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Az országos pedagógiai-szakmai szolgáltatások 
fejlődő rendszere
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A pedagógiai – szakmai szolgáltatások rendszerszintű 

biztosítása

egységes elvek szerinti standardokat és folyamatleírásokat alapján működteti az állami 
fenntartású köznevelési intézmények számára a pedagógiai szakmai szolgáltatások teljes 
körét a köznevelési közfeladat-ellátás keretei között

fejleszti és működteti a pedagógiai szolgáltatások ellátáshoz szükséges tájékoztató és 
folyamat-támogató informatikai rendszereket

működteti és fejleszti az országos pedagógiai mérések rendszerét

működteti és fejleszti a szaktanácsadás országos rendszerét

akkreditált és nem akkreditált továbbképzéseket dolgoz vagy dolgoztat ki és valósít meg

a tanulmányi versenyeket, pedagógiai tájékoztatást egységes eljárásrend alapján szervezi

évente országos igényfelmérést végez (online felület), amely a munkatervi tervezés alapja

minősítési tervbe felvesz mesteraspiránsokat ( 2018. évi miniszteri felhívás!) és felkészíti 
majd minősíti őket



Országos igényfelmérő 2017.

összes igény 

36165

igénylő 
intézmények 
száma

5008

szaktanácsadás

17208

tematikus

8120

tantárgyi

9088

többi szolgáltatási 
terület

18957

megvalósult 

26299 teljesült 1489

teljesült 4113



Szaktanácsadói igények - tantárgygondozó 

szakterületek
TANTÁRGYGONDOZÓI TERÜLET igények

Alapfokú művészetoktatási 566

Biológia, Egészségtan, Természetismeret 105

Erkölcstan, Etika, Filozófia 39

Fizika, Természetismeret 62

Földrajz, Természetismeret 88

Idegen nyelv 606

Informatika 186

Iskolai könyvtári 40

Kémia, Természetismeret 54

Kollégiumi 223

Magyar nyelv és irodalom 325

Matematika 328

Művészetek 131

Óvodapedagógusi 3 815

Tanító 1 471

Technika, Életvitel és gyakorlat 46

Testnevelés és sport 270

Történelem társadalmi és állampolgári ismeretek, Társadalmi, állampolgári és 
gazdasági ismeretek, Hon- és népismeret

167

Nemzetiségi tantárgygondozói 566

Összesen 9 088 



Szaktanácsadói alkalmak 2017.12.31.

Kiemelt figyelmet igénylő gyermek szakterület: 

212 szaktanácsadó

Pedagógiai mérés-értékelési szakterület:

299 szaktanácsadó

Intézményfejlesztési szakterület:

553 szaktanácsadó

Halmozottan hátrányos helyzetű szakterület:

23 szaktanácsadó

Konfliktuskezelési szakterület:

30 szaktanácsadó
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Országos igényfelmérő 2018.

összes igény 

30403

igénylő 
intézmények 
száma

7793

szaktanácsadás

13540

tematikus

10230

tantárgyi

3310

többi szolgáltatási 
terület

16863



Együttműködés a Pedagógiai Oktatási Központokkal 
– szaktanácsadói beszámolók visszajelzései 1.

• „Köszönet a vezető szaktanácsadóknak, nagyon elégedettek a munkájukkal.

• Az igazgatók többsége - részletes tájékoztató levelem ellenére- a nevelőtestülettel nem 

egyeztet, maguk döntenek, választanak a lehetőségek közül. 

• Az információáramlás jól működik a POK és a szaktanácsadó között. A feladatot időben 

megkapjuk és van elegendő idő az időpont egyeztetésre is. 

• A képzések, programok és megbízások ismertetése és egyeztetése gördülékeny volt. 

• A POK értekezleteken minden alkalommal alapos, részletekre kiterjedő tájékoztatást 

kapunk

• A költségtérítés rendszere továbbra is túlbonyolított.

• Nagyon sikeresnek tartom a Tanévindító Szakmai Napok rendezvényeit és időpont-

választását.

• Hasznosabb, hatékonyabb lenne a látogatás, ha az megelőzné a kolléga minősítését.”



Együttműködés a Pedagógiai Oktatási Központokkal 
– szaktanácsadók visszajelzései 2.

• Nagy segítség lenne a számomra, ha a tanévet megelőzően az adott szaktárgy 

szaktanácsadóinak egy központi tájékoztatót tartanának (pl. Budapesten). 

