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1. Lengyelország oktatási rendszerének jellemzői 

 

1.1. A fenntartói szerkezet és tanügy – igazgatási struktúra 

 

A rendszerváltás óta Lengyelországban több nagy politikai, gazdasági, szakmapolitikai 

változás is történt. Az egyik legfontosabb momentum, hogy a szovjet tervgazdasági modellről 

piacgazdaságra állt át. Napjainkra a legdinamikusabban fejlődő európai országok közé 

sorolható. 

Lengyelország 2004. május 1-én több közép – kelet – európai országgal együtt – köztük 

Magyarországgal – csatlakozott az Európai Unióhoz. 

 

Lengyelországban, mint ahogy a legtöbb Európai országban is, az iskolai képzés az állami 

oktatási intézményekben ingyenesen történik. Az iskolai tanórák és az óvodai foglalkozások 

központi alaptanterv és az óvodai alapprogram alapján zajlanak. 

Az oktatásban egyaránt részt vesznek közintézmények és nem állami intézmények is. A 

tanulók jelentős része (2012/13-as tanévben 95 %) a közintézményekben (önkormányzati 

szerv által fenntartott) végezte tanulmányait. Az állami oktatás az állami költségvetésből kerül 

finanszírozásra. 

Természetesen az állami - önkormányzati rendszer mellett léteznek alapítványi és magán 

intézmények is. Ezek az intézmények – ha vállalnak állami feladatokat – megkapják az állami 

költségvetésből az egy tanulóra jutó átlagtámogatás 100 %-át, és emellett igénybe vehetnek 

támogatást a szülőktől, alapítványoktól, gazdálkodó szervezetektől. 

A fenntartói (alapítói és működtetői) szerkezet plurális, a közoktatási törvény előírásai szerint 

lehet: 

 önkormányzati szerv 

 egyéb jogi személy 

 egyéb természetes személy 

Az önkormányzati szerv által fenntartott intézményt nevezi a közoktatási törvény 

közintézménynek (przedszkola publiczna, szkola publiczna), tükörfordításban nyilvános 

óvodának, nyilvános iskolának. 

 

 

1.1.1. Az oktatási intézmények rendszere
1
 

1. 1.1.1. Óvoda (przedszkola) 

 

Ez a szint tekinthető az oktatási rendszer első szintjének. Az óvoda/ iskola - előkészítő oktatás 

Lengyelországban három éves korban kezdődik. Az óvodáztatás a gyermekek három – négy 

éves koráig önkéntes. A döntést ebben az esetben a szülők hozzák meg. 

A gyermekeknek öt éves koruktól kötelező az iskola előkészítésben való aktív részvétel. Ez 

megvalósulhat óvodában, de más szervezési formában is, mint például iskolában. Ebben 

esetben előkészítő csoportot szervez az iskola. A csoportszoba berendezése olyan, mint az 

óvodai csoportszobáé, az iskola épületében alakítják ki . 

 

A rendszerváltás után Lengyelországban is központi szerepet kapott az oktatás 

megreformálása.  

                                                 
1
 https://webgate.ec.europa.eu/fpfis/mwikis/eurydice/index.php/Polska 
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Az 1991. szeptember 7-i oktatási törvény értelmében az óvodai ellátás és az iskola előkészítő 

megszervezése az önkormányzat feladata. Az önkormányzat által fenntartott óvodák mellett 

magánóvodák is működnek. A magánóvodákban is kötelező alkalmazni az óvodai nevelés 

országos programját. 

Az ingyenes óvodai ellátás időtartama öt óra, amelyen a gyermek aktívan részt vesz, az ennél 

hosszabb időben való tartózkodáshoz, az étkezéshez, a „kötelező ellátáson kívüli” 

tevékenységekhez szülői hozzájárulás is kérhető. 

A tanév 2012/13 működött 20 500 óvoda működött, a három – hat éves korú gyermekek 71,6 

%-a kapott óvodai ellátást, ez az arány a városokban: 84,4% a vidéki térségekben: 54,3%). 

 

1. 1.1.2. Kötelező oktatás 

A tankötelezettség 18 éves korig tart. 

 

A tankötelezettség annak a tanévnek elején kezdődik, amely naptári évben, a gyermek betölti 

a 6. életévét, és tart egészen az alsó középfokú oktatás (gimnázium) befejezéséig, de nem 

nyúlik túl a 18. életévén. 

 

A kötelező nappali rendszerű oktatás (5 és 16 éves kor között) tartalmaz egy éves kötelező 

iskola előkészítést (óvoda) és hat év általános iskolai és három év középiskolai oktatási 

szakaszt. 

A további életkorokban a tankötelezettség teljesíthető nappali rendszerű oktatás keretében 

általános érettségit adó középiskolában (liceum), technikumban és szakképző iskolában, 

illetve egyéb oktatási formákban. 

Lengyelországban az oktatás ingyenes minden diák számára.  

 

2000-ben megszűnt a nyolcéves alapfokú iskola, és felváltotta egy új, hatéves általános iskola. 

Az általános iskolai oktatás két szakaszra oszlik. Az első szakasz (1-3 évfolyam) integrált 

tantárgyakat oktató általános iskola. A második szakaszban (4-6 évfolyam) a tantárgy-alapú 

oktatás zajlik. A hat éves általános iskola végén, a diákok, kötelező külső tesztet írnak (A 

külső teszt a regionális vizsgabizottságok által meghatározott és értékelt). A teszt alapú vizsga 

célja információk gyűjtése a tanuló és az intézmény eredményességéről. 

 

Az általános iskolát végzettek a három éves alsó középfokú oktatásban (gimnazjum) vesznek 

részt. 

Az alsó középfokú oktatás végén, a tanulók egy kötelező külső vizsgát tesznek.  

Az alsó középiskola elvégzése után a továbbhaladás lehetőségei: 

 három éves alap-szakiskola (alap - szakiskola), ami a szakképesítést tanúsító oklevelet 

ad, a bizonyítvány szakképesítést igazol és egy adott foglalkozás betöltésére jogosít, és 

amely megnyitja az utat a további oktatáshoz, a második fokozathoz,a felnőttek számára 

indított az általános középfokú iskolához; 

 három év általános középiskola, ami érettségi vizsgával zárul és érettségi 

bizonyítványt ad; az érettségi vizsga letétele után a diákoknak lehetőségük van felsőfokú 

tanulmányokat folytatni vagy a szakképzésbe bekapcsolódni. 

 négy éves szakmai középiskola (technikum), ami szakképesítést tanúsító oklevelet ad, 

és egy adott foglalkozás betöltésére jogosít, valamint érettségi vizsgát követően érettségi 

bizonyítványt ad. Az érettségi vizsga letétele után a diákoknak lehetőségük van 

felsőfokú tanulmányokat folytatni vagy a munkaerőpiacon munkát vállalni.  

 felsőfokú szakképzést folytató középiskolák, mely programjai maximum 2,5 éves 

időtartamúak, felsőfokú szakmai végzettséget adnak 
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 három éves speciális iskola, amely középsúlyos és súlyos értelmi fogyatékos és 

halmozottan fogyatékos tanulók számára a foglalkoztatásokat vezet és egy igazolást ad a 

munkára való felkészítésről 

 

Az oktatás szintjei és életkorai: 

 

Szkola podstawowa 

(megreformált 6 éves általános iskola) 

7-13 éves korban 

1. lépcső – integrált (nem szakrendszerű) 

oktatás, 7-10 éves korban 

2. lépcső – szaktárgyi (szakrendszerű) 

oktatás, 10-13 éves korban 

Gimnazjum (3 éves alsó fokú középiskola) 13-16 éves korban 

3. lépcső – szaktárgyi  (szakrendszerű) 

oktatás 

 

Liceum ogólnoksztalcace (általános felsőfokú középiskola) 16-19 éves korban 

Liceum profilowane (szakosított felsőfokú középiskola) 16-19 éves korban 

Technikum (műszaki középiskola) 16-20 éves korban 

Zasadnicza szkola zawodowa (alapképző szakiskola) 16-18/19 éves korban 

Uzupelniajace liceum ogólnoksztalcace (kiegészítő általános 

középiskola)* 

18/19-20/21 éves korban 

Technikum uzupelniajace (kiegészítő műszaki középiskola)* 18/19-21/22 éves korban 

Szkola policealna (középiskola utáni iskola) 19-21 éves korban  

(nagyon ritkán 20 éves 

korban) 

A lengyel oktatási rendszer áttekinthető, zsákutcamentes, ezt a következő ábra szemlélteti. Ez 

a rendszer a lengyel oktatási reformok első 1991 előtti szakaszában alakult ki.
2
 

 

Az iskolái oktatás megszervezése állami – önkormányzati feladat. Az állami – önkormányzati 

intézmények mellett működnek nem közintézmények is (mint például: egyházi, egyesületi, 

alapítványi, magán intézmények). Azonban a tatalmi szabályozás – a nemzeti alaptanterv - 

rájuk is kötelező. 

                                                 
2
 http://www.kuratorium.lublin.pl 
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Studja doktoradnckie: doktori iskola 

Studja podyplomowe magisterskie: MA 

Studia licenciackie: BSC 

Szkola wyzsza: főiskola 

uniwersytet: egységes egyetemi képzés 

matura: érettségi 
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1. 1. 1. 3. Az oktatási törvényben a közoktatási rendszerbe sorolt egyéb intézmények 

 

A lengyel oktatási intézmények közé sorolja az 1991. szeptember 7-i törvény a közoktatásról  

 

 oktatási intézmények, amelyek lehetővé teszik a gyermekek és a fiatalok számára, 

hogy fejlesszék képességeiket és tehetségüket, és részt vegyenek a különböző 

szabadidős tevékenységekben 

 oktatási központok, gyakorlati képzési központok valamint a továbbképzési 

központok, amelyek lehetővé teszik, hogy a tanulók mélyítsék az általános tudást és 

szakmai képesítést szerezzenek 

 ifjúsági gondozási központok, ifjúsági, szociális-terápia, speciális iskolai és oktatási 

központok, speciális oktatási központok a súlyos értelmi fogyatékos és mentális 

fogyatékkal együtt több testi fogyatékkal élő gyermekek és fiatalok számára, amelyek 

az oktatást különös módon szervezik 

 a pszichológiai és pedagógiai tanácsadással foglalkozó intézményeket (nevelési 

tanácsadók, pályaválasztási tanácsadók) 

 az integráltan nem oktatható sajátos nevelési igényű gyermekek/tanulók nevelésével –

oktatásával foglalkozó intézményeket 

 a lakóhelyüktől távol tanuló gyermekek/tanulók nevelését, lakhatását biztosító 

intézményeket (kollégium) 

 a pedagógusok továbbképzésével, módszertani támogatásával foglalkozó 

intézményeket 

 a pedagógiai szakkönyvtárakat 

 a szociális ellátásban dolgozók testületeit 

 oktatási forrásközpontokat 

 

1. 1. 1. 4. Pedagógusok 

 

A pedagógus végzettség megszerzéséhez szükséges az egyetemi vagy főiskolai végzettség. A 

szükséges diploma szintje függ attól, hogy milyen iskolafokozatban végzi a munkáját a 

pedagógus. 

 

A követelmények az alábbiak: 

I. szint óvodák és általános iskolák szintjén: legalább BSC (Bachelor of Science) fokozat. 

II. Alsó és felső középfokú oktatás szintjén: MA (Master of Arts) fokozat. 

 

A pedagógusok előmeneteléről az 1982. évi január 26-i törvény a Tanári Chartáról 

szabályozza. 

A pedagógus pálya előmeneteli rendszere: 

1. gyakornok tanár  

2. szerződéses tanár 

3. kinevezett tanár (határozatlan alkalmazás) 

4. okleveles tanár 

 

A 2012/13 iskolai évben a Lengyelországban a foglalkoztatott mintegy 479 000 pedagógus 

3,3%-a volt gyakornok 17,0%-a szerződéses tanárok, 27,1%-a kinevezett tanár és 50,5%-a 

okleveles tanár státuszban helyezkedett el. 

