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A MESTERPÁLYÁZAT VÉDÉSE
Online előadás és konzultációs lehetőség
mesterpedagógus minősítésre készülő pedagógusok számára
A programra a jelentkezés sorrendjében 24 főt tudunk fogadni!

Időpont: 2021. január 21. csütörtök 1400 – 1700
Platform: Google Osztályterem, Google Meet alkalmazás
A programot azon pedagógusok számára szervezzük, akik 2020-ban mesterpedagógus minősítésre jelentkeztek,
bekerültek a 2021. évi minősítési tervbe, és mesterpályázatukat november 25-ig feltöltötték az OH informatikai
rendszerébe. A műhelynap ráépül a 2020. októberében szervezett „Felkészülés a mesterpedagógus minősítésre”
c. online programra. Azok a pedagógusok, akik ezen a képzésen részt vettek, a jelentkezés során elsőbbséget
élveznek. Szintén elsőbbséget élveznek azok, akiknek a minősítésére áprilisig kerül sor. A többiek számára 2021.
április 15-ére is meghirdettük a programot. A fennmaradó helyekre várjuk további mesterpedagógus-jelöltek,
illetve olyan érdeklődők jelentkezését is, akik tervezik a mesterpedagógus fokozat megszerzését.
A program kiemelt témája: a mesterpedagógus pályázat bemutatása és védése.
•
•
•
•
•

Jogszabályi háttér áttekintése
Útmutató a mesterpedagógus fokozatot megcélzó minősítési eljáráshoz c. OH-kiadványnak a védés,
valamint a mesterprogram megvalósítása szempontjából releváns szakaszainak áttekintése
Kérdések és válaszok
Tapasztalatmegosztás
Ötletek a ppt tartalmi és formai kialakításához

Konzultációs lehetőség:
Általános kérdéseiket az előadás majd a tapasztalatmegosztással egybekötött konzultáció során tehetik fel a
résztvevők. A programot követően mesterminősítésben jártas szaktanácsadók bevonásával biztosítunk
lehetőséget online személyes konzultációra egy későbbi, egyénileg egyeztetett időpontban.

A részvétel feltételei:
•
•
•

kamerával és mikrofonnal ellátott asztali számítógép vagy laptop
fülhallgató
saját névvel regisztrált gmail-es email-cím, amelyet a jelentkezési felületen meg kell adni

A programot vezetik:
A Katolikus Pedagógiai Intézet szaktanácsadói

A program felelőse:

Bálint Erzsébet- pedagógiai szakértő, mérés-értékelés pedagógiai terület
A programról igény esetén részvételi igazolást állítunk ki, amelyet elektronikus formában küldünk meg.
Felhívjuk a figyelmet, hogy a programon való részvétel a pedagógusok 7 évenként kötelező 120 órás
továbbképzésébe NEM SZÁMÍTHATÓ BE! (Vö. 277/1997. (XII.22.) Kormányrendelet)
Amennyiben a létszám betelik, az online felületen már nem tud jelentkezni.
Ebben az esetben várólistára kerülés végett keresse az ügyintézőt a megadott elérhetőségeken.

