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A pedagógusminősítési rendszer kiegészítése, kipróbálása és korrigálása 

a TÁMOP-3.1.5/12-2012-0001 azonosító számú projekt keretében  

 

A hiányzó mester és kutató fokozatok kidolgozása és 

kipróbálása 

 

Konzorcium : T-Tudok Zrt, NYmE PSZK,Expanzió Kft, 

Qualitas KfT, ELTE PPK: NOIR csoport és fejlesztő 

csoport 

 

 



Alapkérdések 

Életpályamodell és a köznevelési rendszer fejlesztésének kapcsolata? 

- A pedagógus oktató-nevelő munkájának minősége 

- Szakma és a köznevelés professzionalizálódása, fejlődése, erőforrás 

teremtése: a legeredményesebb oktatási rendszerek egyik 

sajátossága a tudásmenedzsment felértékelődése  

Pedagógus I. II. Mesterpedagógus - Kutatópedagógus 

- kompetenciák 

- tanóra/ foglalkozás  

- életút 

- egyén 

- eredmények, gazdagodó kompetenciarendszer 

- tanórán túl 

- a jövő szakmai tőkéje 

- szervezet, hálózat 

erőforrásokba való befektetés     a  tudás 

rendszerszintű hasznosulása 

  



A fokozatok kialakítását meghatározó inputok  

• Nemzetközi tanulmányok 

• Hazai szabályozás 

• NOIR 

• Szekértői diskurzusok 

• Célok és alapelvek 

• Kérdőíves vizsgálat (5000 fő) 

• Fókusz csoportok 

(pedagógusok, vezetők, 

szakmai szervezetek) 

 

Véglegesítés: szakértők és 

pilotban résztvevők ( 1300fő) 

megerősítő visszajelzései 

 

A  szakmai diskurzusban 

fontos a különböző 

nézőpontok azonosítása, 

megértése a párbeszéd 

minden szereplője számára! 



NOIR- az ágazati fejlesztés irányai 

Nemzeti Oktatási Innovációs Rendszer (NOIR) (2011) - „Az oktatás területén folyó kutatások, fejlesztések és innovációk hatékony 

módon hozzájárulhassanak az oktatási rendszer fejlődéséhez” 

• 1) A pedagógus munka professzionalizálódásának támogatása 

– A pedagógusértékelés rendszerének gazdagítása az innovációt és tudásmenedzsmentet támogató elemekkel  

– A pedagóguskompetenciák meghatározásának bővítése  

– A gyakorlati tudásra és gyakorlatba ágyazott kutatásra épülő doktori fokozat létrehozása 

– Az innováció- és tudásmenedzsment beépítése a vezetők feladatleírásába és képzésébe  

• 2) A tudásmegosztás és a tudásmenedzsment rendszerek fejlesztése 

– Az iskolaközi tudásmegosztást támogató hálózatok kialakulásának és működésének támogatása 

– Az iskolák, egyetemek és iskolafenntartók közötti együttműködésre épülő klaszterek létrehozása (fejlesztési 

pályázatok) 

– Hatékony tudásmenedzsmentre épülő pedagógusképzés és szakmai fejlesztés 

– Országos tudásmegosztó és jó gyakorlat megosztó platformok fejlesztése 

– Az innovációs tevékenység mérése, értékelése 

• Az iskolai szervezetfejlesztés támogatása 

– Az iskolák tanulószervezetté fejlődésének támogatása 

– A szervezetfejlesztés jó gyakorlatait megosztó referenciaintézmények támogatása 

– Kutatóiskolák és mentoráló iskolák kialakulásának támogatása 

– Szervezetfejlesztés a tanügyigazgatás és pedagógiai szolgáltatások területén 

– A köznevelési vezetés- és szervezetfejlesztés nemzeti szintű koordinálása 

 



A mester és kutató pedagógus fokozatnak: hozzá kell járulnia a köznevelési rendszer 
eredményességének javításához 

A pedagógust szervezeti (szakmai közösség) kontextusában értelmezi ( problémafókusz, 
szándéknyilatkozat) 

A tudatosan tervezett, folyamatos szakmai fejlődést, tudásteremtést és tudásmegosztást 
támogatja ( felkészülési szakasz,mesterprogram) 

Sokféleség elismerésére törekvő ( szabad dokumentumok) 

Visszahat az életpálya rendszer többi elemére – professzió kép  

Átmeneti és hosszú távot is kezel 

a köznevelésben tapasztalható problémák feltárására, megoldására és a fejlesztések 
előmozdítására, az eredmények megosztására kell irányulnia 

 

Túl az osztálytermen 

A kutatás – fejlesztést meghatározó szempontok  



TÁMOP-3.1.5/12-2012-0001 

Oktatási Hivatal Projektigazgatóság 

Cím: H–1055 Budapest, Szalay u. 10–14. 

