Tisztelt Intézményvezető!
A pedagógus életpályamodell lehetőséget biztosít arra, hogy Mesterpedagógus fokozatba ne csak
a szakértői tevékenységet és a szaktanácsadói tevékenységet végző kollégák kerüljenek be.
A Mesterpedagógusok elsősorban olyan kiváló gyakorlati szakemberek, akik tevékenyen részt
vesznek a pedagógiai gyakorlat megújításában, tényeken alapuló fejlesztésében, az új
eredmények, módszerek megosztásában, a pedagógus kollégák támogatásában.
Tevékenységükkel főként saját intézményük és környezetük gyakorlatára vannak hatással, de
fontos ezen túlmutató szerepük is.
A Mesterpedagógus kompetenciáiban és tevékenységeiben hangsúlyossá válik a
tudásmegosztás, ami kiterjed a szűkebb és tágabb szakmai környezetre, valamint mindenféle
formális és informális tanulási lehetőségre is.
Az intézmény alapvető érdeke, hogy minél több kolléga legyen Mesterpedagógus, mert a
mesterprogramjuk elkészítésével, megvalósításával a nevelő, oktató munka színvonala nő,
ráadásul a szakmai fejlődést központi forrásból finanszírozzák jelentős fizetésemeléssel.
Főiskolai végzettség esetén havi 73.080,- Forinttal, egyetemi végzettség esetén havi 81.200,Forinttal nő az illetménye a Mesterpedagógusnak.
A szakértőkkel és szaktanácsadókkal ellentétben a fejlesztő támogató, a fejlesztő
innovátori és az intézményvezetői tevékenységet1 végző Mesterpedagógusok nem
kapnak órakedvezményt, így távollétük sem okoz gondot az intézménynek.
A fenti okok miatt javasoljuk, hogy Ön, mint intézményvezető készítse, el saját
intézményvezetői tevékenységgel kapcsolatos Mesterpedagógus pályázatát és bíztassa a
feltételeknek megfelelő kollégáit is arra, hogy jelentkezzenek a Mesterpedagógus fokozat
elérését célzó minősítési eljárásra.2
A 2020. évre a mester fokozat elérésére irányuló fejlesztő innovátori, fejlesztő támogató,
intézményvezetői tevékenységet célzó minősítési eljárásra jelentkezőknek szakvizsga és 17 év
gyakorlat volt a jelentkezés feltétele.
Levelünkhöz mellékeljük a Mesterpedagógus fokozatot megcélzó minősítési eljáráshoz készült
útmutatót.
A Mesterpedagógus pályázat elkészítésére, védésére vonatkozóan továbbképzéseket
szervezünk elismert, nagy tapasztalattal rendelkező szakemberek bevonásával úgy, hogy
csoportonként két tréner vezeti a foglalkozást és lehetőség nyílik a saját elképzelések
megvitatására is.
Az 5 órás képzésről igazolást3 állítunk ki, ami beszámít a pedagógus továbbképzésbe. A képzés
költsége 25.000,- Ft, melyről számlát állítunk ki.
A képzések megtartására terveink szerint Budapesten kerül sor. Megfelelő számú jelentkező
esetén a megyeszékhelyeken is megszervezzük a képzést.
Amennyiben Ön, vagy kollégája jelentkezni szeretne a képzésekre azt 2019. december 16-ig
az alábbi linkeken teheti meg:
Fejlesztő innovátori tevékenység: https://forms.gle/LC5fyJSJVu7SNpvL6
Fejlesztő támogató tevékenység: https://forms.gle/vBAeqRYWoeNTLsvG7
Intézményvezetői tevékenység: https://forms.gle/qvWa9yhFAFmDvMur5
Budapest, 2019. december 2.
Üdvözlettel:
Szalai Ferenc
Köznevelési Szakértők Országos Egyesületének szakértője
A tevékenységek közül speciálisnak tekinthető az intézményvezetői tevékenység. Ezt azok a pedagógusok
választhatják, akik a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 5. sz. melléklete alapján a munkaidejük 50%-ot
meghaladó részében vezetői tevékenységet folytatnak
2 A Mesterpedagógus fokozatba történő besorolásra irányuló minősítési eljárás díjköteles. Az eljárás díja a központi
költségvetésről szóló törvényben meghatározott, az illetmény számítását megalapozó vetítési alap hetven százaléka, vagyis
71.050 Ft.
3 A 277/1997. (XII.22. ) Kormányrendelet 5. § (3) d) pontja értelmében a pedagógusok 7 évenként kötelező 120 órás
továbbképzésének 25 %-a legalább 5 órás, nem akkreditált képzések keretében is teljesíthető.
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