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Kérdőívek száma: 1260

pedagógus vélemény a 

szaktanácsadói látogatásról 

4,89 és a

szaktanácsadóról 4,94 

a programról 4,87 és a 

trénerről 4,88

vezetői vélemény 

a szaktanácsadói 

látogatásról 4,89 

és a 

szaktanácsadóról 

4,94



szaktanácsadói beszámolók



a fejlesztendő pedagógus kompetenciák
1. kompetencia: Szakmai feladatok, szaktudományos, szaktárgyi, tantervi tudás

2. kompetencia: Pedagógiai folyamatok, tevékenységek tervezése és a 

megvalósításukhoz kapcsolódó önreflexiók

3. kompetencia: A tanulás támogatása

4. kompetencia: A tanuló személyiségének fejlesztése, az egyéni bánásmód 

érvényesülése, a hátrányos helyzetű, sajátos nevelési igényű vagy beilleszkedési, 

tanulási, magatartási nehézséggel küzdő gyermek, tanuló többi gyermekkel, tanulóval 

együtt történő sikeres neveléséhez, oktatásához szükséges megfelelő módszertani 

felkészültség

5. kompetencia: A tanulói csoportok, közösségek alakulásának segítése, fejlesztése, 

esélyteremtés, nyitottság a különböző társadalmi - kulturális sokféleségre, integrációs 

tevékenység, osztályfőnöki tevékenység

6. kompetencia: Pedagógiai folyamatok és a tanulók személyiségfejlődésének folyamatos 

értékelése, elemzése

7. kompetencia: Kommunikáció és szakmai együttműködés, problémamegoldás

8. kompetencia: Elkötelezettség és szakmai felelősségvállalás a szakmai fejlődésért



a fejlesztendő pedagógus kompetenciák

2. kompetencia:

Pedagógiai folyamatok, 

tevékenységek tervezése és a 

megvalósításukhoz kapcsolódó 

önreflexiók

3. kompetencia:

A tanulás támogatása

4. kompetencia: A tanuló 

személyiségének fejlesztése, az 

egyéni bánásmód 

érvényesülése, a hátrányos 

helyzetű, sajátos nevelési 

igényű vagy beilleszkedési, 

tanulási, magatartási 

nehézséggel küzdő gyermek, 

tanuló többi gyermekkel, 

tanulóval együtt történő sikeres 

neveléséhez, oktatásához 

szükséges megfelelő 

módszertani felkészültség

a pedagógusok kérték 2. 3. 4. 



a fejlesztendő pedagógus kompetenciák

3. kompetencia:

A tanulás támogatása

4. kompetencia: A tanuló 

személyiségének fejlesztése, az 

egyéni bánásmód 

érvényesülése, a hátrányos 

helyzetű, sajátos nevelési 

igényű vagy beilleszkedési, 

tanulási, magatartási 

nehézséggel küzdő gyermek, 

tanuló többi gyermekkel, 

tanulóval együtt történő sikeres 

neveléséhez, oktatásához 

szükséges megfelelő 

módszertani felkészültség

a szaktanácsadók javaslata szerint 3. 4. 



Olyan informatikai felület kialakítása kellene, ahonnan a dokumentumok 

letölthetők, illetve az elkészültek feltölthetők lennének.

Az elégedettségi kérdőívet elektronikusan töltsék ki az iskolák úgy, 

mint a szakértők esetén.

A dokumentáció  mennyisége csökkent, megfelelő.

Még mindig túl sok az adminisztráció.

Fontos lenne egy webes felület létrehozása a szaktanácsadók 

tudásmegosztásához.

dokumentáció



Műhelykonferenciák, tapasztalatcsere lehetősége a szaktanácsadók 

számára.

A szakértő kollégákkal való konzultáció lehetősége a minősítés, 

tanfelügyelet tapasztalatairól.

A legfrissebb változásokról, kutatási eredményekről, 

konferenciákról, pályázatokról stb. első kézből kellene értesülnünk.

