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A legfrissebb információk a pedagógus-továbbképzés rendszerének 

megújításáról/TÁMOP 3.1.5/12: „Pedagógusképzés támogatása” című kiemelt 

uniós projekt  

 

 

 

A pedagógus-továbbképzési rendszer megújításáról  

 

A TÁMOP 3.1.5/12 kiemelt uniós projekt egyik alapvető célja a nemzeti köznevelési 

rendszerrel összhangban álló pedagógus-továbbképzési rendszer kialakítása. E folyamat 

kiemelt elemei a pedagógus-továbbképzés programkínálatának felülvizsgálata, az 

akkreditációs eljárásrend, az adatszolgáltatási és nyilvántartási rendszer, a képzési 

szolgáltatások, a minőségbiztosítás eddigi gyakorlatának, valamint a továbbképzési 

rendszer jogszabályi környezetének elemzése. A projekt megvalósítását kutatás-fejlesztés 

keretében megvalósuló programok is segítik. Itt találja összefoglalónkat. 

 

 

 

Tanulmány a pedagógus-továbbképzések szervezéséhez, gyakorlati 

megvalósításához  

 

A képzések szervezése több oldalról vizsgálandó/vizsgálható: módszerek, eljárások, 

szabályozottság, dokumentáltság, kapcsolattartás, a panaszkezelés módja. A résztvevők 

számára nyújtott hatékony tájékoztatási formák alkalmazása mellett nagyon fontos a 

képzési igények azonosítása. És persze általános elvárás, hogy a továbbképzés legyen 

kidolgozott, naprakész, emellett tegye lehetővé a résztvevők számára a további 

tájékozódási lehetőségeket. Ha erre megy tovább, máris olvashatja a részleteket. 

 

 

 

Tanártovábbképzés Angliában  

 

Az angol továbbképzési rendszer a legtöbb olyan tapasztalattal rendelkezik, amelyből a 

hazai köznevelési rendszer meríthet, egyben a legtöbb olyan elemet tartalmazza, amely az 

életpályához kapcsolható. A szisztémában egyaránt érvényesül az élethosszig tartó tanulás 

elve és a folyamatos szakmai fejlődés. Egységet alkot az alapképzés, a pályakezdés és a 

szakmai továbbfejlődés a pedagóguspályán. Kattintson ide a teljes cikkért. 
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Pedagógusképzési rendszer az USA-ban 

 

Az Egyesült Államokban az egyes iskolák tantestülete a legfőbb fóruma és helyszíne a 

hatékony szakmai tanulásnak. A belső kollaboratív szakmai munkát, az iskolai munkába 

ágyazott továbbképzéseket támogatják, de nem vezérlik a külső képzők, szakértők, 

kurzusok. A pedagógusok értékelésének egyik tényezője a tanulók eredményessége. Magas 

színvonalúnak minősítik azt a továbbképzést, amelyről a kutatások bizonyítják, hogy 

javítják a tanulók teljesítményét. Összeállításunk itt kapott helyet. 
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