A személyzeti politikában az intézmények teljes autonómiát élveznek a nem pedagógus 

alkalmazottakat illetően. A tanárok esetében nem teljes az intézményvezetői önállóság. 

Teljes,önálló döntéseket hozhat az intézményvezető a munkaerő-felvétel, az elbocsátás, a 
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munkáltatás, a fegyelmi intézkedések területén, míg a fizetések meghatározásában 

korlátozottak a döntései. 

A Tanári Charta az előmeneteli rendszeren túl előírja a képesítési követelményeket, a 

munkaáltatással összefüggő szabályokat, a nyugdíjba vonulásra vonatkozó különös 

szabályokat.  

 

A pedagógusok előmenetelének segítésében több támogató elem található.  

Az intézmény oktatási és nevelési programjának végrehajtásában a pedagógus jogosult 

támogatást kapni egy oktatási szakembertől. A tananyaggal, módszerekkel kapcsolatban 

módszertani szaktanácsadók (a megyei/regionális vagy helyi tanár-képzési illetve módszertani 

központ szervezésében) adnak segítséget. A módszertani szaktanácsadók által nyújtott 

segítség különösen hasznos abban, hogy a tanári szakmába belépők számára megkönnyítsék a 

kezdeti nehéz lépéseket. A gyakornokok és a szerződéses tanárok számára kötelező a segítség 

igénybevétele, a többi fokozat esetében ez ajánlott. 

A gyakornokokat és a szerződéses tanárokat az intézményen belül mentorok támogatják a 

"próbaidő" alatt. A mentorokat ezzel a feladattal a vezető bízza meg. A mentorok tapasztalt 

tanárok, akiket erre a feladatra jelöltek ki, és az adott intézményben foglalkoztatnak.  

 

 

1.2. A központi és egyéb szintű irányítás jellemzői, feladatmegosztás 

 

Az oktatásirányításában a feladatmegosztás a közigazgatás három szintjéhez kapcsolódik. 

A központi szinten a feladatokon a két kamarás parlament (törvényalkotás), a kormány és a 

közoktatástért felelős miniszter (rendeletalkotás) osztoznak. 

 

Feladatok jelennek meg megyei, járási és települési önkormányzati szervezetekben is. 

A lengyel közigazgatásban az önkormányzatoknak három szintje működik. Legalapvetőbb 

szint a települési önkormányzat. Feladatai közé tartozik a helyi közügyek intézése, ezek 

között szerepelnek a közoktatási feladatoknak egy része is. 

Az 1998-ban kialakított járási szintű önkormányzatok olyan feladatokat látnak el, amelyek 

túlmutatnak a települési önkormányzatok területén, hatáskörén és felelősségén. 

A szintén 1998-ban létrejött megyei szint (16 megye, amelyeket több korábbi megyéből 

alakítottak ki, tulajdonképpen régió nagyságúak) olyan állami feladatokat lát el, amelyek 

központosított erőforrásokat igényelnek. Tevékenységük nem akadályozza és nem 

akadályozhatja a járási és helyi önkormányzatok függetlenségét. 

 

1.2.1. Központi irányítás 

 

Az oktatáspolitika alakítása központi szinten történik, az iskolák, óvodák és más oktatási 

intézmények tanügy-igazgatása és irányítása centralizált és decentralizált is. 

 

Az oktatás központi irányítását két külön minisztérium: a Nemzeti Oktatási Minisztérium 

valamint a Tudományos és Felsőoktatási Minisztérium látja el. A Nemzeti Oktatási 

Minisztérium a felelős a teljes közoktatási rendszerért. 

A szakképző intézmények, amelyeket korábban más minisztériumok irányítottak, jelenleg a 

Nemzeti Oktatási Minisztérium irányítása alá tartoznak. Kivétel a művészeti iskolák 

amelyeket a Kulturális Minisztérium és az ifjúsági büntetés végrehajtási intézmények 

amelyeket az Igazságügyi Minisztérium irányít. 

Az oktatáspolitikai tanácsadásban kiemelt szerepe van a Felsőoktatási Tanácsnak 
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A központi hatáskörben tartott feladatok: 

 a közoktatás tartalmai szabályozása, a nemzeti alaptanterv, a kerettantervek, 

központilag kidolgozott tesztek, tankönyvek jóváhagyásán keresztül 

 kísérleti programok engedélyezése 

 közoktatásban és szakképzésben kiadott bizonyítványok által tanúsított garantált tudás 

megszerzése (központi vizsgarendszer) 

 oktatás tárgyi és személyi erőforrásainak központi biztosítása 

 

A közoktatási törvény a közoktatásért felelős miniszter mellett jogosultságot ad a kulturális, a 

mezőgazdasági az igazságügyi és a belügyminiszternek. 

Ezek a feladatok: saját területükön intézmények alapítása és működtetése. 

 

 

1.2.2. Önkormányzati feladatok 

 

A fenntartás felelőssége az állami rendszerben az óvodák, általános iskolák és középiskolák 

esetében a helyi hatóságokra van átruházva. Az irányítási szint az óvoda, általános iskola, alsó 

fokú középiskola (gimnazium) tekintetében a község (gmina – a legkisebb közigazgatási 

egység) és a város, az alsó fokú középiskola feletti intézmények (érettségit adó felső fokú 

középiskola – liceum, szakképző iskola – szkola zawodowa) tekintetében a járás (powiat). 

A megyei hatóságok tartják fenn a megyei és járási szinteken tevékenykedő Megyei 

Módszertani Központokat, melyek feladata a pedagógusok képzése és továbbképzése, 

tájékoztatás, szélesebb értelemben a pedagógiai szakmai szolgáltatás. 

 

1.2.3. A pedagógiai szakmai szolgáltatás rendszerének és működésének jogi szabályozása 

 

A Közoktatásról szóló 1991. évi szeptember 7-i törvény 77. paragrafusa szabályozza törvényi 

szinten a pedagógiai szakmai szolgáltatást. A törvény meghatározza, hogy a pedagógusok 

támogatásnak szervezésére szakmai szolgáltatással foglalkozó intézményeket hozzanak létre. 

A törvény rendelkezik arról is, hogy a pedagógusok támogatását módszertani szaktanácsadói 

feladatokkal megbízott pedagógusok is végzezzék. A szakmai szolgáltatóknak lehetőségük 

van akkreditációra, amely a magas minőségű feladatellátást bizonyítja. 

 

A Közoktatásról szóló törvény felhatalmazása alapján a Nemzeti Oktatási Miniszter a 2009. 

évi november 19-én kiadott rendeletében szabályozza a pedagógiai szakmai szolgáltatási 

feladatok rendszerét, annak működését és intézményeit. Előírja a szakmai szolgáltatásban 

résztvevőkre vonatkozóan a végzettségi és szakmai gyakorlati követelményeket. 

Meghatározásra kerül, hogy a szakmai szolgáltatásban résztvevő intézménynek alapító 

okirattal kell rendelkeznie. Az alapító okirat tartalmazza: az intézmény elnevezését, a 

fenntartó megnevezését, az intézmény feladatait, az intézmény szervezeti leírását, az alapító 

okirat módosítására vonatkozó szabályokat. 

 

A törvény rételmében pedagógiai szakmai szolgáltatással foglalkozó intézményt alapíthat, 

fenntarthat központi költségvetési szerv, megyei önkormányzat, járási önkormányzat, 

gazdasági szervezet és természetes személy. Ez utóbbi két fenntartónak engedélyeztetnie kell 

az intézmény működését,  

A fenntartó elkészíti az intézmény alapító okiratát, elküldi az alapító okiratot a pedagógiai 

felügyeletet ellátó szervnek, biztosítja az intézmény költségvetését valamint működésének 

személyi feltételeit. Ezek az előírások nem érvényesek a központi költségvetési szervek által 
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létrehozott szervezetek esetében. A fenntartó joga az intézmény megszüntetése is, azonban 

ennek korlátai vannak. Pl. nem maradhat ellátatlanul a feladat, legalább 6 hónappal a 

megszűnés előtt nyilvánosságra kell hozni a megszűnés tényét. 

 

A pedagógiai szakmai szolgáltató intézményekben nem működik a pedagógusok tanácsa (a 

jogosítványokkal felhatalmazott nevelőtestület megnevezése). 

Az intézmények működhetnek egy egységgel, de működhetnek több szervezeti egységből álló 

közös igazgatású intézményként valamint egyéb közoktatási intézmény tagintézményeként is. 

A megyékben eltérő a szervezési mód mindháromra akad példa. 

Lehetőség van arra is, hogy nem állami-önkormányzati szerv vegyen részt az állami 

feladatellátásban. Ezt azonban csak közoktatási megállapodás birtokában teheti. 

 

A pedagógiai szakmai szolgáltatással foglalkozó intézményekben csak kinevezett és okleveles 

tanár fokozatba tartozó kolléga dolgozhat. A munkakör elnevezése: konzultáns - pedagógus. 

Ugyanakkor vezető lehet pedagógus és nem pedagógus végzettségű személy is. A pedagógus 

végzettségű vezetőkre vonatkozó előírások között szerepel az MA (Master of Arts) 

végzettség, vezetői tanfolyam, sikeres minősítő tanfolyam, szakmai gyakorlat is. A nem 

pedagógus vezetők számára kevesebb az előírás. A vezetőket pályázat útján választják ki.  

A rendelet szabályozza az országos szervezetek feladatait, ezek bemutatását, 

feladatmegosztását a 1.3. és a 2.3.1. fejezet tartalmazza. 

A rendelet meghatározza, a megyei ás járási fenntartású intézmények feladatit is, ezt a 2.3.1. 

fejezet mutatja be. 

 

 

1.2.4. Közoktatás finanszírozása 

 

A közoktatás állami finanszírozásának modellje 2000 óta használatos. 

Az általános állami költségvetési támogatás a fő finanszírozási forrása az iskolai feladatokat 

vállaló helyi önkormányzatok oktatásra fordított költségvetésének. A támogatás összegének 

meghatározása és szétosztása két szakaszra oszlik. 

 Először is, az iskolai oktatásra fordítható összeg része az önkormányzati általános 

támogatásnak, ezt határozza meg minden évben a költségvetési törvény. 

 

Az állami költségvetésben meghatározott keretösszeg az adott évben nem lehet kevesebb, 

mint az előző évben meghatározott összeg, az értékvesztés ellensúlyozására korrekciókat 

alkalmaznak. 

 

Második lépésként az oktatásért felelős miniszter határozza meg azt az algoritmust, amellyel 

meghatározzák az egyes fenntartók támogatásának összegeit. Az algoritmus sokat változott 

2000 óta, de 4 alapegysége állandó elem. A finanszírozásban figyelembe veszik az ellátandó 

közoktatási feladatot (típus és mennyiség), a tanulók számát, az intézmények teljesítményét, 

valamint a közoktatáshoz kapcsolódó egyéb feladatokat is pl. gyermekek szállítása. 

A támogatás megállapítása során súlyozást is végeznek 30 alap és 14 kiegészítő feladat 

mentén pl: különleges körülmények között végzett munka, szabadidős létesítmények 

fenntartása. 

Az index figyelembe veszi a tanárok képzettségét is. magasabb finanszírozást kap az az 

önkormányzat, ahol magasan kvalifikált pedagógusok dolgoznak. 

2012-ben a települések kiadásai az iskolai oktatásban 60%-kal magasabbak, mint az iskolai 

oktatás állami támogatásának összege, amely azt mutatja, hogy az önkormányzatok számára 

az oktatás kiemelt feladat. 
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Az intézmények költségvetése a helyi hatóságokkal való egyeztetés során kerül 

meghatározásra, mert az állam a fenntartói feladatokat megosztja a különböző szintű 

önkormányzatokkal. 2013 óta az önkormányzatok céltámogatást kapnak a társfinanszírozás 

megvalósításához. 

