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„Az ember csak azt érti meg, amire maga jön rá, 
amit készen kap, anélkül, hogy lélekben 
megdolgozna érte, az egyik fülén be, a másikon ki. 
Olyan ez, mint a növények öntözése: 
a növény nem élhet víz nélkül, de nem sokat ér a 
vízzel, amit a leveleire öntenek, az lepereg róla, 
csak azt a vizet képes igazán felhasználni, 
amit a gyökerein keresztül maga szív fel.” 

 
Rényi Alfréd 
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Az előmeneteli 

rendszer 

szakmai 

tartalmának  

és a minősítés 

nyilvántartási 

rendszerének 

fejlesztése A 

PROJEKT 

CÉLJAI 

A PROJEKT CÉLJAI 

Szaktanácsadói 

rendszer 

megújítása A pedagógus-

továbbképzési 

rendszer 

korszerűsítése, 

továbbképzések 

szervezése,  

a nyilvántartási 

rendszer 

fejlesztése 



2012 

Helyzetfelmérő kutatás 

Rendszermodell-javaslat 

PTR – informatikai fejlesztés 

Mintaképzések, próbaképzések 

2013 2014 2015 

Képzések ellenőrzése  

Képzési standardok 

Ellenőrzési protokoll 

A PEDAGÓGUS-TOVÁBBKÉPZÉS MEGÚJÍTÁSA  



A JELENLEGI PEDAGÓGUS-TOVÁBBKÉPZÉSI 

RENDSZER KOMPLEX FELÜLVIZSGÁLATA 

 

 

Pilotakkreditáció 

Új eljárásrendek kidolgozása 

Hazai akkreditációs eljárás felülvizsgálata  

Akkreditált pedagógus-továbbképzési programok gyakorlati 
megvalósulásának vizsgálata  

A jelenleg akkreditált pedagógus-továbbképzési programok 
felülvizsgálata 

Nemzetközi és hazai pedagógus-továbbképzés  
intézményrendszerének vizsgálata 



A PEDAGÓGUS-TOVÁBBKÉPZÉSI RENDSZERMODELL 

PRIORITÁSAI 
 

Javaslat a pedagógusok folyamatos szakmai fejlődését támogató 
rendszer átalakítására 

Alternatív finanszírozási modellek  

A továbbképzési kötelezettség és teljesítésének lehetséges módjai  

Kreditrendszer kidolgozása 

Javaslattétel a kapcsolódó jogszabályi változtatásokra 



A PEDAGÓGUS-TOVÁBBKÉPZÉSI RENDSZERMODELL 

KIEMELT JAVASLATAI 

Tanulási 

eredményalapú 
képzés-

fejlesztések  

5 éves 
pedagógus-

továbbképzési 
ciklus 

 
5 év alatt  
200 órás 

kötelezettség 
= 

 20 kredit 

 

 

1 pedagógus-
továbbképzési 

kredit 
= 

10 tanulmányi 
munkaóra 

 

tanulmányi 
munkaóra 

= 
tanulásra 

fordított összes 
idő 

 

 

200 órából  
minimum 50% 

formális 
oktatás  

Maximum 50% 
informális és  
nem formális 

tanulás 

Ebből 
legfeljebb 35% 

informális 
tanulás 

 



TANULÁSI FORMÁK 

 

• szervezett oktatási formák 
• felsőoktatás; köznevelés 

 

Formális tanulás 

• „bárhol” történhet; az egyén új 
 ismereteket szerez, képességei, 
 készségei fejlődnek 

 

Nonformális tanulás 
  
 

• nem feltétlenül tudatos, 
 „önkéntelen” fejlődés  
 

Informális tanulás,                                                                          
önképzés 

 



