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A pedagógusok életpályamodelljét és a 
kreditpontok gyűjtését  a 317/2009 –es  
törvény szabályozza.



A pedagógusok fizetését bértáblázat 

szabályozza.

A pedagógus – továbbképzés Szlovákiában 
nem kötelező!

Inkább lehetőség ún. kreditpontok gyűjtésére 
és ezáltal fizetésük javítására.



30 kreditpont elérése az alapbérből kiszámított 
6%-os fizetésemelést jelent.

60 kreditpont elérése pedig az alapbérből 
kiszámított 12%-os fizetésemelést jelent.



A kreditpontokat folyamatos továbbképzések 
keretén belül lehet megszerezni, az erre 
speciálisan akkreditált intézményekben:
Ezek lehetnek:
módszertani – pedagógiai intézetek
egyetemek és főiskolák
magán – vagy alapítványi intézetek

Az akkreditált továbbképzések jegyzéke az 
Oktatási Minisztérium honlapján található meg.



Aki eléri a 60 kreditpontot, választhat:

Vagy az alapbérből kiszámított 12%-os 
béremelést kap

Vagy a megfelelő atesztációs vizsga után egy 
fizetési osztállyal feljebb kerül

(ekkor viszont elveszíti az összegyűjtött 
kreditpontjait)



Fontos tudnivaló:

Csak a 30 vagy 60 kreditpont elérése jelent 
fizetésemelést.

Ha valaki pl. 28 kreditpontot gyűjtött, még nem 
jogosult semmilyen fizetésemelésre.

Akinek 55 pontja van, az is csak 6%-os emelésre 
jogosult.



5 tanítási órán való részvételért jár 1 kreditpont.

A megszerzett kreditpontok érvényességi ideje 7 év.



Az atesztációs vizsgához 30 kreditpont 
összegyűjtésén, valamint egy 60 órás 
tanfolyam elvégzésén keresztül vezet az út.



Amennyiben valaki 60 kreditponttal 
rendelkezik, úgy a külön tanfolyam elvégzése 
nélkül is mehet atesztációs vizsgára.

A kétfajta lehetőség közül mindenki maga 
döntheti el, hogy számára melyik a 
megfelelőbb.



Amennyiben valaki a sikeres atesztációs vizsga 
eredményeképpen magasabb fizetési 
osztályba kerül, úgy  a megszerzett 
kreditpontjait elveszti.



A pedagógusok hatféle továbbképzési forma közül 
választhatnak:

1. Kezdő tanárok ún. adaptációs képzése.
Az adaptációs képzés az adott iskolába való

beilleszkedést segíti.
Ezért a képzésért nem jár kreditpont.

3 hónap alatt elvégezhető.

Az iskola maga szervezi meg.



2. Aktualizációs képzés
Célja: A meglévő pedagógus-kompetenciák  
(ismeretek, képességek, készségek)  
karbantartása, megőrzése, frissítése.
Terjedelme 20 – 60.

Elvégzése tehát 4 – 12 kreditpontot jelent. 

Legfeljebb 10 hónapig tarthat.



3. Innovációs képzés
Célja: a pedagóguskompetenciák  
tökéletesítése, bővítése, elmélyítése.
Terjedelme 60 – 110 óra.

Az elérhető kreditpontok száma 12 – 22.

Legfeljebb 12 hónapig tarthat.

Megjegyzés:
Ebbe a csoportba tartozik a 60 órás,  atesztációs vizsgára 
való felkészítés is.



4. Specializációs képzés
Célja: A specializált pedagógus-tevékenységekre 
(pl. osztályfőnök, nevelési tanácsadó, 
bevezető tanár stb.) való felkészítés.

Terjedelme 100 – 160 óra.

Az elérhető kreditpontok száma 20 – 32.

Legfeljebb 18 hónapig tarthat.



5. Vezetőképzés
Célja: A vezetői tevékenység ellátásához szükséges  
kompetenciák (jogi, gazdasági,kommunikációs
stb. ismeretek és készségek) 
megszerzése.

A vezető beosztású pedagógusoknak kötelező.
Elvégzéséért nem jár kreditpont.

Legfeljebb 24 hónapig tarthat és a hallgatók   
záródolgozatot készítenek (25 – 30 oldalas   
terjedelemben).



6. Kvalifikációs képzés

Célja: a pedagógiai alkalmasság (képesítés) 

megszerzése, vagy speciál – pedagógusi

képesítés

Terjedelme 200 óra (max. 36 hónap).

A hallgatók záródolgozatot készítenek,

amelynek terjedelme 20 – 50 oldal.



A képzés igényességétől függően további 
kreditpontok szerezhetőek:

+ 2 pont, ha a képzés prezentációval végződik;

+ 3 pont, ha a képzés prezentációval és

záróbeszélgetéssel végződik;          



+15 pont, ha a képzés záródolgozat

megírásával és megvédésével                

végződik;

+20 pont a kvalifikációs képzés befejezéséért.



A képzések formája:

klasszikus előadás;

távutas képzés;

kombinált képzés (előadás + távutas).

Az összóraszám legalább 80%-át abszolválnia 
kell a pedagógusnak.



Az iskolák továbbképzési terveket dolgoznak ki 
és a pedagógusok ennek a tervnek az alapján 
vesznek részt a továbbképzéseken.



A pedagógusok fizetése tehát több részből áll:

alapbér (az osztályokba való besorolás 
alapján);

pótlék a ledolgozott évek alapján;

speciális pótlék (pl. osztályfőnök);

vezetői pótlék (igazgató, ig. helyettes, stb.);

kredit pótlék.



Összegzés:

Az első lehetőség:

6%                     6% 1. fizetési osztály ↑

+                         =>                    30 kr. 30 kr. 1. 
Atesztáció



A második lehetőség:

6%                         0%                1. fizetési osztály ↑

+                         =>                    30 kr.
60 órás

előkészítő
1. 

atesztáció



A képzés folyamata

60 kredit, vagy 30 kredit és 60 órás képzés →

1. atesztáció → 

60 kredit, vagy 30 kredit és 60 órás képzés → 
2. atesztáció → 

60 kredit (vége)



Maximálisan

2 fizetési osztállyal és 12%-al emelkedhet

a pedagógus alapbére, ami kb. 32% -os 

fizetésemelést jelent.



Köszönöm megtisztelő figyelmüket.


