
 

Oktatási Hivatal Projektigazgatóság 
Cím: H-1055 Budapest, Szalay u. 10-14. 
Levelezési cím: 1363 Budapest, PF:19. 
E-mail: ohpi@oh.gov.hu  
www.oktatas.hu 
 

TÁMOP-3.1.5/12-2012-0001 

 

 

 

 

 

 

 

Különszám a TÁMOP 3.1.5/12: „Pedagógusképzés támogatása” elnevezésű 

kiemelt uniós projekt „ÉletPÁLYAutak” című konferenciájáról 

 

 

 
 
Június 5-én „ÉletPÁLYAutak” címmel rendezett konferenciát a pedagógusképzés 
támogatását szolgáló TÁMOP-3.1.5. kiemelt uniós projekt keretében az Oktatási Hivatal a 
MOM Kulturális Központban. Több mint ötszáz résztvevő - pedagógus, intézményvezető, az 
ágazatban dolgozó szakember - kaphatott képet a projekt céljáról, előrehaladásáról, 
valamint a pedagógus-életpályamodell bevezetésével kapcsolatos feladatokról. 

 

Dr. Hoffmann Rózsa köznevelésért felelős államtitkár nyitóelőadásában hangsúlyozta: a 

köznevelés megújításának első lépése a megújítás kereteit megteremtő köznevelési 

törvénynek és a kapcsolódó jogszabályoknak az elfogadása volt. A következő lépést az 

átalakításokat támogató pedagóguspolitika jelenti, melynek egyik legfontosabb eleme a 

pedagógus-életpályamodell.  

 

Sipos Imre köznevelésért felelős helyettes államtitkár előadásában a pedagógusok 

előmeneteli rendszerének jogszabályi hátterét mutatta be. Megjegyezte, hogy a köznevelési 

törvény egyértelműsíti a pedagógusok előmeneteli rendszerét, bevezetésére 2013. 

szeptember 1-jén kerül sor, melyet öt éven keresztül további intézkedésekkel fognak 

támogatni.  

 

Tóth Mária, a TÁMOP-3.1.5 „Pedagógusképzés támogatása” kiemelt uniós projekt szakmai 

vezetője elmondta: a program fő céljai közé tartozik a pedagógus-életpályamodell 

kidolgozása, a pedagógus-továbbképzési rendszer korszerűsítése, a szaktanácsadói 

rendszer megújítása. Megítélése szerint a februári nyitókonferencia óta eltelt időszak 

legfontosabb eredménye az e-portfólió (dokumentumgyűjtemény) tartalmi elemeinek 

kidolgozása és a minősítési eljárásrend kialakítása. 

 

Dr. Király Zsolt, az ELTE adjunktusa az angol közoktatás tanári életpályamodelljéről tartott 

gondolatébresztő előadást. A szakember úgy látja, hogy a jól kidolgozott angol 

életpályamodell különös figyelmet érdemel a 140 év alatt felhalmozódott tapasztalat, illetve 

a bevezetendő magyar rendszer közt mutatkozó hasonlóságok és különbségek okán is. 

 

HÍRLEVÉL 
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A szünetet követte Dr. Gloviczki Zoltán moderálásával „A köznevelés megújítása és a 

pedagógus-életpályamodell” című pódiumbeszélgetés, melyen Thaisz Miklós, a 

köznevelésért felelős államtitkár politikai tanácsadója, Kerekes Balázs, az Oktatási Hivatal 

Projektigazgatóságának vezetője, Kotschy Beáta, a Sapientia Szerzetesi Hittudományi 

Főiskola tanszékvezetője és Dr. Király Zsolt, az ELTE adjunktusa vett részt. Thaisz Miklós 

többek között arról beszélt, hogy várhatóan 2013 őszén hatályba lép a pedagógusok 

előmeneteli rendszere. A konferencia plenáris szakaszáról készített részletes összeállítást itt 

találja. 

 

 

A konferencia plenáris szakasza után hat szekcióban folytatódtak az előadások: 

 

1. szekció Bevezetés a portfólió rejtelmeibe 

2. szekció Motiváció és lelki egészségvédelem a pedagóguspályán 

3. szekció Gyakornokok – mentorok 

4. szekció A pedagógusok minősítése 

5. szekció A pedagógus-életpályát támogató környezet 

6. szekció Kapcsolódási pontok a pedagógus-életpályamodell minősítési eljárása, az 

intézményi önértékelés és az országos pedagógiai, szakmai ellenőrzés között 
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