NONFORMÁLIS ÉS INFORMÁLIS TANULÁSI FORMÁK 

konferencia 

tan-
testületi 
szakmai 

nap 

részvétel 
szakmai 

hálózatba
n 

publikáció 

projektnap 

projekthét 
mentorálás 

innováció 

honlapok 
szerkeszté-

se 



ÚJ KÉPZÉSI PROGRAMOK 

MINTAKÉPZÉSEK - PRÓBAKÉPZÉSEK 
 

31 mintaképzés, 
képzési tematika 

31 képzői és hallgatói kézikönyv  

21 próbaképzés 

Korrekció 

31 akkreditált 
továbbképzés 

1080 
óra 



A PEDAGÓGUS- ELŐMENETELI RENDSZERHEZ 

KAPCSOLÓDÓ MINTAKÉPZÉSEK - PRÓBAKÉPZÉSEK 

 

A tE- portfóliód (Az e- portfólió készítése és értékelése) – 30 óra  

Felkészítés a pedagógiai szakmai ellenőrzésre és minősítésre – 30 óra 

A reflektív gondolkodás és hatékony visszajelzés mint szakértői 
munkamódszer – 30 óra 

Szakértők új feladatai a pedagógiai-szakmai ellenőrzés és a 
pedagógusminősítés területén – 30 óra 

Intézményi önértékelés, fókuszban a pedagógus értékelése – 30 óra 

A tanfelügyelet és a pedagógus munka értékelésének modelljei, eszközei 
– nemzetközi tapasztalatok – 30 óra 

Pedagógiai folyamatok elemzése, értékelése, fejlesztése – 60 óra 



PEDAGÓGUS-TOVÁBBKÉPZÉSI STANDARDOK 

KIDOLGOZÁSA  
 

 

Kontaktképzés 

Blended képzés 

Távoktatás 

Folyamatba ágyazott képzés 



 

A PEDAGÓGUS-TOVÁBBKÉPZÉSI STANDARDOK ALAPJAI   
 

 

tanulási eredményalapú képzések 

a pedagógusminősítés során alkalmazott nyolc 
kompetenciaterület és az indikátorok figyelembevétele 

képzéstípusnak megfelelő tanulástámogatási formák 

a célhoz  illeszkedő követelmény- és tartalommátrix és  
cél–követelmény–módszer mátrix 

A standardok ajánlások, illetve javaslatok a képzésfejlesztők számára. 
Használatukat sem jogi, sem szakmai előírás nem teszi kötelezővé! 



 

MINŐSÉGFEJLESZTÉS 
 

 

Új típusú 
pedagógus-

továbbképzések 
és 

próbaminősítések 
ellenőrzése 
(OH, OFI) 

Ellenőrzési 
protokoll, 
kézikönyv 

kidolgozása  

Ellenőri 
képzés-

fejlesztés, 
akkreditáció  

15 ellenőr 
képzése  



Fejlesztések a PTR-hez 

 - A PedAkkred megújítása 

 - A pedagógusok     
 továbbképzésével 
 kapcsolatos dokumentációk, 
 adatok nyilvántartása 

 - A teljes kapcsolódó 
 munkafolyamat, 
 képzésszervezés 
 támogatása 

Kiemelt célok 

 - Többfunkciós (hatósági és 
 szolgáltatási) információk 
 hatékony felhasználását 
 lehetővé tevő támogató 
 rendszer kialakítása 

 - Közhiteles adatbázis 
 kialakítása 

 - Modern, felhasználóbarát, 
 továbbfejleszthető felület 
 kialakítása 

 

 
 

 

FEJLESZTÉSEK A PEDAGÓGUS-TOVÁBBKÉPZÉSI 

INFORMATIKAI RENDSZERBEN 



PTR – KIADVÁNYOK, PUBLIKÁCIÓ 

Pedagógus-továbbképzés 
– nemzetközi áttekintés 

Továbbképzés, tanulás, 
szakmai fejlődés 
(Rendszermodell-javaslat) 

Akkreditáció? Garancia, 
minőség, hitelesség 

http://www.oktatas.hu/


 

„Nincs miért félned, hogy kárba vész 

a fáradságod: magadnak tanultál.” 

 

 Lucius Annaeus Seneca 

 



TÓTH MÁRIA 
szakmai vezető 

 
toth.maria@oh.gov.hu 

KÖSZÖNÖM 

A FIGYELMET! 


