Pivókné Gajdár Klára – óvodai szaktanácsadó, tréner

Hírek
Tájékoztató a 2018. évi pedagógusminősítési eljárásokhoz kapcsolódó portfólió és pályázati
felület megnyílásáról
2017. június 28-án megnyílt a 2018. évi Pedagógus I. és Pedagógus II. fokozatok
pedagógusminősítési eljárásaihoz kapcsolódó portfóliófelület, valamint a mesterpedagógus
illetve kutatótanári fokozatokhoz tartozó pályázati felület. A portfólió, illetve a pályázat
feltöltési határideje 2017. november 25.
A pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII.
törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm.
rendelet 10/C. § (1) bekezdésének megfelelően az oktatásért felelős miniszter – az Oktatási Hivatal
javaslata alapján – döntött a 2018. évben minősítő vizsgán, minősítési eljárásban részt vevő
pedagógusok/nevelő-oktató munkát közvetlenül segítő munkakörben foglalkoztatottak köréről. Az
Oktatási Hivatal a KIR személyi nyilvántartásban, az intézmény által rögzített adatok, továbbá az
Oktatási Hivatal felületére feltöltött dokumentumok alapján tette meg javaslatát a 2018. évben
minősítési eljárásban részt vevő pedagógusok köréről. A KIR személyi nyilvántartásban rögzített
adatok hitelességéért a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 69. § (1) f) pontja valamint
a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 1417. § szakaszai értelmében az intézményvezető felel, szükség esetén a KIR-ben rögzített adatok
módosítását a változás bekövetkezését követő 5 napon belül kell elvégeznie.
Az Oktatási Hivatal valamennyi érintett pedagógust/nevelő-oktató munkát közvetlenül segítő
munkakörben foglalkoztatott számára értesítést küldött a minősítési tervbe történő bekerülés
eredményéről. Az értesítést a pedagógus a KIR személyi nyilvántartásban rögzített személyes e-mail
címén keresztül kapta meg. Ezzel egyidejűleg a feltöltendő e-portfólió felület, valamint a
mesterpedagógus fokozatot, illetve kutatótanári fokozatot megpályázó pedagógusok esetében a
pályázati felület is megnyílt, melyről az Oktatási Hivatal szintén értesítette az érintett pedagógusokat.
A minősítési tervbe bekerült pedagógusoknak az e-portfólió, illetve a pályázat feltöltésére 2017.
november 25-ig van lehetőségük abból a munkakörből (és tantárgyból), amelyet a jelentkezésükkor
megjelöltek.

Jelentkezés 2017. évi szakértői képzésre
(pedagógusminősítés, pedagógiai-szakmai ellenőrzés)
A 2017. és 2018. évi szakértői igények pontosítása, valamint a munkaköri és területi szempontok
elemzése alapján az Oktatási Hivatal (továbbiakban: OH) „Tanfelügyeleti szakértők felkészítése a
pedagógiai-szakmai ellenőrzésre" és „Szakértők felkészítése a pedagógusminősítésre" című
akkreditált, 30 órás pedagógus-továbbképzéseket indít. A képzések célja a pedagógusminősítéssel

és pedagógiai-szakmai ellenőrzéssel kapcsolatos szakértői feladatok jogszerű, szakszerű, zavartalan és
hosszú távú ellátásának biztosítása.
A képzésre azon kollégák jelentkezését várják, akik a meghatározott bemeneti feltételeknek
megfelelnek, és vállalják a képzési szerződésben foglaltakat.
Jelentkezni 2017. június 19. és június 25. között lehet ahttp://elearning.oh.gov.hu/felületen
keresztül.
A rendelkezésre álló létszám korlátozott, az OH a beérkezett jelentkezések közül a bemeneti feltételek
teljesülése és a szakmai és hiányterületi szempontok figyelembe vételével választja ki a képzés
résztvevőit. A képzésre való jelentkezési időszak lezárását követően az OH elektronikus úton, a
képzésre való jelentkezés során megadott e-mail címen keresztül értesíti a jelentkezőket a képzésre
való jelentkezés eredményéről.
Bővebb információt a http://elearning.oh.gov.hu/oldalon olvashatnak.

Jelentkezés a 2017. évi szaktanácsadói képzésekre
A pedagógiai szakmai szolgáltatások 2017. évi országos igényfelmérőjének adatai alapján megtörtént
a szaktanácsadói létszám speciális szakterületi és földrajzi szempontok szerinti elemzése, amelynek
alapján feltárásra kerültek a szaktanácsadói hiányterületek.
A szaktanácsadói kapacitás bővítése érdekében az Oktatási Hivatal (a továbbiakban: OH) a
hiányterületeket figyelembe véve szaktanácsadói továbbképzéseket indít. A képzések célja a
szaktanácsadói feladatok jogszerű, szakszerű, zavartalan és hosszú távú ellátásának biztosítása. Az OH
meghatározta, hogy az általános bemeneti feltételeken túl mely megyékből, milyen szakterületekről és
milyen speciális szempontok szerint várja a pedagógusok jelentkezését a szaktanácsadói képzésekre.
A képzésekre azon kollégák jelentkezését várják, akik a meghatározott bemeneti feltételeknek
megfelelnek, és vállalják a képzési szerződésben foglaltakat.
Jelentkezni 2017.06.19. és június 25 között lehet a Felhívásban található link segítségével.
A rendelkezésre álló létszám korlátozott, az OH a beérkezett jelentkezések közül a bemeneti feltételek
teljesülése és a szakmai hiányterületi szempontok figyelembe vételével választja ki a képzések
résztvevőit. A képzésre való jelentkezési időszak lezárását követően az OH elektronikus úton, a
képzésre való jelentkezés során megadott e-mailcímen keresztül értesíti a jelentkezőket a képzésre
való jelentkezés eredményéről.
Bővebb információt az alábbi tájékoztató anyagok tartalmaznak.
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Tájékoztató_mester_eljárás
Dokumentáció:
− Munkáltatói hozzájáruló nyilatkozat
− Nyilatkozat szaktanácsadás
− Szakmai gyakorlati idő igazolása
− Kitöltési útmutató
További információk kérhetők az Oktatási Hivatal területileg illetékes Pedagógiai Oktatási
Központjaitól.
(oktatás.hu)

