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Különszám a TÁMOP 3.1.5/12: „Pedagógusképzés támogatása” című kiemelt uniós 

projekt nyitókonferenciájáról 

 

 

 

„A XXI. századi köznevelés” 

  

 

Több mint félszáz pedagógus, intézményvezető és szakértő részvételével 2013. 

február 27-én rendezték meg a „TÁMOP-3.1.1. XXI. századi közoktatás (fejlesztés, 

koordináció) II. szakasz” és a „TÁMOP-3.1.5. Pedagógusképzés támogatása” 

elnevezésű kiemelt európai uniós projektek közös nyitókonferenciáját 

Budapesten, a MOM Kulturális Központban. 

 

 

Az esemény kezdete előtti sajtótájékoztatón Dr. Hoffmann Rózsa köznevelési államtitkár 

elmondta: több mint 16 milliárd forintot fordítanak az Új Széchenyi Terv keretében a 

Társadalmi Megújulás Operatív Program (TÁMOP) forrásaiból a köznevelési rendszer tartalmi 

megújítását és a pedagógusképzés átalakítását, a pedagógus-életpályamodell kidolgozását 

célzó programokra 2015 elejéig. A konferencia ünnepélyes megnyitójában felhívta a 

figyelmet arra, hogy a két projekt jelentősen hozzájárul a köznevelés színvonalának 

emeléséhez.  

 

Dr. Halász Gábor tudományos tanácsadó előadásában felhívta a figyelmet arra, hogy a hazai 

fejlesztési irányok meghatározásakor kulcskérdés a magyar oktatási rendszer jelenlegi 

állapotának, fejlettségi szintjének felmérése, melynek ismeretében sikerrel adaptálhatók a 

nemzetközi oktatásfejlesztési tapasztalatok és eredmények. A 3.1.1. és 3.1.5. 

fejlesztéseihez hat ország példáján keresztül hallhattunk javaslatokat. 

 

Dr. Sinka Edit - a TÁMOP 3.1.1/1-2012-0001 projekt szakmai vezetője - hangsúlyozta: a 

pedagógiai szakmai szolgáltatások fejlesztése és a referenciaintézmények szerepének 

vizsgálata éppúgy a projekt tevékenységeinek része, mint a Köznevelési Információs 

Rendszer fejlesztése, a Köznevelési Információs és Közösségi Portál, valamint a Nemzeti 

Köznevelési Akkreditációs Központok kialakítása. 

 

Tóth Mária - a TÁMOP 3.1.5/12 - 2012 – 0001 projekt szakmai vezetője - bemutatta a 

pedagógus-továbbképzési rendszer korszerűsítésének és a pedagógus-életpályamodellhez 

kapcsolódó képzési és minősítési rendszer kialakításának főbb lépéseit. A konferencia 

plenáris szakaszáról készített részletes összeállítást itt találja. 

 

HÍRLEVÉL 
 

OKTATÁSI HIVATAL PROJEKTIGAZGATÓSÁG 
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A konferencia plenáris szakasza után hat szekcióban mutatkozott be a két projekt: 

 

1. szekció: Közösségi média az oktatásban 

 

2. szekció: Adatszolgáltatás a XXI: században 

 

3. szekció: A pedagógiai szakmai szolgáltatások megújítása 

 

4. szekció: Egész napos iskola/ahol lesz idő a nevelésre 

 

5. szekció: Kihívások és lehetőségek a pedagóguspályán 

 

6. szekció: Pedagógus-továbbképzések megújítása 

 

 

2013. március 22. 
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