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A legfrissebb információk a pedagógus-továbbképzés rendszerének 

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

uniós projekt 

 

 

 

Változás küszöbén a pedagógus-továbbképzés 

 

A pedagógus-továbbképzési rendszer egy jól kitalált és felépített szisztéma, ugyanakkor az 

elmúlt 15 év alatt szerteágazó és nagyon nehezen átlátható kínálat alakult ki, megjelentek 

olyan képzések is, amelyeknek kétséges az iskolai alkalmazhatósága – véli az Emberi 

Erőforrások Minisztériuma Köznevelés-irányítási Főosztályának vezetője. Brassói Sándor 

megjegyezte: itt az ideje egy tartalmi és szerkezeti átalakításnak. A főosztályvezető szerint 

az államnak a folytatásban is támogatnia kell a pedagógus-továbbképzéseket, azok 

ingyenessé tétele azonban nem jó irány. A Brassói Sándorral készített interjúnkat itt 

olvashatja. 

 

 

 

Tanárképzés, továbbképzés – Kárpáti Andrea 2008. 

 

A jó tanár az oktatási rendszer legfontosabb eleme a tanulók teljesítményére hatást 

gyakorló tényezők közül. Ez az a terület, ahová érdemes koncentrálni az erőforrásokat, 

ehhez tudásintenzív képzési helyeket, tudásgazdag továbbképző centrumokat kell 

működtetni – erre a következtetésre jutott egy 25 ország részvételével végrehajtott 

felmérés alapján az OECD 2007-es jelentése. Az összegzés többek között azt is 

megállapítja, hogy az oktatási rendszer csak annyira jó, amennyire a tanárok, akik alkotják. 

A részleteket itt találja. 

 

 

 

A pedagógus-továbbképzés formái, tartalma, szerepe az átalakulás időszakában 

 

A tanulmány 1996-tól kezdve áttekinti a pedagógus-továbbképzések történetét. A 

közoktatási törvény ettől kezdve tette kötelezővé a pedagógusoknak a hétévenkénti, 

minimum 120 óra továbbképzésen való részvételt. Egy kattintással eljut az összeállításhoz. 
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Derényi András: A pedagógusok felsőoktatásban folyó szakmai továbbképzése 

 

Az összeállítás áttekintést ad a jelenleg futó TÁMOP-3.1.5./12, a Pedagógusképzés 

támogatása című projekt előzményének tekinthető TÁMOP-3.1.5-09/A, a 

Pedagógusképzések (a pedagógiai kultúra korszerűsítése, pedagógusok új szerepben) 

támogatása című pályázatról. A szerző összegyűjtötte a pedagógus-továbbképzéssel 

kapcsolatos tevékenységek eredményeit, bemutatja annak legfontosabb elemeit, valamint a 

program pályázóinak és a tervezett képzések struktúrájának elemzésére vállalkozik. 
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