Életpályamodell –

a következő lépésről

Rozmán László

A nemzeti köznevelésről szóló törvény értelmében 2013. szeptember 1-jén hatályba lépett a pedagógus életpályamodell, mely magyarra fordítva most egy nagyon komoly mértékű béremelést hozott, ugyanakkor rendelkezik az előmenetel módjáról, fokozatairól.
A pedagógusok minősítési rendszerének fokozatairól az Nkt. 64.
(4) pontja, a különböző fokozatokba lépés feltételeiről és követelményeiről a 326/2013. (VIII. 30.) kormányrendelet rendelkezik.
Ideje kibontani olyan bűvös fogalmakat, mint e-portfólió, minősítés és egyéb „rejtelmek”. A már említett jogszabályok mellett a minősítésre váró pedagógus az alkalmazás és jó tájékozottság szintjén legyen tisztában
a vonatkozó jogszabályokkal, beleértve a saját iskolája
alapdokumentumait, a pedagógiai programban foglalt
prioritásokat, súlyponti elemeket is.
A folyamat a jelentkezéssel kezdődik, a gyakornok
esetében a gyakornoki idő letelte előtt egy hónappal az intézményvezető regisztrálja be a gyakorlati minősítő vizsgára, a Pedagógus I. fokozatból a Pedagógus II. fokozatba
bekerülni kívánó pedagógus adott online felületen jelentkezik, és feltölti e-portfólióját – március 31-ig.
A köznevelésért felelős miniszter minden év elején meghatározza a minősíthető pedagógus keretszámokat. A jelentkezések után elkészül a minősítési terv, s a jelentkező
pedagógus és az intézmény vezetője május 31-ig kap értesítést, hogy részt vehet-e a minősítésben. Mivel az országos szintet tekintve hosszú folyamatról beszélünk, így
elképzelhető, hogy a jelentkezés és minősítés megtörténte
között 6 hónap is eltelik, így lehetőség nyílik arra, hogy
feltöltött e-portfólióját a pedagógus kiegészítse, új tartalmakkal töltse meg.

Mi legyen a portfólióban?
Azt hiszem, most ez a legsürgetőbb kérdés, ami foglalkoztat minket!
Legyen benne:
▶ Eredetiségnyilatkozat, szakmai önéletrajz (formanyomtatvány lesz hozzá).
▶ Legalább tíz tanóra, foglalkozás kidolgozott és utólagos reflexiókkal ellátott óraterve.
▶ A szakmai, pedagógiai és egyéb tevékenységek bemutatása.
▶ Önálló alkotói tevékenységek bemutatása, dokumentumai.
▶ A köznevelési intézmény környezetének rövid bemutatása.
▶ Egy önértékelés, amely az eddigi szakmai életútra
irányul.
A portfólió védése természetesen része a folyamatnak,
de nem kell semmi extra „vegzálásra” gondolni, hiszen
saját munkájáról, pedagógiai ars poeticájáról könnyen

képes bármelyik pedagógus szakmai alapon megnyilatkozni.
A minősítés másik fontos eleme az óra- illetve foglalkozáslátogatás. A pedagógussal minimum azonos szakképzettségű szakértő végzi a látogatást, melyet közös óraelemzés, értékelés követ.
A feltételek sikeres teljesülése esetén a következő év január 1-jétől lehet bekerülni a Pedagógus II. (vagy a későbbi minősítések során a további) kategóriába.
Az értékelés, minősítés mikéntje a fentiekben vázoltnál azért kétségtelenül bonyolultabb folyamat, de most
inkább az egyik legfontosabb, és azonnal elkezdhető tevékenységre, az e-portfólióra igyekeztünk nagyobb hangsúlyt helyezni.
Az Oktatási Hivatal honlapján (http://www.oktatas.
hu) folyamatosan frissülnek a szakmai anyagok, sőt, az
e-portfólió elkészítéséhez hamarosan elkészül a részletes útmutató is.
Mindezeken túl a megyékben található, pedagógiai
szakmai szolgáltatást nyújtó intézmények e-portfólió készítést bemutató továbbképzéseket fognak szervezni, melyeken a tervek szerint térítésmentesen lehet részt venni.

Mi történik az átmeneti időszakban?
Az életpályamodell bevezetése természetesen az átmeneti
időszakra is kínál megoldást, hisz nem lenne igazságos,
ha a már meg felelő szakmai gyakorlattal rendelkező kollégák hosszú éveket várnának a feljebb kerülést megelőző
minősítésre. A bevezetőben már hivatkozott 326/2013.
(VIII. 30.) kormányrendelet erre is részletes útmutatást
tartalmaz.
Fontos tudnivaló, hogy szakmai gyakorlatként a
tanítással ténylegesen eltöltött idő vehető figyelembe.
Az e-portfólió elkészítése itt is kulcsmomentum, feltöltésére várhatóan 2014. április 30-ig, a jelentkezéssel egyidejűleg kerülhet sor. Kedvező elbírálás esetén 2015. január
1-jétől már be lehet kerülni a Pedagógus II. kategóriába.
Addig is érdemes a megfelelő jogszabályokat, képzéseket,
értesítéseket figyelni és csiszolgatni egy reményteli, szakszerű e-portfóliót. A várható további lépéseket, jogszabályi vonatkozású újdonságokat továbbra is közreadjuk
lapunkban.
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