
 

 

MEGHÍVÓ 
TÁMOP 4.1.2.B - ORSZÁGOS MŰHELYTALÁLKOZÓ 

 

A TÁMOP 4.1.2.B.2-13/1-2013-0007„ORSZÁGOS KOORDINÁCIÓVAL A PEDAGÓGUSKÉPZÉS 
MEGÚJÍTÁSÁÉRT” című projekt keretében a korábban bonyolított műhelytalálkozók folytatásaként 2015. 

május 8-án, pénteken „A pedagógusképzési programok minőségfejlesztési lehetőségei” címmel 

Budapesten tartunk újabb találkozót.  
 

 

A műhelytalálkozó helyszíne:  

Eötvös Loránd Tudományegyetem, Pedagógiai és Pszichológiai Kar 

1075 Budapest, Kazinczy utca 23-27. Aula 

 

 

PROGRAM: 

10:00 - 10:30 Regisztráció 

10:30 - 11:00 Az NYME Pedagógusképző Központjának bemutatkozása 

(dr. Iker János) 

11:00 - 11:30 A pedagógusképzés minőségfejlesztésének lehetőségei az 

ELTE programja alapján (dr. Kálmán Orsolya) 

11:30 - 12:30 Műhelyvita a minőségfejlesztés lehetőségeinek programjáról   

12:30 - 13:30 SZÜNET - Szendvicsebéd  

13:30 - 15:30  Műhelyvita a „Javaslat az osztatlan tanárképzés gyakorlati 

rendszerének átgondolására és a jelenlegi gyakorlatok 

alapelveinek és funkcióinak meghatározására” című országos 

ajánlásról 

15:30 - 16:00 Eredmények közös megbeszélése 

 

REGISZTRÁCIÓ: 

A programon való részvétel ingyenes, de regisztrációhoz kötött. Regisztrálni az 

alábbi linken van lehetősége: http://goo.gl/forms/7ZkuscHU1v 

 

A regisztráció határideje: 2015. május 05. 10.00 óra 

 

TÁMOP 4.1.2.B.2-13/1-2013-0007 

„ORSZÁGOS KOORDINÁCIÓVAL A PEDAGÓGUSKÉPZÉS MEGÚJÍTÁSÁÉRT” 

http://goo.gl/forms/7ZkuscHU1v


Műhelyvita
„Javaslat az osztatlan tanárképzés gyakorlati 

rendszerének átgondolására és a jelenlegi gyakorlatok 
alapelveinek és funkcióinak meghatározására”

2015. május. 8.

Einhorn Ágnes
Miskolci Egyetem BTK Tanárképző Intézet

einhorn.agnes@gmail.com



1. Alapelvek minősége?

2. A célok és az operatív megvalósítás 
koherensek-e?

3. Hasznosíthatóság helyi szinten? Miben igen, 
miben nem, miért?

4. Van-e javaslat még a mellékletben található 
oktatáspolitikai ajánláshoz?



Alapelvek minősége

1. Fejlesztő attitűd, kooperativitás, egymásra 
épülés, reflektivitás

 A felsőoktatás gyengeségei 

megvalósíthatóság keretei?

2. Funkcióbeli gazdagodás: innovációra 
felkészítés, kutatásra felkészítés, 
pályaorientáció  (ábra 9.o.)

 Megjelenik-e ez a törvényhozó szándékaiban 

is?



Alapelvek minősége

3. Kapcsolódási pontok más fejlesztésekkel –
MKKR, tanári portfólió?

 Tanulási eredmény használata (vs 

sztenderd)?



A célok és az operatív 
megvalósítás koherensek-e?

• Szakszerűség, következetesség!

• Szereplők részletes feladatai!

 Részletezettség  bonyolultság.

 Pontosabb részanyagok egyes 

szereplők számára?



Hasznosíthatóság helyi szinten? 

1. Ki a címzett? Mennyire tud normatív 
lenni ez az anyag? 

2. A nagyon sok érdekelt, különböző 
munkaetika, szerepfelfogás – mi 
hozhatja ezeket közelebb egymáshoz? 



Hasznosíthatóság helyi szinten? 

3. Milyen módon motiválhatók a 
résztvevők? 
A jelenlegi rendszerben meglévő 
motivációk elégségesek-e?

A kutatás szerepe, presztízse, 

átértelmezése (egyetem – hallgató –
tanár hierarchiáját átértelmezve).

 Kapcsolódás a tanári portfólióhoz.



Hasznosíthatóság helyi szinten? 

4. „Rejtett pedagógiai gyakorlat”

Ebben rejlő lehetőségek?

5. Közösségi pedagógiai gyakorlat!

 A megúszás helyett mást felkínálni!



Ajánlások 

Mennyire tud/lehet normatív ez az anyag?

 A szabályozás segíthet az 
innovációban.

 Szabályozás akadályozhatja az 
egyediséget.



TÁMOP 4.1.2.B.2-13/1-
2013-007 „Országos 

koordinációval a 
pedagógusképzés 

megújításáért”

Országos műhelytalálkozó

2015.05.08.

ELTE



NYmE Regionális Pedagógiai Szolgáltató és 
Kutatóközpont

Reflexiók az osztatlan tanárképzés 
gyakorlati rendszerének
alapelveihez, funkcióihoz



Az anyag megalapozása

Széleskörű szakmai vita

Visszatekintés a

korábbi 

műhelytalálkozókra



1. 
Az anyag a gyakorlati képzés egész            
rendszerére kitér

2. 
Az elméleti megalapozás a korszerű 
pedagógusképzés irányait mutatja

3. 
A gyakorlati képzés alapelvei a Biggs
modell alapján koherensek

Reflexiók



4.
A tartalmi leírás kapcsolatot teremt a 
törvényi szabályozás és a szakmai 
célok között

5. 
Az anyag korrektül támaszkodott a 
különböző felsőoktatási intézmények 
gyakorlatára

Reflexiók



1. 
Koherencia a szakmai gyakorlat és az egyetemi 
kurzusok között (diszciplína, pedagógia, 
módszertan, gyakorlat)

2.
Széleskörű és támogatott gyakorlat kontra 
finanszírozás

3.
A reflektív pedagógia gyakorlata a képzőktől a 
mentorig????

Problémás területek



4. 

A rejtett gyakorlatok összehangoltsága

5. 
Mennyire érdekelt az iskola a gyakorlat szakmai 
sikerességében? (mentor, intézményvezető, diák, 
szülő, iskolai közösség, KLIK!!!)

6.
Életpálya modell és a gyakorlati képzés (Érték-e 
mentornak lenni?)

7.
Az egész gyakorlat kitöltése élményalapú szakmai 
tevékenységgel az iskola mostani állapotában? 



Közösségi gyakorlat és a 
középiskolás közösségi 

szolgálat kapcsolódása a 
tanárképzésben

Jó gyakorlatok Szombathelyen



A problémák nem a projekt, 
hanem a rendszer 

problémái



szalai.zsuzsa@pszk.nyme.hu

Köszönöm a figyelmet!

Virághné Szalai Zsuzsanna




