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SAJTÓKÖZLEMÉNY 

 

 

XXI. századi köznevelés: megújul a pedagógus-továbbképzés, jön az életpálya-

modell 

 

10 milliárd forintot fordítanak az Új Széchenyi Terv keretében a pedagógus-

életpályamodell kidolgozására és a pedagógus-továbbképzés megújítására 2015 

elejéig – hangzott el a TÁMOP-3.1.5/12: Pedagógusképzés támogatása elnevezésű 

kiemelt uniós projekt nyitókonferenciáján, február 27-én, Budapesten.  

 
2013. 02. 27. 

 

 

A „XXI. századi köznevelés” című konferenciát a projekt megvalósításában közreműködő 

három szervezet, az Oktatási Hivatal, az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet, valamint az 

Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. rendezte, hogy áttekintést adjanak a több 

mint félezer meghívott intézményvezetőnek, pedagógusnak, szakértőnek a projekt céljairól, 

előrehaladásáról, a köznevelésben megkezdett, illetve tervezett fejlesztésekről. A TÁMOP- 

3.1.5/12: Pedagógusképzés támogatása elnevezésű kiemelt projekt 

(http://www.oktatas.hu/tovabbkepzes/projektek/tamop315_pedkepzes_fejl) az Európai 

Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával, összesen 

9.997.000.000 forintból valósul meg 2012. augusztus 1. és 2015. január 31. között. A 

program alapvető célja a pedagógus-továbbképzési rendszer Nemzeti Köznevelési 

Rendszerre épülő megújítása a jelenlegi rendszer felülvizsgálatával, tartalmi, szerkezeti 

megújításával, az életpályamodellhez kapcsolódó továbbképzési programok fejlesztésével, 

valamint a pedagógusok szakmai előmenetelét támogató szaktanácsadói szolgáltatások 

megújításával. 

 

A pedagógus-életpályamodell kialakítása kapcsán a projektben közreműködő szakemberek a 

gyakornoki évek szakmai programját készítik elő. Sor kerül a minősítési eljárás szakmai 

részleteinek megalkotására, a tartalmi elemek, az eljárásrend és a szakmai 

szempontrendszerek kidolgozására. Elkészül a minősítést végző bizottsági tagok 

kiválasztásához szükséges szakmai szempontrendszer, emellett összeállítják és levezénylik 

a felkészítéshez szükséges képzési programokat is. Kifejlesztenek egy, a pedagógus-

életpálya nyomon követését lehetővé tevő informatikai rendszert, amelynek feladata, hogy 

átláthatóvá tegye a pedagógusok képzéseivel, szakmai feladataival kapcsolatos 

tevékenységek tervezését, ütemezését.  
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A kiemelt projekt keretében megvalósul a szaktanácsadói szolgáltatások felülvizsgálata, 

megújítása, illetve a pedagógiai szaktanácsadók képzése. Célzott kutatások, elemzések 

alapján történik a pedagógus-továbbképzési rendszer tartalmi-szerkezeti, eljárásrendi 

megújítása, minőségfejlesztésének kidolgozása, az új koncepció kialakítása. A projekt része 

az e-Tanterem-rendszer fejlesztése, vagyis egy olyan digitális tanulási környezet 

biztosítása, amely lehetővé teszi a továbbképzések teljes körű elektronikus szervezését, 

nyilvántartását és levezénylését.  

 

További információk: 

 

Fülöp Attila 

kommunikációs vezető 
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