 

Ami az iskolai pénzügyi döntéseket illeti, az iskolai autonómiának korlátai vannak, ennek a 

három alapvető dimenziója: a közpénzek felhasználása, az egyéb támogatások bevonása és 

használati szabályai, és a személyzeti politika. Az iskolák egyes döntéseit teljesen önállóan, 

vagy jelentős autonómiával hozzák, azonban teljes mértékben felelősek döntéseikért 

meghatározott korlátokon belül, az oktatási törvénynek megfelelően. A döntések más 

részében részben önállóak, választhatnak számos előre meghatározott opciók között, illetve 

döntéseiket jóvá kell hagynia az Oktatási Hivatalnak. 

 

 

1.3. A szakmai irányítási, felügyeleti és ellenőrzési feladatokat ellátók intézményi szerkezete 

és feladat-struktúrája 
3
 

 

Az Oktatáskutató Intézet (IBE) egy interdiszciplináris kutatási központ, feladata a lengyel 

oktatási rendszer működését és hatékonyságát javító alap és alkalmazott kutatások végzése. 

Az intézet részt vesz a hazai és nemzetközi kutatási projektekben, jelentéseket készít, és 

tanácsadói feladatokat lát el. Az Oktatási Minisztérium felügyelete alatt működik. 

 

Az intézet tevékenységi köre:  

 az Oktatáskutató Intézet nem csak kezdeményez, de önállóan kutatásokat is végez az 

oktatás egész területén. 

 elkészíti és elemzi az önálló kutatásokból gyűjtött információkat az oktatás területén, 

együttműködve a nemzeti és nemzetközi szervezetekkel. 

 az elkészült kutatásokból elemzéseket, szakértői jelentéseket és előrejelzéseket készít 

az Oktatási Minisztériumnak,  

 az Oktatáskutató Intézet az Oktatási Minisztérium kérésére kidolgozza a lehetséges 

megoldások rendszerét az oktatás átalakításához, módosításához. 

 az Oktatáskutató Intézet meghatározó tevékenysége közé tartozik még, hogy 

együttműködik külföldi tudományos központokkal és a nemzetközi szervezetekkel,  

 és mindezek mellett kiadói tevékenységet is végez, és szolgáltatásokat nyújt a 

különböző közösségek és oktatási intézmények számára.  

 

A fő kutatási területek közé tartoznak a következők:  

• az új alaptanterv bevezetésének helyzetének, didaktikai problémáinak vizsgálata, 

• az oktatás eredményességének mérése és elemzése a diákok körében 

• az iskolai oktatás pszichológiai és pedagógiai alapjainak megteremtése, 

• az oktatás kapcsolata a munkaerő-piaccal, különösen fontos terület a munkaerőpiacra 

belépő fiatalok helyzetének megfigyelése, nyomon követése,  

                                                 
3
http://www.ibe.edu.pl/ 

http://www.ore.edu.pl/ 

http://www.cke.edu.pl/ 

www.pcn.lublin.pl 

www.koweziu.edu.pl/ 

www.bip.gov.pl 
 

http://www.ore.edu.pl/
http://www.cke.edu.pl/
http://www.pcn.lublin.pl/
http://www.koweziu.edu.pl/
http://www.bip.gov.pl/
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• az élethosszig tartó tanulás (Lifelong Learning) és képesítési rendszer vizsgálata,  

• az oktatás gazdasági finanszírozásának feltételei, és egyéb átfogó oktatás gazdaságtani 

kérdései, 

• mindezek mellett fontos kutatási területek még: a tanárok munkakörülményei, a 

munkaidő, a foglalkoztatási helyzetet és pedagógus kompetenciák,  

• és az intézményi és jogi problémák megoldásának vizsgálata az oktatási rendszer és az 

oktatáspolitika terén. 

 

Konkrét kutatási –fejlesztési feladatok közé tartoznak: 

 a tanulás és fejlesztés alapvető irányai a természettudományos oktatásban,  

 az oktatással szemben támasztott társadalmi igények és a lengyel külföldi 

tapasztalatok,  

 az oktatásban lezajló változások előrejelzése 

 oktatási rendszerben zajló folyamatok kutatása, tanulmányozása, 

 részvétel a nemzeti oktatási reform megvalósításában az oktatás egész területén, 

különös tekintettel az általános oktatás és a szakképzés fejlesztésére, korszerűsítésére. 

Modellek és koncepciók (tartalom, módszerek, források képzési formák) 

 oktatásszervezési és irányítási kutatások, fejlesztések, 

 az oktatás eredményességének, hatékonyságának vizsgálata a kisgyermekkori nevelés, 

az általános oktatás és a szakképzés területén. 

 

Az Oktatáskutató Intézet lehetőséget biztosít a szakmai képesítések megszerzésére és a 

tanulmányok folytatására saját alkalmazottai és egyéb tudományos és oktatási intézmények 

alkalmazottai számára is. 

 

Az Oktatás Fejlesztési Központ (ORE) Az Oktatási Minisztérium által fenntartott 

közintézmény.  

A központ fő céljai közé tartozik, hogy segítse a javítására irányuló intézkedések 

végrehajtását az oktatás minőségének emelésében, az oktatási rendszerben az állami 

oktatáspolitika által bevezetett változtatásokkal összhangban. Az Oktatás Fejlesztési 

Központnak elsődleges szerepe van a pedagógusok képzésében, továbbképzésében, a sajátos 

nevelési színterek támogatásában, a sajátos nevelési igényű (SNI) tanulók módszertani 

kérdéseivel kapcsolatban. 

 

Az Oktatás Fejlesztési Központnak központ feladatai közé tartoznak: 

A pedagógus továbbképzéssel foglakozó közintézmények, nevelési tanácsadók, 

pedagógiai könyvtárak tevékenységének szakmai támogatása,  

• részt vesz az oktatás területén lezajló változtatások megvalósításában, 

• közreműködik a közoktatási intézményekben dolgozó szakemberek számára 

szolgáló szaktanácsadás megszervezésében, 

• az Oktatás Fejlesztési Központ járul hozzá a közoktatási intézményekben dolgozó 

pedagógusok, intézményvezetők, pedagóguscsoportok önképzésének 

megszervezésében, 

• ezeket, többek között szakmai módszertani kiadványok megjelentetésével, 

• és szakmai tájékoztatással segíti. 

Feladatai közé tartozik még a kompetenciafejlesztő programok kidolgozása és terjesztése. 

Az Oktatás Fejlesztési Központ hazai és nemzetközi intézmények között 

együttműködéseket szervez. 

Megszervezi az értékelő és minősítőbizottsági tagjelöltek képzését, kezeli a 

vizsgabizottsági tagok névjegyzékét. 
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Az Oktatási Információs Központ (CIE) az Oktatási Minisztérium háttérintézményeként 

üzemelteti az Oktatási Információs rendszert. További feladatai: 

IT-szolgáltatások az Oktatási Minisztérium számára, különösen:  

 Oktatási Információs Központ kezeli az irányítási rendszerek tervezését, 

programozását, üzembe helyezését és karbantartását,  

 segíti a helyi adatkommunikációs hálózatok karbantartását, fejlesztését és támogatja a 

technika fejlődését, 

 nem utolsó sorban feladatai közé tartozik még az oktatási adatok tárolása és archivált 

adatok visszakeresése, 

 Oktatási Információs Központ internet – hozzáférést biztosít  

Az általa biztosított rendszerek támogatják az online tanulást, a pedagógusok továbbképzését, 

a szakmai felügyeletet. 

 

Központi Vizsgakövetelmények Bizottsága (CKE)  

A Központi Vizsgakövetelmények Bizottságának feladatainak körét az oktatási törvény 

határozza meg. 

 Tevékenységei közé taroznak a kérdések, feladatok és tesztek előkészítése és 

meghatározása, az általános iskolai, középiskolai vizsga, az érettségi vizsga, a szakmai 

vizsga és a minősítő vizsga, valamint a különböző szakmai és a külső vizsgálatok 

esetében  

 A Központi Vizsgakövetelmények Bizottsága együttműködik mind a Regionális 

Vizsgabizottságokkal, mind pedig a szakmai vizsgákért a felelős miniszterekkel. 

Feladatuk  a vizsgabejelentések megszervezése, a Public Information Bulletin 

honlapján közzé tenni a központi vizsgakövetelményeket, a minta kérdéseket és 

feladatokat, ezen kívül a megoldások nyilvánosságra hozni, kötelesek tájékoztatást 

adni a vizsgák lebonyolításával és a felmerülő problémák kezelésével kapcsolatban. 

 A Bizottság kötelessége elemzni a vizsgálati eredményeket, az alsó középfokú iskolai 

vizsga, érettségi, szakmai vizsgák és külső vizsgálatok tekintetében. A vizsgálati 

elemzésekről  jelentéseket nyújtanak be az illetékes miniszter felé, ide tartozik az 

oktatási jelentések készítése is: a vizsgákhoz és külső mérésekhez kapcsolódóan. 

 Teendőik közé tartozik a tanárképzési programok elkészítése és azoknak a terjesztése, 

népszerűsítse és értékelése;  

 Továbbá a Bizottság köteles kutatásokat, elemzéseket és fejlesztéseket (innováció) 

véghez vinni az értékelések és a vizsgák területén. 

 A Központi Vizsgakövetelmények Bizottsága koordinálja, vizsgálja és felügyeli a 

Regionális Vizsgabizottságok tevékenységét. Meghatározza a munkájuk fejlesztéséhez 

kapcsolódó javaslatokat és feladatokat. Kérdéseket és teszteket ellenőriznek. 

Felügyelete alá tartoznak a : középiskolai vizsgák, az érettségi vizsgák, a szakmai 

vizsgák és külső vizsgálatok. Ezeken kívül értékeli a regionális vizsga dolgozatokat, 

annak érdekében, hogy biztosítsa az egységességet, összehasonlíthatóságot.  

 

Országos Szakképzési és Felnőttképzési Központ (KOWEZiU)  

A Országos Szakképzési és Felnőttképzési Központ állami költségvetési szerv, fenntartója 

Varsó város önkormányzata, szakmai irányítója az Oktatási Minisztérium. Fő feladatai a 

szakképzésben betöltött szerepe mellet a pedagógus továbbképzési rendszerhez, az 

előmeneteli rendszerben való előrehaladáshoz kötődnek. 

 Országos Szakképzési és Felnőttképzési Központ támogatja a pedagógus 

továbbképzést, mindenekelőtt pszichológiai-pedagógiai, könyvtár pedagógiai 
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területen és az oktatáspolitika, az oktatási főfelügyelőségek által meghatározott 

területeken, 

 A Központ megszervezi a pedagógiai, pszichológiai, könyvtár pedagógiai, 

művelődési és szakmai továbbképzéseket, 

 Feladata a pedagógiai és módszertani tanácsadók hálózatának működtetése. A 

pedagógiai és módszertani tanácsadók segítik az intézményvezetők, pedagógusok 

tevékenységét. 

 Az Országos Szakképzési és Felnőttképzési Központ támogatja az iskolákat és 

intézményeket feladataik végrehajtásában a szakképzés és az oktatás területén;  

  A Központban programokat szerveznek, oktatási tananyagokat készítenek, 

fejlesztik a tananyagokat a tanárok szakmai oktatásához, képzéséhez, és a 

tanácsadók képzéséhez is. 

 Nem utolsó sorban a központ feladata az innovatív megoldások tervezése, és annak 

végrehajtása a képzés és a tanulás, beleértve a távoktatás fejlesztését is. 

 Támogatják a horizontális tanulási lehetőségeket a tanárok önképzésének érdekében, 

terjesztik, népszerűsítik a jó gyakorlatokat. 

 Az Országos Szakképzési és Felnőttképzési Központ felelős az információs anyagok 

és módszertani anyagok elkészítéséért és közzétételéért, beleértve a kiadói 

tevékenységet is; 

 A Központ szervezi meg a szakértői minősítő (pedagógus előmenetel) bizottsági és 

szakértői vizsgabizottsági (állami vizsgák) tagok képzését, és vizsgáit. Kezeli a 

szakértői listákat. 

