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uniós projekt  

 

 

 

Gyakori kérdések és válaszok a pedagógus-továbbképzési rendszer változásairól 

1. rész  

 

A szakvizsgára való felkészítés során milyen ismereteket lehet szerezni? Mely 

intézményekben lehet szakvizsgát tenni? Ki dönti el, hogy jelentkezhetek-e fenntartó által 

támogatott továbbképzésre? Kötelezhetnek-e a részvételre? Kitől és hogyan kaphatok friss 

információkat? Íme, néhány kérdés a pedagógus-továbbképzési rendszer változásairól. Ha 

kíváncsi a válaszokra, olvassa el összefoglalónkat. 

 

 

 

A pedagógus-továbbképzési programok akkreditációjáról  

 

Az akkreditáció annak garantálását jelenti, hogy az intézmény, program megfelelő 

minőségű és a különféle előírásoknak, akkreditációs szempontoknak megfelelő képzést 

nyújt. A köznevelési törvény elfogadását követően a pedagógiai, szakmai szolgáltatás – 

ezen belül a pedagógusok továbbképzése is – 2013-tól elsősorban állami irányítás mellett 

látható el. A köznevelési törvény szerint a továbbképzés  akkreditációja a továbbképzések 

közös formai és tartalmi követelményeinek való megfelelés vizsgálatát, és ennek alapján a 

program felhasználásnak engedélyezését jelenti. A pedagógus-továbbképzési programok 

akkreditációjáról című tanulmány a jelenleg érvényes pedagógus-továbbképzési 

programakkreditációs eljárás elemzésével foglalkozik. 

 

 

 

Major Éva: A tanárok folyamatos szakmai fejlődése, továbbképzése Hollandiában  

 

A holland kormány a tanári szakma vonzóbbá tétele és minőségének növelése érdekében, 

továbbá a pedagógushiány kezelésére összeállított egy intézkedéscsomagot 2008-ban „A 

tanárok számítanak” címmel. Ez három pilléren nyugszik: a tanári hivatás erősítésén, az 

iskolák szakmaiságának növelésén és a jobb jutalmazáson. Kiemelt szerepet kap a szakmai 

továbbképzés, mely formailag és tartalmilag is változatos, gazdag. Ha kíváncsi a 

részletekre, erre menjen tovább. 
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Bikics Gabriella: Tanártovábbképzés Németországban  

 

Németországban a továbbképzéseken való részvétel a tanári életpálya szerves része. A 

megfelelő továbbképzések elvégzése a feltétele a magasabb fizetési kategóriába való 

lépésnek, lehetőséget és jogot jelent „magasabb” pedagógiai funkciók betöltésére. A 

tanulmány bemutatja a tanárképzés teljes rendszerét, a továbbképzés kapcsolatát az 

előmeneteli rendszerrel, valamint ismerteti a továbbképzések akkreditációjának és 

finanszírozásának feltételeit. 
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