
A továbbképzés megnevezése: A pedagógus életpályamodell; A portfóliókészítés elméleti és 

gyakorlati ismereteinek elsajátítása 

Szervező neve: Soter-Line Oktatási, Továbbképző és Szolgáltató Kft.  
Felnőttképzési nyilvántartási szám: 01-0325-04  

Alapítási engedély szám: 43/220/2014  

Alapító neve: Soter-Li e Oktatási, Tová képző és Szolgáltató Kft.  
 

Az alapítási engedély érvényességének dátuma: 2019. 09. 15. 

Foglalkozási órák száma: 30  

A továbbképzés szervezésének formája: tanfolyami 

A továbbképzés célja:  

Ismeretek nyújtása, melyek elsajátításával a pedagógusok: 

- tájékozottságot szerez ek a pedagógus életpál a odell elő e eteli re dszeré e , 
- megismerik a portfólió jogi szabályozóit, tartalmi részeit, a portfólió elkészítését meghatározó 

elméleti hátteret és gyakorlati tennivalókat, 

- átlátják portfóliójuk tervezésének és kivitelezésének folyamatát, 

- képessé vál ak portfóliójuk jogsza ál i előírások ak egfelelő, szakszerű elkészítésére, 
összeállítására, 

- megismerik a feltöltéshez biztosított felületet és az e-portfólió feltöltésének gyakorlatát. 

 

Doku e tu ok létrehozása üte terv, szak ai életút vázlat, soportprofil, te atikus terv, képzésről 
refle ió , el ek g akorlatilag is részét képezhetik a feltölte dő portfólió ak. 
 

A program tartalmának rövid ismertetése:  

A pedagógus életpályamodell 2013. szeptember 1-jétől törté t jogsza ál i evezetése, a i ősítő 
vizsgá  és a i ősítési eljárás a  való részvétel i de  pedagógust éri tő változást jele t. Az 
e lített időpo t a  a teljes pedagógus közösségre kiterjedő G akor oki illetve Pedagógus I. 
fokozat a sorolást követőe  vala e i pedagógusra az elő e eteli re dszer kötelező lépése vár 
pályája során, melynek egyik meghatározó eleme a pedagógus portfólió elkészítése és feltöltése. 

A progra  élkitűzése, hogy az új helyzetben a pedagógusok tájékozottak, jól felkészültek legyenek 

arra, hogy a megmérettetésen sikeresen vegyenek részt. Rendelkezzenek mindazon ismeretekkel, 

készségekkel, a el ek lehetővé teszik portfóliójuk szí vo alas összeállítását. 
Képzésü k sorá  az is eretek, készségek elsajátítását el életi és g akorlati lokkok, elsősor a  saját 
élményeken alapuló tanulási folyamat segíti.  

A képzés felöleli a jogszabályi háttér-, a portfólió elkészítéséhez szükséges fogalmak (kompetenciák, 

indikátorok; reflexió)-, a portfólió részei ek egis erését, s az előkészítéssel, elkészítéssel és 
feltöltéssel kapcsolatos gyakorlati tudnivalókat egyaránt. 

A képzés résztvevői a közös u ka sorá  ol a  doku e tu okat hoz ak létre üte terv, szak ai 
életút vázlat, csoportprofil, tematikus terv, reflexió), melyeket közvetlenül felhasználhatnak 

portfóliójuk elkészítésekor, illetve a portfóliójuk részeként. A jelenlét 100%. 

 

 



Záró számonkérés: 

 

A képzés sorá  soportprofil, időterv és refle ió elkészítése ö állóa , refle iók, időterv és szak ai 
életút vázlatának elkészítése csoportmunka keretében. 

Az ö refle ió egírása és leadása a képzés zárásáig. Hallgatói kérdőív kitöltése. 
Értékelés szempontjai:  

Időterv: Jól tagolt felépítés. 
Reflexió: Leírás, elemzés, önértékelés bemutatása. Egy kompetenciaterület fejlettségi szintjének 

kifejtése. 

Szak ai életút: Kötelező ele ek - kompetenciaterületek jelölése, reflektálás két szakmai 

rendezvényre, szakmai tervek bemutatása - megléte. 

 

A tré i get követő  héte  elül a soportprofil és eg  legalá   órát/foglalkozást felölelő 
te atikus terv elkészítése és határidőre törté ő eküldése. 
Értékelés szempontjai:  

A eg evezett doku e tu ok eérkezése egadott határidőig. 
A megnevezett dokumentumok az e-portfólió feltöltésénél ajánlott szövegszerkesztési formátum 

szerinti (Times New Roman 12-es etű éret, ,5 -es margók, másfeles sorköz) elkészítése. 

Csoportprofil: Az Út utató a pedagógusok i ősítési re dszeréhez . kiadvá  XI. E , . ,  
pontjaiban felsorolt szempontoknak való megfelelés. 