Többször előfordult, hogy a szaktanácsadói nap után az érintett 

kollégák megkerestek és személyesen kérték ki a véleményemet.

Továbbképzéseken való részvétel lehetősége.

szakmai feladatok



szaktanácsadói önértékelő kérdőív

1128 online kérdőív érkezett be, szinte mind határidőre, az online 

kitöltési lehetőség segítette a gyors megválaszolást, elkészítését a 

Szaktanácsadói munkacsoport végezte.



kérdéscsoportok - eredmények



kiemelt kérdések

Tájékozott – szakterületéhez kapcsolódóan – a nevelési-oktatási 

intézményekben megvalósuló modellértékű pedagógiai 

kezdeményezésekről, jó gyakorlatokról. 4,42

A nevelési-oktatási intézmények működésére vonatkozó 

jogszabályokat és egyéb szabályozó dokumentumokat ismeri. 4,58

A pedagógus problémáira nem ad kész válaszokat, hanem segíti a 

döntéshozatalát, fejlődését. 4,64

Jól ismeri az eredményes kommunikáció gyakorlatát, a meggyőző 

kommunikáció összetevőit. 4,60



kiemelt támogatási formák 



szaktanácsadói dokumentáció



OKTATÁSI HIVATAL
• Látogatási adatlap tantárgygondozó szaktanácsadáshoz

• Látogatási adatlap tematikus szaktanácsadáshoz

• Programlap

• Szakmai anyag

• Szaktanácsadói beszámoló

• Tájékoztató levél pedagógusnak

• Tájékoztató levél intézményvezetőknek

• A pedagógus szakmai tevékenységének a bemutatása

• A pedagógus szakmai fejlődési terve (pszft)  

• Intézményfejlesztési terv

• Jegyzőkönyv 

• Jelenléti ív

• Elégedettségmérő kérdőív pedagógusoknak

• Elégedettségmérő kérdőív intézményvezetőknek

• Útiköltség-elszámolás



fejlesztések

Kialakításra került a vezető szaktanácsadói rendszer

Szaktanácsadói képzések  – minikurzusok fejlesztése

• Kommunikáció, retorika, prezentáció

• A szaktanácsadók kérdéskultúrájának a fejlesztése

• A szaktanácsadók felkészítése a hh/hhh-s gyermekek, tanulók 

nevelését-oktatását segítő intézmények hatékony támogatására 

nevelését

• Az intézményi, vezetői és a pedagógus önértékelés támogatása

Szaktanácsadói dokumentáció elemeinek online elérése



fejlesztési elképzelések

A szaktanácsadók folyamatos szakmai fejlődése érdekében

• Szaktanácsadói képzések szervezése mesterpedagógus 

szaktanácsadóknak tematikus területen és további tantárgygondozói 

szakterületen.

• A szaktanácsadás minőségbiztosítási rendszerének kialakítása, 

minőségbiztosítási munkacsoport létrehozása, a szaktanácsadás 

monitoring rendszerének a megalapozása a vezető szaktanácsadók 

bevonásával.

• Szaktanácsadói füzetek összeállítása, online formában, tájékoztató 

és módszertani anyagokkal, a fejlesztő munkacsoport megkezdte a 

működését. 



fejlesztési elképzelések

• A szaktanácsadók aktív szakmai együttműködését támogató 

horizontális szakmai teamek létrehozása. 

• A 4. pedagógus kompetencia fejlesztésére szaktanácsadói szakmai 

teamek megalakítása, szakmai anyagok kidolgozása.

• A lemorzsolódás csökkentése érdekében szaktanácsadói szakmai 

teamek megalakítása, szakmai anyagok kidolgozása.

• Az év szaktanácsadója elismerés lehetőségének a megteremtése, a 

szükséges feltételrendszer kidolgozása.



Köszönöm a megtisztelő 

figyelmet!


