések relevanciáját; + + + + + + + + 

 a megszerzett végzettségek továbbépíthetőségének és beszámíthatóságának 

garanciát; 

+ + + + + + + + 

 a programok beválásának, a tanultak hasznosításának támogatását, ennek részeként a 

képzéseket követő térítésmentes rendelkezésre állást (adott esetben mentorálást vagy 

coachingot). 

+ + + + + + + + 

 a megrendelő részére (ha az az állam vagy a fenntartó) a fejlesztéshez szükséges 

szakmai, jogi, finanszírozási háttéret 

+ + + - - + + + 

Szektor-semlegesség                 

A pedagógus-továbbképzés végzése szektor-semleges, végezhetik állami- önkormányzati 

fenntartású intézmények, egyházak és gazdasági társaságok egyaránt. 

+ + + - + + + + 
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