 

Lengyel Nyelvtanárok Központja (PCN)  

A Lengyel Nyelvtanárok Központjának elsődleges feladata a határon kívüli lengyel oktatás 

támogatása, a határon kívül dolgozó tanárok módszertani segítése. Nagyon fontos a 

szolgáltatási terület, mert a világ szinte minden országában élnek lengyelek, akik gondot 

fordítanak a lengyel nyelvoktatásra, az ország ismerétre, és kultúrájára, illetve egyéb 

tantárgyak oktatására lengyel nyelven. 

 Tevékenységei közé tartozik, a Polonia tanárainak továbbképzési programok 

tervezése, szervezése, 

 A Központ vizsgálja és nyomon követi a Polonia tanárainak és egyéb oktatási 

szereplőinek képesítéseit, végzettségeit. 

 A Lengyel Nyelvtanárok Központja segítséget és tanácsadást nyújt a lengyel 

nyelvoktatás és egyéb lengyel nyelven tanított tantárgyak oktatásának megszervezésében, 

 Inspiráló kulturális tevékenységeket végeznek a lengyel közösségek körében, 

 Többek között munkájuk része hogy tájékoztassák tevékenységeikről a 

Lengyelországon kívül működő oktatási intézményeket, iskolákat és egyéb 

intézményeket, 

 A Központ együttműködik, határon kívüli és belüli lengyel szervezetekkel is.  

 A Lengyel Nyelvtanárok Központja feladata a levezető oktatási tevékenység 

megszervezése a gyógypedagógia területén a határon kívül, 

 Kötelessége, továbbá a tanárok szakmai továbbképzésének lebonyolítása a határon 

kívüli lengyel közösségek részére. 

 

A központi intézmények feladatai összegezve: 

 A központ felelős az oktatási programok kidolgozásáért, oktatási tananyagok 

fejlesztéséért, 

 Köteles megszervezni és lebonyolítani a képzési programokat határon innen és túl 

egyaránt, 
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 A Központ rendelkezik hazai és külföldi együttműködések megkötésének jogával, 

 Együttműködéseket a képzési, tanácsadási, szakmai felügyeleti feladatokban köthet, 

 A Lengyel Nyelvtanárok Központja támogatja, az oktatás területén létrejövő 

fejlesztéseket, innovációk, és ha lehetősége adódik, terjeszti is őket.  

 A Központ támogatja a lengyel tanárok tanulási, tanulmányi útjait. 

 

 

A pedagógiai szakmai felügyeletet az iskolák tekintetében a Nemzeti Oktatási Minisztérium 

látja el, amelynek képviseletében az Oktatási Hatóságok (Kuratorium oświaty) járnak el. 

A minőségbiztosítási szabályok az iskolai oktatási rendszerben ugyanazok a korai 

gyermekkorban (iskola előtti) és az iskolai oktatásban.  

A külső minőségbiztosítás legfontosabb eleme a pedagógiai felügyeleti rendszer. A 

pedagógiai felügyeletet két megközelítésben végzik: értékelés, valamint a megfelelés 

ellenőrzése, a rendszer kiegészül a támogatással. 

Értékelés célja, hogy felmérje, milyen mértékben felelnek meg bizonyos egységes előre 

meghatározott szempontok alapján az intézmények a jogszabályokban megfogalmazott 

szakmai követelményeknek. 

Értékelési szempontok: 

• pedagógiai program koncepciója, 

• munkaszervezés, 

• oktatási folyamatok, 

• az alaptanterv végrehajtása, 

• fejlesztések támogatása, és aktív részvétel a fejlesztésekben, 

• a tanulók / hallgatók eredményei;  

• együttműködés a tanárok között, 

• együttműködés a szülőkkel és a helyi közösséggel, 

• a menedzsment, 

Az ellenőrzés célja, annak megállapítása, hogy az óvodák, iskolák és más intézmények 

tevékenysége megfelel-e a jogszabályi előírásoknak.  

Az értékelés és ellenőrzés során feltárt hiányosságok javítására az intézmények segítséget 

kapnak. 

A jogszabály nem határozza meg a külső értékelések és megfelelőségi ellenőrzések / 

vizsgálatok gyakoriságát. A prioritásai a nemzeti oktatáspolitika határozza meg, és a Nemzeti  

Oktatási Pedagógiai Felügyeleti Tervben évente állapítja meg a miniszter. A részletes 

pedagógiai felügyeleti terveket ennek alapján az Oktatási Főigazgatóságok készítik el. Így 

minden tanévben végeznek értékeléseket és megfelelőségi ellenőrzéseket, de azok hatályát és 

arányát évente döntik el.  

A külső vizsgarendszer egyik minőségfejlesztési eleme a szakmai ellenőrzésnek. A 

vizsgarendszer magába foglalja az általános iskolai, alsó és középfokú oktatás végén a 

vizsgákat, valamint a szakmai vizsgákat. A vizsgaeredményeket figyelembe veszik a külső 

értékelésben.  

 

Az Oktatási Főhatóságokat a megyei kormányhivatal irányítása alatt dolgoznak. Miután egy-

egy megye nagy területű, ezért a Főhatóságoknak járási irodái is vannak. A Főhatóságokat az 

Oktatási Főfelügyelő irányítja. 

Hatáskörük kiterjed a területükön működő állami/önkormányzati és egyéb fenntartású 

intézményekre, köztük a szakmai szolgáltatást végző megyei módszertani központokra is. 

 

Feladatuk kiterjed az oktatásfejlesztésre, a pedagógiai felügyelet koordinálására, 

közigazgatási eljárásokra. 
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Kiemelve néhány feladatot: 
• Az Oktatási Főhatóságoknak egyik feladata, hogy közigazgatási határozatokat, döntéseket 

hozzanak az oktatási törvényben meghatározott oktatási rendszert érintő kérdésekben. 

Közigazgatási eljárási feladatok, például: intézmények működési engedélyeinek kiadása, 

tankötelezettség teljesítésével összefüggő ügyek, pedagógusok szakmai előmenetelének 

ügyei – tanári fokozatok kiadása, 

• A Főhatóságok együttműködnek az iskolai tanácsokkal, önkormányzatokkal;  

• Az ő feladatuk, hogy végrehajtsák az állami oktatáspolitikai döntéseket és 

együttműködjenek más hatóságokkal, 

• Munkájuk része, hogy biztosítsák az összhangot a regionális és a helyi oktatáspolitika és 

az országos oktatáspolitika között,  

• Tevékenységük fontos részét alkotja, hogy a pénzeszközök felhasználását javító, 

finanszírozást célzó terveket készítenek,  

• Együttműködnek több más hatósággal az intézmények értékelésében, 

• A Főhatóságok pedagógiai felügyeletet gyakorolnak az intézmények fölött, 

• Az Oktatási Főhatóságoknak sport és egyéb versenyek szervezésében is részt veszek, és e 

mellett felméréseket rendeznek a tanulók számára a megyében;  

• Együttműködnek a regionális vizsgabizottsággal 

• A Főhatóságok megvizsgálják a pedagógusok képzési továbbképzési szükségleteit, és 

támogatják ezek megvalósítását;  

• Támogatják a központilag szervezett vizsgálatok és felmérések lebonyolítását  

az iskolákban;  

• Az Oktatási Főhatóságok együttműködnek egészségmegőrző-prevenciós programok 

megvalósításában más szervekkel;  

• Koordinálják, támogatják és felügyelik a szabadidő megszervezését a megyében tanuló 

gyermekek és a fiatalok   számára a téli és a nyári szünetben, 

• Mindezeken felül az Oktatási Hatóságok nyilvántartásokat vezetnek többek között az 

intézményi innovációkról,  

 

Az oktatási főhatóságok tevékenységében vannak olyan elemek, amelyek érintőleges 

kapcsolatban, átfedésben vannak a pedagógiai szakmai szolgáltatásokkal pl.: 

• pedagógusok képzésének szervezése, tervezése, 

• vetélkedők, versenyek szervezése, 

• oktatási projektek támogatása, 

• egészségmegőrzési-prevenciós programokkal kapcsolatos tevékenységek, 

• információcsere, tájékoztatás platformjainak működtetése. 

 

 

 

1. 4. A lengyel oktatási rendszer reformtörekvései, azok céljai és főbb elemei 

 

A lengyel oktatás reformja az 1990-es évektől két ütemben valósult meg. 

Az átalakítás a 8-2, 8-3-as bontású rendszer 6-3 bontásúvá változott. Létrejött a hat évig tartó 

általános iskola és a 3 évig tartó, felső tagozatnak tekinthető alsó fokú középfokú iskola 

vagyis összesen egy évvel hosszabbá és egy lépéssel bonyolultabbá vált az alapfokú képzés. 

A változtatás egyik oka az volt, hogy a lengyel településszerkezet sajátosságaiból adódóan 

sok kisebb méretű és elszórtan elhelyezkedő általános iskola létezett, amelyeket nem szerettek 

volna megszüntetni. Az új rendszer értelmében pedig a gyerekeknek így csak a hatodik 

évfolyam elvégzése után kell utazniuk. Szerencsésen ezen a ponton sem jelenik meg a 

szelekció, a tanulók tovább folytatják az alapképzést az alsó középiskola három évében. 
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 A reformoknak újabb lendületet a 2000-ben elvégzett PISA– vizsgálat (Programme for 

International Student Assessment, azaz „a nemzetközi tanulói teljesítménymérés programja”.) 

nagy megdöbbenést kiváltó eredményei adtak. A reformok hatására a 2012-es felmérésben az 

európai országok között Lengyelország az élmezőben szerepelt. (A PISA felméréseken 15 

éves tanulók matematikai, természettudományi műveltégét és szövegértési képességeit 

vizsgálják az OECD tagországai között).  

 

 

A szerkezeti váltás mellett egyéb változásokat is bevezettek: 

 növelték az érettségit adó középfokú oktatásban résztvevők számát, 

 növelték a felsőoktatási hallgatók számát, 

 kiterjesztették az érettségi utáni szakmai képzést, 

 kiteljesítették a továbbképzések, átképzések rendszerét, 

 liberalizált és decentralizált tantervi reformot valósítottak meg a köznevelésben és a 

szakképzésben is, 

 a vizsgarendszer átalakításával, két új vizsgaszint (hatodik és kilencedik év végén) 

bevezetésével erősítették a kimeneti szabályozók színvonalnövelő hatását. 

 

Összegezve a lényegesebb változásokat: 

Az iskolában töltött idő egy évvel meghosszabbodott, az intézmények nagyobb autonómiát 

kaptak, ami a tankönyvek és a pedagógiai módszerek kiválasztására is kiterjed, megnőtt az 

innovatív - kooperatív módszerek szerepe, megszűnt a korai szelekció. 

 

Az oktatás reformja nem állt meg a szerkezeti átalakításoknál, tartalmi reform is kezdődött A 

jelenlegi reformok és kezdeményezések célja, hogy átfogó intézkedések történjenek szinte az 

oktatás minden területén:  

  az oktatás tartalmi fejlesztése: új alaptanterv bevezetése, amely felöleli az iskolai 

oktatás összes szakaszát az óvodai nevelést, az általános képzést, amely összhangban 

van a tanulási eredményeken alapuló oktatáspolitikával; a szakképzésben és a  

felnőttképzésben az alaptantervvel összhangban lévő szakmai programok és új 

vizsgarendszer bevezetése, az iskolakezdési támogatás rendszerének kialakítása; az új 

iskolai teljesítményértékelési rendszer bevezetése, az iskola-előkészítő oktatás 

támogatása  

 a felsőoktatás területén – a gyakorlati oktatás egyre nagyobb az aránya a tanulmányi 

programokban, a munkaerőpiaci igények figyelembevétele képzési programokban 

 a tanulás széles fogalom: kiterjesztése a korai nevelés és gondozási szolgáltatásokra 

beleértve a három év alatti gyermekekre gondozására is, ez a szülők számára 

ugyanolyan fontos, mint a gyermekek későbbi oktatásának; támogatása, valamint a 

nem formális felnőttoktatás támogatása, mindenekelőtt a munkahelyeken beleértve az 

állampolgári részvételt is 

Jelenlegi reformtörekvések és eredmények 

Kisgyermekkori gondozás-nevelés / óvodáztatás területén 

• 2011-ben új jogszabályt vezettek be, amely szabályozza a három éves kor előtti 

nevelési-gondozási intézmények működését. Szakmai és az egészségügyi 

követelményeket írnak elő a bölcsődék és a „gyermekklubok” számára. Szabályozták 

a gondozónők tevékenységét. 