Te atikus terv: Az Út utató a pedagógusok i ősítési re dszeréhez . kiadvá  . vag  . sz. 
ellékleté ek egfelelő tartal i ele ek kifejtése, átteki thető egformálás, igényes 

megfogalmazás. 

Az előírt tartalmi követelmények:  

A képzés végére a résztvevő: 
- is erje a pedagógus életpál a odell elő e eteli re dszerét, az életpál a szakaszait, a pedagógus 
elő e eteli re dszer két alappillérét: a i ősítő vizsgát és a i ősítési eljárást, 
- tudja a portfólió jogi szabályozóit, tartalmi részeit, a portfólió elkészítését meghatározó elméleti 

hátteret és gyakorlati tennivalókat, 

- tudja a portfólió alapdokumentumait és szabadon választott dokumentumait, terjedelmüket, 

- ismerje a kompetenciákat és az indikátorokat, 

- ismerje az e-portfólió feltöltését lehetővé tevő felületet, a feltöltés lépéseit, g akorlatát, 
- leg e  képes ö állóa  a jogsza ál i előírások ak egfelelőe , szakszerűe  elkészíte i, összeállíta i 
portfólióját, 

- legyen képes a tanultak beépítésére saját tapasztalataiba, 

- legyen képes csoportprofil, időterv elkészítésére, 
- rendelkezzen a reflexió megírásához szükséges ismeretekkel, 

- a soport u ká a  egvalósuló refle iók, szak ai életút vázlat és időterv elkészítésé e  aktíva  
űködjö  közre soportjá a . 

 

Az ismeretek számonkérésének módja:  

A képzés sorá  soportprofil, időterv és refle ió elkészítése ö állóa , refle iók, időterv és szak ai 
életút vázlatának elkészítése csoportmunka keretében. 



Az ö refle ió egírása és leadása a képzés zárásáig. Hallgatói kérdőív kitöltése. 
Értékelés szempontjai:  

Időterv: Jól tagolt felépítés. 
Reflexió: Leírás, elemzés, önértékelés bemutatása. Egy kompetenciaterület fejlettségi szintjének 

kifejtése. 

Szak ai életút: Kötelező ele ek - kompetenciaterületek jelölése, reflektálás két szakmai 

rendezvényre, szakmai tervek bemutatása - megléte. 

 

A tré i g zárását követő  héte  elül a soportprofil és eg  legalá   órát/foglalkozást felölelő 
te atikus terv elkészítése és határidőre törté ő eküldése. 
Értékelés szempontjai:  

A megnevezett dokumentumok beérkezése egadott határidőig. 
A megnevezett dokumentumok az e-portfólió feltöltésénél ajánlott szövegszerkesztési formátum 

szerinti (Times New Roman 12-es etű éret, ,5 -es margók, másfeles sorköz) elkészítése. 

Csoportprofil: Az Út utató a pedagógusok i ősítési rendszeréhez c. kiadvány XI. E), 8.), c) 

pontjaiban felsorolt szempontoknak való megfelelés. 

Te atikus terv: Az Út utató a pedagógusok i ősítési re dszeréhez . kiadvá  . vag  . sz. 
ellékleté ek egfelelő tartal i ele ek kifejtése, átteki thető egformálás, igényes 

megfogalmazás. 

 

A jelentkezés feltételei:  

– iskolai végzettség: eg ete  és/vag  főiskola; Bár el  pedagógus szak.; Ta ító, általá os- és 

középiskolai ta ár, kollégiu i evelő..  
– megelőző szakmai gyakorlat:  

– egyéb, éspedig: 

Javasolt munkakörök:  

Ta ító, Ta ár, Kollégiu i evelő, Kö vtáros ta ár ta ító , G akor okok 

Javasolt megbízások, funkciók (tevékenységek):  

I téz é vezető, I téz é vezető-hel ettes, Diákö kor á zatot segítő pedagógus, 
G er ekvédel i felelős, Mu kaközösség vezető, Osztál fő ök, G akorlóiskolai vezető ta ár, óvodai 
szakvezető 

A szakvizsgába történő beszámítás lehetősége: Nincs. 

A továbbképzés kötődik-e meghatározott kerettantervhez vagy helyi tantervhez?  

e  jelle ző 

A továbbképzés ismeretanyaga kötődik-e valamely valláshoz, világnézethez?  

e  jelle ző 

A továbbképzés időbeni megszervezése, és a jelentkezés módja: Háro  eg ást követő apo  
(csütörtök, péntek, szombat), 9.00- .  óráig. Ettől eltérő idő eosztás is lehetséges. 

Részvételi díj összege:  

– Minimum: 40000 Ft  



– Maximum: 70000 Ft  

Részvételi díjon felüli egyéb költségek: Utazás, szállás, étkezés. 

 