Postacím: H-1055 Budapest, Honvéd u. 20/a 

www.oktatas.hu 

  

A mesterpedagógus fokozat 
négydimenziós 

tevékenységmodellje 

A kutatópedagógus fokozat 
háromdimenziós 

tevékenységmodellje 

http://www.oktatas.hu
http://www.oktatas.hu
http://www.oktatas.hu
http://www.oktatas.hu
http://www.oktatas.hu


Mesterpedagógus 

A mesterpedagógus mindenekelőtt olyan kiváló pedagógus, aki 
szakmai tevékenységével, magas szintű oktató-nevelő munkájával 
modellként szolgál kollégái számára. A mesterpedagógus 
szakmai tevékenysége jelentősen hozzájárul az oktatás-nevelés 
eredményességének növeléséhez. A mesterpedagógus  szakmai 
tevékenységei négy dimenzió mentén definiálhatóak: a nevelés és 
tanítás eredményességét szolgáló innovációs tevékenységek, 
tudásmegosztási tevékenységek, kutatási tevékenységek és a 
folyamatos szakmai fejlődést szolgáló tevékenységek  

A mester- és kutatópedagógusokat  mindenekelőtt  az emeli ki 
a pedagógus szakma egészéből, hogy kitüntetett szerepet 
kapnak az eredményes szakmai munkához szükséges tudás 
teremtésében, megosztásában és alkalmazásában.  

 



A mesterpedagógus fokozat profiljai 

 



Kutatópedagógus 

• A kutatópedagógus az a köznevelésben dolgozó pedagógus, aki 
munkaköri alapfeladatain túl olyan kutató, illetve kutató-fejlesztő 
tevékenységet folytat, melynek eredményei, s azok megosztása 
segíti a pedagógiai gyakorlat megértését, fejlődését helyi, 
regionális, országos, vagy nemzetközi színtéren. Erősíti a 
köznevelési gyakorlat és a tudományos kutatás közti 
kapcsolatot, segíti a tudományos eredmények alkalmazását 
a pedagógiai gyakorlatban. 

• a kutatópedagógusi fokozathoz kapcsolt kutatás fogalom 
széleskörűen értelmezi ezt a tevékenységet: beleértve a 
tudományos kutatás lehetőségét,  utat engedve, sőt támogatva, a 
résztvevő kutatások, akciókutatások vagy az un. fejlesztésre 
épülő (designbased) kutatások végzését  ( nem kutató, nem 
tudós tanár ) 



Mesterpedagógus 

1. Felkészülési szakasz 

2. A mesterpedagógus fokozat 
megszerzése 

Mesterpedagógusi pályázat és annak 
védése 

3. A mesterprogram megvalósítása 

4. A mesterpedagógusi pályázat 
megújítása 

5. Az újabb mesterprogram 
megvalósítása 

Kutatópedagógus 

1. A kutatópedagógusi fokozat 
megszerzése 

Kutatópedagógusi pályázat és annak 
védése 

2. A kutatóprogram megvalósítása 

3. A kutatópedagógusi pályázat 
megújítása 

4. Az újabb kutatóprogram 
megvalósítása 
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Minősítési folyamat 



Felkészülési szakasz 

 

Mesterpedagógus fokozat megszerzése 

MÚLT-JÖVŐ 

1. Felkészülési terv  

2. Szándéknyilatkozat 

 

MESTERPEDAGÓGUSI PÁLYÁZAT:  

Szakmai önéletrajz 

Szakmai életút bemutatása és elemzése  

 Melléklete 3-5 dokumentum, amelyek igazolják a pedagógus tevékenységeit, alátámasztják 

állításait. 

Bemutatóportfólió  

-(1) A felkészülési terv, és esetleges tervmódosítása, mellékelve a szándéknyilatkozatot. 

-(2) Önértékelések (Legalább egy a felkészülési terv mérföldköveihez kapcsolódóan.)  

-(3) Maximum 6 dokumentum/produktum a mesterpedagógusi felkészülés időszakából, ami a 

felkészülési tervben kitűzött célok, tevékenységek megvalósulásának eredményességét mutatják 

be. 

-(4) Visszajelzések (a befogadó szakmai közösség, és más szereplőktől) a felkészülési szakasz 

tevékenységéről, elért eredményeiről. A befogadó szakmai közösség írásos értékelése kötelező 

elem.  

-(5) Összegző elemzés, reflexió a felkészülési terv céljainak, tevékenységeinek megvalósulásáról, a 

mesterprogram eredményességéről személyes szakmai és intézményi perspektívából is. 

Mesterprogram 

Szándéknyilatkozat 

Eredetiségnyilatkozat   

A MESTERPEDAGÓGUSI PÁLYÁZAT NYILVÁNOS BEMUTATÁSA ÉS VÉDÉSE: 

Szakmai életút bemutatása 

Bemutatóportfólió bemutatása és védése 

Mesterprogram bemutatása és védése 



Kritikus kérdések 

• Lassú, támogatott bevezetés ( kommunikáció), értelmezés 

• Rendszer kapcsolódások kiépítése  
– Alap- továbbképzés-doktori képzés 

– Szakmai szervezetek, komplex  hálózatok 

– Támogatási rendszer ( munkaidő kedvezmény, fejlesztési pályázatok) 

– Tevékenységkövető rendszer 

• Intézmények innovatív, tanuló, támogató szervezeti kultúrája – 
szaktanácsadás, tanfelügyelet ( együttműködési megállapodás, 
feszültségek) 

• Kutatás és a Kutatópedagógus értelmezése 

• Megújítás  - cím , feladat, bér ( lehetőség az egyénnek és a 
rendszernek) 

• Profilok közötti átjárás rendszerszintű haszna 

– Átmenet kezelése  ( összevont eljárás, életmű portfólió) 

 

 
 

 

 