• megteremtették a jogszabályi lehetőséget, hogy a bölcsődék és óvodák egységes 

szervezetben tevékenykedjenek, 
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• bevezették az öt éves kortól kötelező óvodáztatás (tervek szerint három éves kortól 

lesz kötelező, két ütemben valósítják meg 2015-től négy éves kortól, 2017-től három 

éves kortól), 

• a hátrányos illetve többgyermekes családok gyermekeinek felvétele az óvodába három 

éves kortól kötelező, ha a szülő kéri. 

 

 

 

 

 

Oktatás területén 

• 2009-2012 között bevezetésre került az új nemzeti alaptanterv. 

2009 szeptemberében az óvodákban, az általános iskolákban és az alsó középfokú 

iskolákban és 2012 szeptemberében a középfokú iskolában (általános és szakmai 

képzés). A szakképzésben a szakmai programok átalakításon mentek keresztül.  

• Az új alaptantervben fogalmazták meg a tanulási eredmények szempontjából a 

meghatározó követelményeket az iskolai oktatás minden szakaszának Ez lehetővé 

teszi az oktatási folyamat szervezésében a nagyobb iskolai autonómiát. Nagyobb 

szabadságot és rugalmasságot biztosít az iskolai tevékenységek szervezésében és több 

felelősséget a tanulási eredményekkel kapcsolatban. Az új oktatási javaslatok 

hangsúlyozzák az önállóságot, a kreativitást és a felelősséget a saját tanulási 

folyamatban. A lengyel oktatási hagyomány tiszteletben tartása mellett a nyolc uniós 

szinten elfogadott kulcskompetencia is megjelenik.  

• A tantervi reform az oktatási rendszer erősíti az idegen nyelvoktatást - egy idegen 

nyelv tanulása kötelező az alapfokú oktatás elejétől kezdődően és két kötelező idegen 

nyelv az ISCED 2. szintű képzéstől kezdődően.  

• 2012-ben felülvizsgálták és megreformálták a vizsgarendszert 

• Folyamatban van a SIO (System Informacji Oświatowej) az Okatási Információs 

rendszer korszerűsítése, 

• Változásokat terveznek a tanárok foglalkozatásában – megjelennek 2014-től a tanár 

asszisztensek, akiknek a pedagógusokkal megegyező végzettséggel kell 

rendelkezniük, foglakozatásuk azonban a munkatörvénykönyve alapján történik – ettől 

azt is várják, hogy  

• 2014-től felmenő rendszerben bevezetésre kerül az ingyenes tankönyvellátás. 

 

Szakképzés területén 

• A szakképzés reformja biztosítja, hogy a gyakorlati képzés a szakmai középfokú és a 

felsőfokú iskolákban legalább 50%-a szakképzés időnek, míg a szakiskolákban marad, 

mint eddig volt (60%), és az iskolaigazgatók felelősek a gyakorlati képzés 

végrehajtásáért.  

• A szakmai gyakorlati képzést és a szakmai képesítő vizsgák tekintetében szoros 

együttműködést kell tartani a munkáltatókkal, és szakmai szövetségekkel.  

• Jogszabályi változások: szakmabesorolások változása, szakmai képzésben fejlesztendő 

kompetenciák meghatározása, szakképzési iskolarendszer átalakítása (pl. felnőtteknek 

általános középiskola, szakképző központok létrehozása) 

 Európai Képesítési Keretrendszer (EKKR) alkalmazásának bevezetése, amelynek fő 

célja, hogy az egyes Európai Uniós tagországok közötti képzések és végzettségek 

rendszere összehasonlíthatóvá váljon és átláthatóbb legyen, 

 A szakmai vizsgáztatás korszerűsítése – kompetencia alapú vizsgáztatás.  

 Beszámítási rendszer bevezetése a szakképzésben és a szakmai vizsgáztatásban. 
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 A felnőttképzés és szakképzés összehangolt fejlesztése. 
 

 

2. Az eredményességet támogató pedagógiai szakmai szolgáltatások rendszerének jellemzői 

 

2. 1. A szakmai szolgáltatási rendszer intézményszerkezeti jellemzői 

 

A pedagógiai eredményesség elérésében több központi szervezetnek van szerepe, ezek közül 

nem mindegyik kapcsolódik be a pedagógusok fejlődésének, önfejlődésének támogatásába, 

viszont visszajelző szerepük van a pedagógusok számára. 

Kifejezetten a pedagógiai szakmai szolgáltatás irányításában, megvalósításában résztvevő 

központi szerv az Oktatás Kutató Intézet (IBE), az Oktatásfejlesztő Intézet(ORE) ezen belül a 

Tanárképző Központ (CODN) és a Pszichológiai és Pedagógiai Módszertani Központ 

(CMPP-P), amelyeket 2010-ben egyesített az Oktatási Minisztérium, az Országos 

Szakképzési és Felnőttképzési Központ (KOWEZiU) valamint a külföldön dolgozó tanárok 

számára a Lengyel Nyelvtanárok Központja (PCN).  

 

 

A pedagógiai szakmai szolgáltatások területei intézményei megyei és járási szinten működnek 

az önkormányzatok fenntartásában. Irányításukban szerepe van megyei Oktatási 

Főhatóságoknak.  
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2. 2. A szolgáltatási rendszer szereplői szolgáltatások ellátói és igénybevevői 

 

A pedagógiai szakmai szolgáltatások regionális/helyi (megyei/ /járási) intézményrendszerének 

fontos színterei az állami pedagógiai szakmai szolgáltatók. Nevük vagy Regionális/Megyei 

Pedagógus Továbbképző Központ vagy Regionális/Megyei Módszertani Központ (mindkettő 

rövidítése WOM), vagy Megyei Módszertani és Képzési Központ (WOMe). 

A megyei szervezetek számát az alábbi térkép mutatja be:
4
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A megyei állami szervezeteken kívül a megyékben egyéb fenntartású és működtetésű 

szervezetek is bekapcsolódnak a pedagógiai szakmai szolgáltatásba. 

A legalább egy pedagógustámogatási feladatot ellátó szervezetek eloszlását mutatja az alábbi 

ábra.
5
 

 

 

 
 

 

 

                                                 
5
 http://www.ore.edu.pl/ 
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A pedagógusok szakmai támogatását végző intézményeknek a megyei Oktatási Főigazgatóság 

adja ki a működési engedélyt, a megyei önkormányzatok tartják fent őket, feladataikban nem 

különböznek, csak ellátási területükben. Megyénként egy Módszertani központ működik, 

melynek járásonként lehetnek intézményegységei. Van azonban olyan megye, ahol több 

úgynevezett regionális módszertani intézmény működik egymás mellett. A megyei és járási 

intézmények is feladataikat jellemzően egy-egy járásban fejtik ki (a lengyel járás nagyságában 

megfelel egy-egy magyarországi megyének). 

 

Ezek a feladatok különösen: 

 együttműködés szervezése a pedagógiai felügyeletben és a pedagógusok 

támogatásában érintett szervezetek között, 

 a pedagógusok pedagógiai és módszertani képesítésének, továbbképzés 

megszerzésének támogatása , 

 tanfolyamok és módszertani workshopok szervezése a tanárok és vezetők számára 

különböző szakterületeken, 

  tantárgygondozói szaktanácsadás lebonyolítása, 

 pedagógiai tanácsadás nem csak a tanárok, vezetők, pedagógiai tanácsadók, szakértők 

számára, hanem a helyi önkormányzatok oktatásirányítással foglalkozó szakemberei 

részére is. 

 intézményi segítségnyújtás az oktatási reform végrehajtásában a közoktatási 

intézményekben, és egyéb oktatási intézményi feladatok elvégzésében is, 

 új módszerek, technikák és eszközök terjesztése, népszerűsítése, 

 pedagógusok tevékenységének fejlesztése és annak támogatása, 

 módszertani információk közzététele, 

 jó gyakorlatok terjesztése, 

 

A pedagógiai szakmai szolgáltató intézmények tevékenységüket éves terv és éves 

költségvetési terv alapján végzik. Az éves munkaterv a gazdasági évhez igazodik és 

költségvetéssel egy időben, sőt azt egy kissé megelőzően készül. Első verzióban a tárgyévet 

megelőző év október 31-ig. 

Az éves tervet a lezárást követő év március 31-ig értékelik a pedagógiai szakmai szolgáltatók. 

Az értékeléseket be kell nyújtani a fenntartónak és a pedagógiai felügyeletet gyakorló 

szervnek. 

 

A pedagógiai szakmai szolgáltatások igénybevevői elsősorban a pedagógusok, 

intézményvezetők. Másodsorban a fenntartók oktatásirányítással foglalkozó szakemberei. 

 

A pedagógusok számára a pedagógustámogatási rendszerben való részvétel nem kötelező, a 

folyamatos szakmai fejlődés támogatásának igénybevétele olyan lehetőségeket nyújt, amellyel 

a pedagógusok elméleti és szakmai ismereti gyarapodnak, kompetenciáik fejlődnek.  

 

A szolgáltatásokat azok célcsoportjának igényei szerint alakítják ki. 

 

2. 3. A szolgáltatási rendszer szakmai profilja feladathálója 

 

A folyamatos szakmai fejlődés támogatása két fő feladatot jelent a módszertani központok 

tevékenységében 

• pedagógus továbbképzés rendszerének működtetése és önképzés támogatása, 

• szakmai gyakorlat megújításának támogatása. 
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Ebben a rendszerben nem különülnek el az egyes pedagógiai szakmai szolgáltatási feladatok, 

hanem egymást átszövik, egymásba kapcsolódnak. A feladatháló a megvalósítási színterekhez 

kapcsolódó feladatrendszer, amelynek középpontjában a pedagógusok szakmai fejlődésének 

támogatása, mint alapvető cél áll. 

 

A továbbképzés magába foglalja olyan programokban, képzésekben való részvételt, ahol 

magasabb illetve további képesítések szerezhetők meg, a szakmai gyakorlat megújításának a 

módszertani – pedagógiai - pszichológiai tudás és kompetenciák fejlesztése a célja. A 

pedagógus továbbképzés kötődik a pedagógusképző intézményekhez (akkreditált képzési és 

posztgraduális programok, módszertani megújító képzések), de részt vesznek benne a 

központi szolgáltató intézmények, a megyei/regionális/járási módszertani központok is, 

hiszen szakmai megújító képzéseket ők is szerveznek. 

A szakmai gyakorlat megújításához kapcsolódó tevékenységek a központi és 

megyei/regionális/járási módszertani központok feladata. 

A pedagógus támogatórendszer elemei működésének színterei közé tartoznak maguk a 

közoktatási intézmények is.
6
 

 

 

A lengyelországi pedagógust támogató rendszert mutatja be a következő ábra
7
 

 

 

 
 

A pedagógus a folyamatos fejlődésében az iskolai és iskolán kívüli lehetőségekkel is élhet 

                                                 
6
 www.ippo.org.ua/.../System_doskonalenia_nauczycieli.pl 

7
 http://www.ore.edu.pl/ 

 

http://www.ore.edu.pl/
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A rendszernek vannak iskolán kívüli (poza szkola) és iskolai (w szkole) elemei is. Az iskolán 

kívüli elemek  a kontaktórás, intézményi képzésekbe való bekapcsolódás (dosztalcenie w 

uczelni), a távoktatásban való részvétel (doskonalenie na odleglosc), módszertani és képzési 

központokban szervezett továbbképzésbe való bekapcsolódás (doskonalenie w placówce 

doskonalenia), egyéb tanulási formákban való részvétel  (inne formy ksztalcenia 

ustwniczego).  

 

Iskolán/intézményen belüli lehetőségek a továbbképzésben és a szakmai fejlődésben az 

önképzés (samodoskonalenie), az intézményi belső továbbképzés (doskonalenie w ramach 

WDN) – ezt minden intézményben tervezni kell, a szakmai beilleszkedés támogatása 

(wspieranie adaptacji zawodowej), módszertani tanácsadás (doradztwo metodyczne). 

