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A legfrissebb információk a pedagógus-továbbképzés rendszerének 

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

uniós projekt  

 

 

 

Pedagógus-továbbképzések a képzők szemszögéből  

 

A TÁMOP-3.1.5/12 „Pedagógusképzés támogatása” című projekt egyik alapvető célja a 

pedagógus-továbbképzési rendszer nemzeti köznevelési rendszerre épülő megújítása a 

jelenlegi rendszer felülvizsgálatával, tartalmi, szerkezeti megújításával, az 

életpályamodellhez kapcsolódó továbbképzési programok fejlesztésével. Már előző 

hírleveleinkben is visszatekintettünk az elmúlt évek kutatásaira, tanulmányaira, melyek a 

tartalmi, formai módszertani megújulás szükségességét támasztották alá. A TÁMOP-3.1.1 

„21. századi közoktatás - fejlesztés, koordináció” című projekt első, már lezárult 

szakaszában született a „Pedagógus-továbbképzések a képzők szemszögéből” című 

esettanulmány, melynek itt olvashatják a rövidített változatát. A kutatás során igazolt 

hipotézisek legnagyobb része napjainkban is aktuális, így a jelenleg zajló átalakítási 

folyamat előzményeit gyűjti csokorba. 

 

 

 

Pedagógusok (Sági Matild - Varga Júlia) – rövidített változat  

 

A cikk áttekinti a projektben most zajló fejlesztést megelőző, 2006-ban átalakult 

pedagógusképzést, a bolognai rendszer bevezetését, a képzések minőségét, valamint a 

pedagógus-továbbképzés hazai gyakorlatának szabályozását, megemlítve az Európai Unió 

állásfoglalásait. Ha kíváncsi a részletekre, erre menjen tovább. 

 

 

 

Lehetséges (tovább)képzési formák  

 

Az elmúlt évtized során bekövetkezett technikai forradalom és a már évtizedek óta tartó 

módszertani megújulás időszerűvé tette a pedagógus-továbbképzések megújítását, 

lehetséges formáinak átgondolását is. Összefoglalónkban rövid áttekintést adunk a jövőben 

akkreditálásra kerülő továbbképzések lehetséges formáiról. 

 
 TÁMOP-3.1.5/12-2012-0001 

http://www.oktatas.hu/tovabbkepzes/projektek/tamop315_pedkepzes_fejl
http://www.oktatas.hu/tovabbkepzes/projektek/tamop315_pedkepzes_fejl
http://www.oktatas.hu/kozneveles/projektek/tamop_315_pedkepzes_fejl/projekhirek/ped_tovabbkepzes_kepzok_szemszogebol
http://www.oktatas.hu/kozneveles/projektek/tamop_315_pedkepzes_fejl/projekhirek/pedagogusok
http://www.oktatas.hu/kozneveles/projektek/tamop_315_pedkepzes_fejl/projekhirek/lehetseges_tovabbkepzesi_formak
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Dr. Stéger Csilla: Szabályozási gyakorlatok a pedagógus-továbbképzésben  

 

2013. június 2-6. között Bécs adott otthont az Európai Bizottság Tanárok Szakmai Fejlődése 

Munkacsoportja (Thematic Working Group on the Professional Development of Teachers) 

szervezésében egy úgynevezett egymástól tanulási tevékenységnek (Peer Learning Activity, 

PLA) „Szabályozási gyakorlatok a pedagógus-továbbképzésben: egyensúly biztosítása a 

kereslet három szintje (pedagógus, iskola, oktatási rendszer) és a kínálat között” címmel. 

Az eseményről szóló beszámoló itt kapott helyet. 

 

 

 

 

2013. augusztus 15. 

http://www.oktatas.hu/kozneveles/projektek/tamop_315_pedkepzes_fejl/projekhirek/steger_csilla_szabalyozasi_gyakorlatok

