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A legfrissebb információk a pedagógus-életpályamodell kialakításáról/TÁMOP 

3.1.5/12: „Pedagógusképzés támogatása” című kiemelt uniós projekt 

 

 

 

Megbecsültség, kiszámíthatóság, minőség - Thaisz Miklós, az Oktatásért Felelős 

Államtitkári Kabinet közoktatásért felelős tagja a pedagógus-életpályamodellről 

 

A pedagógus-életpályamodell a korábbiaknál nagyobb anyagi és társadalmi megbecsülést, 

kiszámítható előmenetelt hoz, amely jobb teljesítményre ösztönzi a pedagógusokat, 

intézményeket, intézményvezetőket. Folyamatos önfejlesztést követel a pedagógusoktól. 

Aki eddig is lelkiismeretesen végezte a munkáját, annak nincs változtatnivalója, ezt az 

előmeneteli rendszerben is könnyen bizonyíthatja – állítja az Oktatásért Felelős Államtitkári 

Kabinet közoktatásért felelős tagja. A Thaisz Miklóssal készült interjú itt kapott helyet. 

 

 

A portfólió szerepe a pedagógusok minősítési folyamatában  

 

A portfólióról készült összeállítás célja, hogy a dokumentumgyűjtemény egy speciális 

felhasználási módjához, a pedagógusok munkájának értékeléséhez nyújtson segítséget. Utal 

a portfólió más céllal történő alkalmazási lehetőségeire is, de kiemelten foglalkozik a 

minősítő funkcióból és a pedagógus tevékenységének sajátosságaiból fakadó 

sajátosságokkal. Célja, hogy elméleti alapozást nyújtson a minősítési rendszer részletes 

kidolgozásához, és néhány minta bemutatásával segítse az értékelés eszközrendszerének 

elkészítését. Ha kíváncsi a folytatásra, erre menjen tovább. 

 

 

Pedagóguspálya - nemzetközi kitekintés 

 

A magyar oktatási rendszerben a tanári munkavégzés minőségét a pedagógushivatás 

fejlesztése garantálhatja a tanárképzés, a szakmába való bevezetés és a folyamatos 

szakmai fejlődés koherens rendszerével. Mivel rövidesen bevezetésre kerül ennek az 

egymásra épülő, összehangolt pedagógusképzési és szakmai fejlődési rendszernek a 

kialakítását szolgáló pedagógus-életpályamodell, fontosnak tartjuk, hogy nemzetközi 

kitekintést adjunk, vázlatosan bemutassuk a pedagóguspályák - fent említett stratégiai cél 

elérése érdekében tett – változásait hét európai országban, illetve az Egyesült Államokban. 

Aktuális hírlevelünkben Anglia és Finnország kerül terítékre. Összeállításunkat itt találja. 
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Megoldási lehetőségek a változások korában 

 

A „Tanulás Ünnepe” rendezvénysorozat keretében került sor a Magyar Pedagógiai Társaság 

Kisgyermeknevelési Szakosztályának ülésére 2012. október 20-án. A találkozó 

témaválasztását - Megoldási lehetőségek a változások korában - köznevelési rendszerünk 

átalakulása indokolta. Kattintson ide a részletes beszámolóért. 
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