 

A közoktatási intézményekben egy továbbképzési tervet kell készíteni, amelyben 

megtervezésre kerül a külső és belső képzéseken való részvétel. A továbbképzési terv 

megvalósulását a nevelőtestületek értékelik. 

 

A pedagógust támogató rendszer széles tevékenységeket ölel fel, amelyeknek célja 

pedagógusok folyamatos fejlesztésével egyidőben az oktatás eredményességének javítása. 

 

 

2. 3. 1. A pedagógusok szakmai fejlődésének támogatása a közoktatási intézményen kívül 

 

Az intézményen kívüli pedagógustámogatás/továbbképzés a tanfolyamokon, 

szemináriumokon, konferenciákon valórészvétel lehetőségét jelenti. A továbbképzéseket 

felsőoktatási intézmények, a központi szervezetek, megyei módszertani központok, 

pedagógiai szakkönyvtárak, oktatási szervezetek és egyesületek kínálják. Ezeket a formákat 

általában oktatók, előadók vezetik, témájuk széles körű a didaktikai - módszertani 

kérdésektől, általános pedagógiai kérdésekig terjed. 

 

 

Központilag az Oktatási Minisztérium által fenntartott intézmények tevékenykednek e 

területen, hatáskörük kiterjed a teljes országra. 

Az országos pedagógiai szakmai szolgáltató szervezetek jogszabályban meghatározott 

feladatai: 

 az országos szakmai programok kidolgozásában részt vesz. Feladatuk a pedagógusok 

továbbképzésére, támogatására is kiterjed (a programok megszervezése, 

lebonyolítása), ehhez kapcsolódó oktatási anyagokat is készítenek,  

 részt vesznek az országos szakmai továbbképzési programok megszervezésében 

állami-önkormányzati közoktatási intézményekben dolgozó pedagógusok, pedagógiai 

könyvtárosok, oktatásirányításban és pedagógiai felügyelet területén dolgozók 

számára, 

 Az országos pedagógiai szakmai szolgáltató szervezetek tevékenységei közé tartozik a 

szakmai felkészítések és továbbképzések szervezése a vizsga és minősítő bizottsági 

tagoknak, tekintettel a pedagógus minősítésekre vonatkozó szabályokra, 

 A szakmai szolgáltató szervezetek működtetik az országos információs rendszert, 

különös tekintettel a pedagógusok  képzésére, továbbképzésére és előmenetelére, 

 szakmai, módszertani kiadványokat készítenek, amelyek támogatják az innovációs 

törekvéseket és/vagy az eredmények terjesztését, 

 Az országos pedagógiai szakmai szolgáltató szervezetek támogatják a külföldön 

dolgozó lengyel pedagógusok szakmai, módszertani fejlődését. 
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 a pedagógusok folyamatos fejlődésének területén együttműködnek a pedagógiai 

felügyeletet szervező szervezetekkel, a Központi Vizsgabizottsággal, valamit a területi 

vizsgabizottságokkal, 

 ezen kívül együttműködnek a szakképzésben dolgozó pedagógusok támogatásáért 

felelős szervezetekkel, 

 Részt vesznek a pedagógus továbbképzés területén hazai és nemzetközi 

együttműködésekben,  

 A szervetek fejlesztik és működtetik az országos pedagógiai tájékoztatási rendszert.  

 

 

 

A megyei illetékességű pedagógus továbbképzőközpontoknak, módszertani központoknak az 

feladati a megye illetékességi területére, valamint a saját járásuk illetékességi területére 

terjednek ki. Az általános feladataikat az alapító okiratukban konkrét feladatokra bontva 

találjuk meg. A konkrét feladatok a pedagógusok szakmai fejlődésének támogatásához és a 

közoktatási intézmények eredményességének javításához kapcsolódnak. 

Konkrét feladatok: 

 A megyei illetékességű pedagógus továbbképzőközpontoknak, módszertani 

központoknak a munkakörbe tartozik, hogy pedagógusok szakmai fejlődéséhez 

kapcsolódóan együttműködjenek a pedagógiai felügyeletet végző szervezettel (Oktatási 

Főhatóság) 

 A továbbképzőközpontok és a módszertani központok továbbképzési programokat 

dolgoznak ki, a programokhoz oktatási segédanyagokat állítanak össze az 

intézményvezetők, pedagógiai felügyelet területén dolgozók, a pedagógiai felügyelők, 

az oktatásirányításban dolgozók, szaktanácsadók számára 

A továbbképzések területei: az oktatási változások bevezetése, a pedagógiai felügyelethez 

kapcsolódó előmeneteli rendszerben való előrehaladás támogatása, oktatási programok 

megvalósítása, oktatási programok kidolgozására való felkészítés, a tanulók diagnosztikus 

mérése, az egyénre szabott nevelés-oktatás szervezése, mérési eredmények feldolgozása és 

ebből fejlesztések elindítása, vizsgarendszer működtetése 

 Mind két központban szervezek továbbképzéseket  

 Tevékenységük fontos részét képezi a szaktanácsadói rendszer fejlesztése és 

működtetése területén együttműködés a pedagógiai felügyeletet ellátó szervezetekkel, a 

fenntartókkal, intézményvezetőkkel 

 A központok részt vesznek pedagógusok és vezetők számára különböző 

együttműködési formák megszervezésében a tapasztalatok kicserélésének céljából pl. 

konferenciák, szemináriumok, workshopok, 

 Mind a pedagógus továbbképzőközpontok, mind a módszertani központok segítik a 

pedagógusok és vezetők önképzését, annak érdekében, hogy legyen alkalmuk 

egymástól tanulni, és ehhez kapcsolódó alkalmakat szervezni, 

 A központok munkájához tartozik, hogy tájékoztassák a pedagógusokat,  

 A központok a közoktatási intézményben folyó munka minőségének javításának 

érdekében támogató rendezvényeket terveznek, szerveznek, a közoktatási intézmények 

szükségleteit számításba véve, 

 A megyei illetékességű pedagógus továbbképzőközpontoknak, módszertani központok 

kezdeményeznek fejlesztéseket és ezeknek eredményeit terjesztik, 

 A központok segítik a jó gyakorlatok terjesztését és terjesztési alkalmakat szerveznek, 

 Mind két központ feladata továbbá a megyei információs rendszer működtetése 

különös tekintettel a pedagógusok szakmai fejlődésére, 
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A szakmai szolgáltató szervezetek együttműködve a pedagógiai felügyeletet ellátó 

szervezetekkel megszervezhetnek minősítő tanfolyamokat is állami - önkormányzati 

intézményben dolgozó vezetők és pedagógusok számára. 

A minősítő tanfolyam vezetéséhez kérelmet szükséges benyújtani. A kérelemnek tartalmi és 

formai követelményei vannak. Be kell nyújtani a tanfolyam pontos és részletes tematikáját, 

amely kapcsolódik az ágazatért felelős miniszter által kiadott keretprogramhoz. Ehhez 

kapcsolódva meg kell nevezni az oktatókat képzettség, végzettség és kompetencia szerint. 

Meg kell határoznia a képzés célcsoportját, a jelentkezőkkel szemben támasztott 

követelményeket, jelentkezők közüli választás szempontjait, többek között azt, hogy milyen 

szinten lévő pedagógusoknak szánják a képzést. Meg kell tervezni a képzéshez szükséges 

eszközök és helyiség szükségletet. 

A minősítő képzést szervező pedagógiai szakmai szolgáltatónak kötelessége a résztvevők 

értékelésének vezetése a képzés során, a képzési dokumentáció vezetése, a képzés 

eredményéről beszámolni a képzést engedélyező szervezetnek legkésőbb a képzés zárását 

követő hónap végéig, a kiadott tanúsítványok regisztrálása, és őrzése. 

A képzés résztvevője a képzés lezárása után hivatalos tanúsítványt kap, amely szükséges az 

pedagógus fokozatok közötti előmenetelhez. 

 

2.3.1.1. A pedagógusok továbbképzésével foglalkozó szervezetekre vonatkozó szabályok  

 

A Nemzeti Oktatási Miniszter 2009. 11. 19. rendelete a pedagógusok továbbképzését végző 

szervezetekről tartalmazza a szervezetek alapító okiratára, a szervezetek feladataira, a 

szervezett képzések tartalmára vonatkozó szabályokat. 

 

Minden szervezetnek, amely pedagógusok továbbképzésével foglalkozik az alapító okiratában 

szerepelnie kell: 

 a tanárképző szervezet (oktatási központ) elnevezésének és céljainak 

 a fenntartó szervezet elnevezésének 

 a tanárképző szervezet (oktatási központ) feladatainak 

 a tanárképző szervezet (oktatási központ) szervezeti felépítésének 

 az alapító okirat változtatására vonatkozó szabálynak 

 

A 2014. április 28-án módosított rendelet meghatározza a megyei, járási körjegyzőségi 

fenntartású pedagógusok támogatásával foglalkozó szervezetek a pedagógusok támogatásában 

az alábbi területeken kaptak feladatokat: 

 

 oktatáspolitikai változások és az oktatási rendszer változásai 

 az iskolákkal és intézményekkel szemben támasztott követelmények, melyek 

teljesítését vizsgálja az oktatási hatóság a pedagógia külső ellenőrzés - értékelés 

folyamatában  

 a tanterv végrehajtása, ideértve a tananyag-fejlesztést 

 tanulók szükségleteinek és az egyénre szabott nevelés-oktatás diagnosztizálása  

 felkészülés a külső mérésekre, pedagógiai felügyeletre, vizsgákra 

 a mérések eredményeinek és következtetéseinek, a pedagógiai felügyelet 

megállapításainak, a teljesítmény tesztek és vizsgák eredményeinek elemzését, 

felhasználását segítő feladatok, intézményi fejlesztések tervezésének támogatása 

annak érdekében, hogy javuljon a pedagógusok munkájának színvonala 

 intézményvezetők támogatása tan-ügyigazgatási területen 
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 pedagógusok támogatása szaktanácsadással 

 megyei pedagógiai információs rendszer működtetése 

 

A megyei, járási körjegyzőségi fenntartású pedagógusok támogatásával foglalkozó 

szervezetek új feladata az intézményfejlesztési tanácsadás, melynek tartalma 

 az intézményi pedagógiai munka minőségének javítása érdekében 

a) segíti diagnosztizálni az intézmény szükségleteit  

b) milyen módszerekkel történhet a szükségletek kielégítése 

c) fejlesztési tervek és azok végrehajtása,  

d) a hatások értékelése és további fejlesztési javaslatok 

 

Természetesen a támogatás eddig alkalmazott  hagyományos szervezési formái is 

megmaradtak 

 intézményi együttműködések szervezése 

 képzések szervezése, lebonyolítása, beleértve a szemináriumok, konferenciák, 

előadások, workshopok és tanfolyam  

 egyéni szaktanári konzultáció;  

 jó gyakorlatok terjesztése 

 

 

2. 3. 2. A pedagógusok szakmai fejlődésének támogatása a közoktatási intézményeken belül 

 

A belső továbbképzési rendszer működtetése valamennyi közoktatási intézményben kötelező. 

Belső szabályzat alapján működtetik a pedagógusok támogatására. Az általános célok között 

jellemzően a pedagógusok szakmai fejlődésnek támogatása, a belső együttműködés erősítése, 

a nevelő-oktató munka problémáinak közös megoldása fogalmazódik meg. A szabályzatot 

minden évben aktualizálni kell. Az adott évi célok és feladatok meghatározásakor figyelme 

kell venni az előző oktatási év eredményeit, amelyeket belső mérésekkel is alátámasztanak. A 

szabályzatban kitérnek az önképzésre, illetve a külső továbbképzéseken való részvétel elveire, 

tematikáira. 

 

A belső továbbképzési rendszert az intézményben megbízott személy irányítja. Ő készíti el a 

belső továbbképzés tervét, amelyet a nevelőtestület fogad el, szervezi meg a továbbképzési 

alkalmakat, értékeli az éves tevékenységet. Összességében ő felelős a belső továbbképzési 

rendszer működtetésért. 