• A pedagógusok sokszor nem tudják, hogy  milyen lehetőségeket kínálna számukra a 

tematikus szaktanácsadás (pl. egyéni konzultációt is).

• Az igényfelmérő szólhatna félévekre(tavasz, ősz).

• Fontos lenne a szakértők és szaktanácsadók számára közös szakmai fórum 

lehetőségének biztosítása.

• Jónak tartom, hogy az idén megalakultak a „munkaközösségeink” a vezető 

szaktanácsadó irányításával. Úgy vélem szakmai munkánk színvonalának 

emelkedéséhez hozzájárultak közös megbeszéléseink, műhelymunkáink, 

tapasztalatcseréink.

• Szakmailag indokolt volna a versenyző diákokat a verseny helyszínén díjazni és a 

díjakat átadni (pl. SZEMA), amennyiben nem levelezős versenyről van szó.



NPK szaktanácsadói tagozatának konferenciája 
2017. december 1.

• a POK elismerő, segítőkész

• a tematikus látogatásokra nagy igény van

• a bázisintézményi bemutatók népszerűek

• nyitott, szívélyes, tiszteletteljesen fogadtatás az intézményekben

• akkreditált továbbképzések lehetősége a szaktanácsadók számára

• egyenletesebb munkaelosztás kellene, több igazodást a tanév rendjéhez, vannak túlzsúfolt 
hónapok de már alapjaiban is jó a rendszer

• a szaktanácsadók használhassák további szakjaikat is a szaktanácsadói feladatok során

• az intézmények érdekeltté tétele, hogy fogadjanak kérjenek szaktanácsadókat, ismerjék pontosan 
a folyamatokat

• informatikai felület kellene a szaktanácsadás szervezéséhez más OH-s rendszerek mintájára 



A vezető szaktanácsadói rendszer működése

2017.

A vezető szaktanácsadói rendszer indulása

A 2017. év kiemelt feladata volt a munkaközösség tagjainak a megismerése 

helyszíni látogatások során.

A jóváhagyott éves munkatervben rögzített feladataikat megvalósították, 

átlagosan 2 munkaközösségi foglalkozást tartottak (115/230 alkalom).

A programok ajánlásával és megvalósításával aktívan részt vettek a Tavaszi - és 

az Őszi Pedagógiai Napokon.

A vezető szaktanácsadói pályázat 2 évre szól. Tervezetten 2018 őszén újabb 

pályázat kerül kiírásra a hiányzó szakterületekre is. (A szaktanácsdói létszám 

bővülése után)





OH-POK Bázisintézmények

A Hivatal a pályázat segítségével növelni kívánta a köznevelési intézmények 

pedagógiai eredményességét, olyan intézmények bevonásával, amelyek 

készek megosztani a már működő jó gyakorlataikat, helyet és lehetőséget 

biztosítanak műhelymunkák, bemutatóórák, versenyek, továbbképzések 

számára, bázisintézményi tevékenységükkel katalizálják a pedagógiai szakmai 

közélet fejlődését, valamint elősegítik a POK által biztosított pedagógiai-szakmai 

szolgáltatásokhoz való méltányos hozzáférést.
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Bázisintézményi szakmai feladatok 
megvalósítása összesen (1267 db)

27

122

54

38

183 183

91

69

54

76

22

106

50

150

42

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

200



Kiemelt feladatok 2018.

A vezető szaktanácsadói 

rendszer működtetése, a 

munkaközösségi munka 

intenzitásának a növelése.

A lemorzsolódással érintett 

intézmények szakmai támogatása 

és nyomon követése.

A bázisintézmények dinamikus 

részvétele a pedagógiai-szakmai 

szolgáltatásokban.

EFOP projektek szaktanácsadói 

ismeretekkel történő támogatása.

A mesterpedagógus 

szaktanácsadók továbbképzési 

lehetőségei.

Az „új” mesterpedagógus 

szaktanácsadók integrálása a 

szaktanácsadói rendszerbe.

Az újonnan belépő 

szaktanácsadói szakterületek 

képzéseinek, továbbképzéseinek 

fejlesztése (gyógypedagógia, 

digitális szaktanácsadás).

A megnövekedett szaktanácsadói 

létszám alapján a területi és 

szakterületi egyenletlenségek 

csökkennek, a feladatellátás 

minősége javul.



Sikeres 2018-as évet kívánok