A belső továbbképzési felelős feladatai: 

 a pedagógusok továbbképzési szükségleteinek felmérése, elemzése 

 a továbbképzési ajánlatok összegyűjtése, együttműködés a továbbképzést megvalósító 

szervezetekkel és személyekkel 

 éves továbbképzési terv elkészítése 

 együttműködés az intézményvezetőjével 

 továbbképzések megszervezése 

 továbbképzések eredményeinek és hatásainak mérése, elemzése 

 éves továbbképzési terv megvalósítása értékelésének elkészítése 

A belső továbbképzési tervet az intézmény vezetője fogadja el, a továbbképzési vezetővel és a 

nevelőtestülettel való egyezetés után. 

 

Az intézményi belső továbbképzés céltudatos, az intézményi problémákra válaszoló, 

gyakorlatorientált tervszerű tevékenység. Általános célja: az intézményi nevelő-oktató munka 
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színvonalának emelése. Konkrét céljai: a pedagógus személyiségének megerősítése, a 

nevelőtestület belső kommunikációjának fejélesztése,  a nevelési-oktatási folyamat javítása, a 

pedagógus nevelési és didaktikai kompetenciáinak fejlesztése, a pedagógus módszertani 

kultúrájának javítása, a tanári felelősség emelése a tanulók fejlődésével kapcsolatosan. 

A belső továbbképzési rendszer a pedagógusok, a nevelőtestület és az intézmény igényeire, 

szükségleteire épül. A belső továbbképzésben minden pedagógus önkéntesen vesz részt, 

azonban egyes esetekben a nevelőtestület kötelezővé teheti. 

 

 

A pedagógusok szakmai támogatásának intézményen belüli tevékenységei közé sorolják a 

szaktanácsadást, a pedagógusok önképzését, a pedagógiai innovációk kidolgozását, pedagógia 

fejlesztések eredményeinek adaptálását, belső továbbképzési rendszer működését. 

Ezek az alkalmak intézményi színtéren valósulnak meg, de a módszertani központok 

támogatásával, és szakemberinek segítségével. 

 

Az intézményen belüli tevékenységekhez kapcsolódóan a központi szervezeteknek az alábbi 

feladatai vannak: 

 innovációs kezdeményezések támogatása, ezek eredményeinek terjesztése különösen a 

pedagógusok szakmai támogatása területén 

 

A megyei módszertani központok feladati az intézményen belüli pedagógustámogató 

tevékenységekhez kapcsolódóan: 

 A megyei módszertani központok feladata a szaktanácsadói rendszer működtetése, 

 A módszertani központok segítséget nyújtanak a pedagógusok számára a pedagógiai 

felügyelet által meghatározott fejlesztési területeken, 

 Feladatuk a pedagógusok szaktanácsadói támogatásának megszervezése: 

szaktantárgyakban, nemzetiségi oktatásban, 

 A Központok támogatják az innovációs kezdeményezéseket, 

 A Központok segítenek a közoktatási intézmények fejlesztési szükségleteinek 

feltárásában, 

 A megyei módszertani központok munkájának része, hogy a közoktatási intézmények 

által végrehajtott fejlesztések tervezéseit segítse, 

 Támogatják a közoktatási intézmények által végrehajtott fejlesztések megvalósítását, 

 A Központok feladata a jó gyakorlatok kialakításának módszertani és szakmai segítése, 

 Ezeken kívül tevékenységeik közé tartozik, hogy konzultációs lehetőségeket 

biztosítanak különböző szakmai témákban. 

 

 

A járási illetékességű módszertani központok tevékenysége a járási intézményekre terjed ki. 

Fő feladatuk a szaktanácsadás szervezése. 

 

A szaktanácsadás az egyik legfontosabb szakmai fejlődést segítő tevékenység. Támogatja a 

pedagógusok a tantárgyukkal, a csoporttal kapcsolatos problémáik megoldásában. Kiemelten 

segíti a kezdő pedagógusokat. Támogatja, segíti a pedagógusok közösségeit, a 

nevelőtestületeket az intézmény szakmai színvonalának megtartásában, emelésében. 

A szaktanácsadás, mint intézményen belüli támogatás egyaránt segíti a vezetőket, a 

pedagógusokat, nevelőtestületeket. 

 A szaktanácsadás segít a pedagógiai tervezésben, 

 Hozzájárul a fejlesztési tervek megvalósításához, 
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 Részt vesz a nevelő-oktató munka pedagógiai értékelésének megvalósításában, 

 A szaktanácsadás feladata továbbá a módszertani anyagok és programok kidolgozásában, 

adaptálásában is megnyilvánul, 

 Kötelessége a pedagógusok módszertani kultúrájának fejlesztése, 

 Támogatja a pedagógusok egyéni konzultációját, óralátogatással és azok megbeszélésével, 

egyéb szakmai támogatási alkalmak megszervezésével, 

A szaktanácsadási feladatokat az állami iskolákban foglalkozatott pedagógusok látják el.  

A szaktanácsadók munkájának szervezését a pedagógiai szakmai szolgáltató intézmény egy 

osztálya látja el a fenntartói igényei alapján. 

A szaktanácsadó saját terve alapján végzi a feladatát együttműködve a pedagógiai szakmai 

szolgáltatóval, a pedagógiai felügyelttel és a közoktatási intézménnyel. 

A szaktanácsadásban különböző megvalósítási formákat alkalmaznak. Lehetséges az egyéni - 

személyes konzultáció, óra – gyakorlat látogatása, a pedagógus egyéb didaktikai feladatainak 

segítése. 

A szaktanácsadót minden esetben a megyei pedagógiai szakmai szolgáltató igazgatója bízza 

meg. A megbízáskor egyeztet a pedagógust foglalkoztató közoktatási intézmény vezetőjével. 

Milyen feltételek szükségesek a szaktanácsadói megbízáshoz: 

 a jogszabályban előírt végzettségek megléte, 

 kinevezett tanár vagy okleveles tanár fokozat, 

 minimum öt éves szakmai gyakorlat. 

 

A megbízott szaktanácsadó lehetséges alkalmazási feltételei: 

 órakedvezmény abban az intézményben, ahol alkalmazásban van 

 további munkaviszonyra vonatkozó szerződés a pedagógiai szakmai szolgáltatást 

végző intézménynél 

A szaktanácsadó 3 évre kapja a megbízását, de ezt meg lehet hosszabbítani. A hosszabbítás 

nem lehet rövidebb, mint egy év. A megbízatás meghosszabbítása előtt a szaktanácsadó 

tevékenysége értékelésre kerül. Az értékelésben részt vesz a pedagógiai szakmai szolgáltató 

vezetője, az intézményvezetők, és a szaktanácsadó által segített pedagógusok is. 

A szaktanácsadói megbízás visszavonható a köznevelési intézmény vezetőjének 

kezdeményezésére, ha a szaktanácsadó nem megelégedésre végzi el feladatát. A 

visszavonáshoz ki kell kérni a pedagógiai szakmai szolgáltató intézmény vezetőjének 

véleményét és a pedagógust alkalmazó köznevelési intézmény vezetőjének véleményét is. 

A szaktanácsadó tevékenységének pedagógiai felügyeletét a pedagógiai szakmai szolgáltató 

intézmény vezetője látja el. 

 

A szaktanácsadót foglalkoztató köznevelési intézmény fenntartója meghatározza azokat a 

feltételeket, amelyek mentén lehetővé válik a szaktanácsadói feladatok ellátása. 

 meghatározott feltételek, amelyek között végezhető nevelő-oktató munka 

 kijelöli azokat közoktatási intézményeket, amelyekben szaktanácsadók végzik 

tevékenységüket 

 szaktanácsadói tevékenység munkafeltételeit 

 

Az intézményen belüli tevékenységek közül a pedagógusok önképzése a pedagógusok saját 

érdeklődésére, motivációjára alapszik. Ebben támogatást tudnak adni a módszertani 

kiadványok, a pedagógiai tájékoztatás rendezvényei. 

 

A szakmai beilleszkedés támogatása az intézményekben dolgozó pedagógusok feladata. 

Valamennyi kezdő pedagógust mentor segít az egyéni fejlődési terv elkészítésében és 
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megvalósításában, a beilleszkedésben, a szakmai problémák megoldásában. A mentor feladata 

a segítség mellett az értékelésben való részvétel is. 

 

 

 

 

 

2.4. Pedagógiai szakmai szolgáltatás finanszírozása 

 

A központi szerveket közvetlenül az Oktatási Minisztérium finanszírozza, hiszen ők országos 

feladatokat látnak el. 

A regionális feladatok finanszírozását a megyei önkormányzat végzi. A finanszírozásért a 

vajda (megyei önkormányzat elnöke) a felelős. Ezen a szinten kerül finanszírozásra a 

pedagógiai szakmai szolgáltatás, a vizsgarendszer működése és a pedagógus előmeneteli 

rendszer működtetéséhez szükséges szakértői tevékenységek, bizottságok működtetése. 

 

A helyi önkormányzatok (járási szint) körülbelül a finanszírozás 1 %-nak felhasználásával a 

helyi intézetek és továbbképzési, tanácsadási, tájékoztatási feladatok ellátását biztosítják. 

Intézményen belüli pedagógustámogatás finanszírozásának alapja a belső továbbképzési terv, 

a gyakornokok támogatásához szükséges források és a pedagógusminősítésekhez szükséges 

források. 

A regionális, megyei és intézményi finanszírozáshoz szükséges források az Oktatási 

Minisztérium költségvetése tartalmazza. 

 

A módszertani központok tevékenységüket éves tervezés alapján végzik. A vezető feladata az 

éves munkaterv elkészítése, az éves költségvetés megtervezése, az egyes projektek tartalmi és 

gazdasági tervezése.  

A pedagógiai szakmai szolgáltatás finanszírozását a módszertani központok költségvetése 

tartalmazza. Bevételeiket központi költségvetésből a fenntartón keresztül kapják, illetve az 

egyes Európai Uniós Projektek is növelik költségvetésüket. 

 

 

 

3. A pedagógiai szakmai szolgáltatás minőségbiztosítása 

 

A pedagógiai szakmai szolgáltatás minőségbiztosításának egyik eleme az intézményi 

akkreditáció. 

Az 1991. évi szeptember 7-i oktatási törvény 77. a §-a rendelkezik arról, hogy a pedagógiai 

szakmai szolgáltatók működhetnek akkreditált intézményként. A részletes szabályozást a 

2003. december 20-i Nemzeti Oktatási és Sport Miniszter által kiadott rendelet tartalmazza. 

 

Az akkreditáció a pedagógusok magas minőségű támogatását bizonyítja. Az akkreditációt az 

oktatási főfelügyelő hitelesíti. Magát a folyamatot az oktatási főfelügyelő által megbízott 

bizottság bonyolítja le. 

Akkreditált lehet az a tanártovábbképzéssel foglalkozó pedagógiai szakmai szolgáltató amely: 

 rendelkezik jogszabályoknak megfelelő, magasan kvalifikált munkatársakkal 

 kidolgoz és megvalósít pedagógusokat támogató tevékenységeket, vizsgálja azok 

eredményességét 
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 pedagógiai tájékoztatási tevékenységet végez a pedagógusok támogatásának 

érdekében 

 korszerű oktatási feltételekkel rendelkezik 

 

Az oktatási főfelügyelő visszavonhatja a tanártovábbképző/módszertani központ 

akkreditációját, ha az intézmény tevékenysége nem felel meg az előírt feltételeknek. 

Az akkreditáció megszerzésért díjat kell fizetni. 

 

A személyi feltételeket az alábbiak szerint vizsgálja meg a bizottság: 

 a biztosítja a szakképzett személyzetet 

 az intézmény vezetője köteles legalább hatvanórás köznevelési intézményvezetői 

továbbképzést elvégezni, 

 a programokat kidolgozó pedagógusok legalább 60 %-a rendelkezik egyenként 

legalább 160 órás felnőttképzési gyakorlattal, 

 a módszertani foglalkozásokat vezető pedagógusok és nem pedagógus végzettségű 

munkatársak között legalább 80 %-nak egyetemi végzettsége van, 

 a nem pedagógiai feladatokat végzők legalább 80 %-a egyetemi végzettséggel és 

legalább öt éves gyakorlattal rendelkezik, 

 a munkatársak legalább 10 %-a végez hatósági feladatokat vagy rendelkezi 

tudományos fokozattal, 

 a hatósági feladatokat ellátó munkatársak legalább 33 %-a több mint egy éve van 

foglalkoztatva, 

  a technikai alkalmazottak rendelkeznek megfelelő végzettséggel és belső 

továbbképzésükről rendszeresen gondoskodnak. 

 

A programok készítésének, megvalósításának, eredményességének vizsgálatához kapcsolódó 

szempontok: 

 a programok kidolgozásához, átdolgozásához kapcsolóan legalább kétszer meg kell 

vizsgálni a pedagógusok és intézmények szükségleteit, és figyelembe kell venni a 

megvalósult programok eredményeit, 

 a programokhoz kapcsolódóan ki kell dolgozni a résztvevői segédanyagokat, majd a 

kidolgozott az program értékelési rendszerének bemutatása, és a résztvevői toborzás és 

tájékoztatás következik. 

 rendelkezik legalább három programmal, amely különböző képzési formákat tartalmaz 

és összesen legalább 1500 óra tartamúak 

 kezdeményezi az együttműködéseket a tanártovábbképzés területén 

 részt vesz legalább egy nemzetközi együttműködésben, 

 működteti a programok belső értékelési rendszerét, 

 vizsgálja a programok hatását és eredményességét, 

 rendszeresen dokumentált a folyamatainak tervezése, végrehajtása, 

 

A pedagógiai tájékoztatás területéhez kapcsolódó vizsgálati szempontok: 

 oktatási információs anyagokat fejleszt és terjeszt 

 saját honlapot működtet, ahol lehetőséget biztosít a pedagógusok eszmecseréjére 

 

A korszerű oktatási bázis meglétét az alábbi szempontok szerint vizsgálják: 

 engedhetetlen, hogy a tanfolyamoknak megfelelő oktatási helyiségek állnak 

rendelkezésre, 

 alkalmazni kell a modern oktatási eszközöket, 
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 fontos, hogy biztosítani lehessen a számítógépes és az internet hozzáférést. 

 a résztvevők számára biztosítani kell a programokhoz és a szakirodalomhoz való 

hozzáférést, 

 lehetőség szerint a technológiai feltételeket az aktuális igényeknek megfelelően 

rendszeresen korszerűsíteni kell. 

 

A kérelem benyújtása után az oktatási főfelügyelő megbízza a vizsgálatot lebonyolító 

bizottságot. A bizottság munkájában részt vesz az oktatási hatóság munkatársa, egy 

intézményvezető, egy legalább kinevezett fokozattal rendelkező gyakorló tanár, egy 

tanártovábbképző intézményben dolgozó tanár. Természetesen alkalmazzák az 

összeférhetetlenség szabályait. A bizottságban nem lehet tag adott intézmény alkalmazottja. 

A bizottsági munka csapatmunka, melynek során a rendeletben előírt protokollt be kell 

tartani, dokumentumokat kell használni. 

 

A bizottság megvizsgálja a benyújtott anyagokat és helyszíni szemlét tart. A vizsgálat 

eredményéről jegyzőkönyv készül. 

Ha a helyszíni szemle a benyújtott dokumentumok megfelelőségét alátámasztja, akkor az 

akkreditáció sikeres. 

 

Továbbképzéshez kapcsolódó minőségbiztosítási elem a 2.3.1. fejezetben kifejtett minősítő 

tanfolyamok programjának kidolgozása és engedélyezése. 

 

A pedagógiai szakmai szolgáltatás szaktanácsadáshoz kapcsolódó minőségbiztosítási elem a 

szaktanácsadói munka értékelése, a megbízás visszavonhatósága, amelyet a 2.3.2. fejezet 

tartalmaz. 

 

A megyei és területi módszertani központok esetében – amelyek a közoktatás rendszerében 

működnek – alkalmazásra kerül az nemzeti Oktatási Miniszter 2009. évi október 7-i rendelete 

a pedagógiai ellenőrzésről. A rendeletet 2013-ban módosította a miniszter, kiegészítésre 

kerültek az ellenőrzés szempontjai. 

A pedagógiai ellenőrzést az Oktatási Főhatóság által kijelölt ellenőrző bizottság végzi. Az 

ellenőrzés során a rendeletben meghatározott szempontok és kritériumok alapján 

megállapítják, hogy az adott intézmény az egyes területeken milyen színvonalon teljesít. A 

színvonalat A, B,C,D,E betűkkel jelölik. Az E a nem megfelelőséget jelenti, az A a mások 

számára is példaértékű tevékenységet. A rendeletben a B és D szint van meghatározva. 
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Szempont A B teljesítési szint jellemzői A D teljesítési szint jellemzői  

1. A munkaterv megvalósítása Az intézmény olyan saját munkaterv alapján tevékenykedik, 
amely épít a szolgáltatásokat igénybevevő egyének és 
szervezetek szükségleteire, helyi intézmények azonosított 
igényeire.  A munkaterv ismert az igénybevevő egyének és 
szervezetek előtt. 

Az intézményi munkaterv épít a szolgáltatásokat 
igénybevevő egyének és szervezetek szükségleteire és 
megfogalmazott igényeire. 

2. A szervezet kínálatából 
igénybevett egyéni és 
intézményi fejlődést elősegítő 
tevékenységek tervezettsége   

A tevékenységek tervezése a szolgáltatást igénybevevő 
egyének és szervezetek fejlődését szolgálják. 
A tevékenységek megvalósításában különböző 
munkaformákat használnak az igénybevevők 
szükségleteihez igazodva. 
Az intézmény szervezetten tájékozódik a tevékenységek 
megtervezésekor a szolgáltatást igénybevevők 
szükségleteiről, az intézmény tevékenységének 
megítéléséről. 

A tevékenységek kapcsolódnak a szolgáltatást igénybevevő 
egyének és szervezetek fejlődéséhez. 
Az intézmény a szolgáltatást igénybevevő egyénektől és 
szervezetektől kapott információkat elemzi és az elemzések 
eredményeit figyelembe veszi a tevékenységeinek 
tervezésekor. 

3. Az egyéni és intézményi 
szükségletek kielégítése 

Az intézmény az egyéni és szervezeti szükségleteket 
célirányosan elégíti ki. 
Vannak az egyenlő hozzáférést támogató intézkedések. 
A szolgáltatást igénybevevők elégedetten nyilatkoznak 
arról, hogy a szolgáltatás kielégíti a szükségleteket. 
A tevékenység teljesíti az esélyegyenlőség követelményeit 

Az intézmény tevékenységének kínálata kielégíti az egyének 
és szervezetek szükségleteit. 
Az intézet ösztönzi a szolgáltatás igénybevételére az 
egyéneket és szervezeteket. 

4. A tevékenységek hatásai a 
pedagógusok és a szolgáltatás 
megvalósítói 
együttműködésében 

A pedagógusok és más szolgáltatás megvalósításában 
résztvevő személyek tervezetten, szervezetten, működnek 
együtt a szolgáltatási tevékenység megvalósításában, az 
oktatási tevékenység fejlesztése érdekében. 
Az oktatási folyamat változtatása (tervezés, szervezés, 
megvalósítás, elemzés és fejlődés) a pedagógusoknak és 
szolgáltatást megvalósítóinak együttműködésében valósul 
meg.  
Az intézmény tevékenysége helyileg pozitívan értékelt. 

A pedagógusok és a szolgáltatások megvalósítói 
együttműködnek a problémák megoldásában, a módszerek, 
együttműködések fejlesztésében. 
A pedagógusok és a szolgáltatásban részt vevő egyéb 
személyek kölcsönösen támogatják egymást az 
értékelésben, a saját munkájuk fejlesztésében. 

5. A tanulás, mint érték 
közvetítése 

Az intézet tevékenységének alapja az élethosszig tartó 
tanulás. 
Az intézmény tevékenysége példája a tanulásnak, mint 

Az intézmény tevékenysége erősíti a személyes és 
szervezeti fejlődés iránti felelősséget a szolgáltatást 
igénybevevő egyénekben és szervezetekben. 
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értéknek, ezt a szemléletet közvetíti az egyének és 
szervezetek számára, akik igénybe veszik a szolgáltatásokat. 
Az intézmény helyileg elismert. 

A helyi társadalom fejlesztésének támogatásával a tanulás, 
mint értéket közvetíti az intézmény a tevékenységében. 

6. A helyi erőforrások 
használata 

A szükségletek megismerésében és az igények 
azonosításában az intézmény figyelembe veszi a helyi 
szükségleteket és törekszik ezek beépítésére a 
tevékenységébe. 
Az intézmény rendszeresen, céltudatosan saját 
tevékenységének speciális kereti között szervezi az 
együttműködéseit a helyi intézményekkel és szervezetekkel. 
Az intézményben a helyi társadalom véleményét figyelembe 
veszik a tevékenység fejlesztése során. 

A helyi szervezetek és az intézmény együttműködése 
mindkét fél fejlődését szolgálja. 
Az intézmény helyi erőforrások igénybevételével segíti a 
szolgáltatást igénybe vevő egyének és szervezetek 
fejlődését. 

7. Az intézményi 
tevékenységek 
eredményeinek mérése, 
értékelése 

Az intézmény elemzi a belső és külső mérések eredményeit, 
értékeli a belső és külső eredményeket. 
Az elemzések következtetéskehez és ajánlásokhoz vezetnek, 
amelyek felhasználásra kerülnek a szolgáltatási ajánlatok 
kidolgozásakor. 
A tevékenységek megvalósítását rendszeres ellenőrzés, 
elemzés kíséri, és megtörténnek a szükséges módosítások. 

Az intézmény a saját tevékenységének fejlesztését 
rendszeresen végzi a szolgáltatást igénybe vevő egyének és 
szervezetektől kapott vélemények alapján. 

8. Az intézmény irányítása Az intézmény vezetése megvalósítja az alapító okiratban 
megfogalmazott feladatok teljesítését. 
A belső értékelés a pedagógusokkal és a szolgáltatás 
megvalósítóival együtt történik. 
A vezetési folyamat során figyelembe veszik a pedagógiai 
ellenőrzés megállapításait, amelyeket szolgáltatási 
tevékenység fejlődését szolgálják. 
Az intézmény vezetése támogatja az egyéni 
kezdeményezéseket, a pedagógus együttműködéseket a 
pedagógusok és szolgáltatás megvalósítóinak körében. 
Az intézmény vezetése gondoskodik az egyéni és szervezeti 
szükségleteket kielégítő szolgáltatási kínálat kialakításáról, 
valamint a megvalósításhoz szükséges feltételek 
megteremtéséről 

Az intézmény vezetése újításokat, innovációkat, kísérleteket 
vezet be. 
Az intézmény vezetése elősegíti a pedagógusok és a 
szolgáltatást megvalósítók intézeti tevékenységekhez 
kapcsolódó döntéseit. 
Az intézményvezetése elősegíti a pedagógusok és a 
szolgáltatás megvalósítóinak belső értékelésben való 
részvételét. 
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Felhasznált irodalom: 
http://eacea.ec.europa.eu/education/eurypedia 

http://www.ibe.edu.pl/ 

http://www.ore.edu.pl/ 

http://www.cke.edu.pl/ 

www.pcn.lublin.pl 

www.koweziu.edu.pl/ 

www.bip.gov.pl 

www.wombb.edu.pl/  

 

Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systeme oświaty 

 

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sprotu z dnia 20 grudnia 2003 w sprawie akredytacji placówek 

doskonalenia nauczycieli 

 

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 listopada 2009 w sprawie placówek doskonalenia 

nauczycieli 

 

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 pazdzrenika 2009 w sprawie nadzoru pedagogicznego 

 

Statut Maloposkiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli 
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