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Szaktanácsadás elégedettségmérés  2017 - pedagógus 

Pedagógus elégedettségmérés: 2456 fő 

Pedagógus országos átlagok:

• A szaktanácsadói látogatás megfelelt az elvárásaimnak: 4,87

• A látogatás szervezettségével elégedett vagyok: 4,9

• A szaktanácsadó felkészültsége megfelelő: 4,93

• A szaktanácsadó módszertani tudása megfelelő: 4,94

• A szaktanácsadó előremutató, releváns visszajelzéseket adott: 4,88

• A szaktanácsadó kommunikációja nyílt és hiteles: 4,93



Szaktanácsadás elégedettségmérés 2017 - vezetők

Vezető elégedettségmérés: 1798 fő

Vezetői országos átlagok:

• A szaktanácsadói látogatás megfelelt az elvárásaimnak: 4,93

• A látogatás szervezettségével elégedett vagyok: 4,96

• A szaktanácsadó felkészültsége megfelelő: 4,96

• A szaktanácsadó módszertani tudása megfelelő: 4,96

• A szaktanácsadó előremutató, releváns visszajelzéseket adott: 4,93

• A szaktanácsadó kommunikációja nyílt és hiteles: 4,96

• A szaktanácsadói látogatás támogatta az intézményvezetőivezetői munkámat: 4,88

• A szaktanácsadó segítette az intézmény által megfogalmazott probléma értelmezését és 
megoldását: 4,39



Szaktanácsadói ismeretek,

képességek 4,72

Önfejlesztés 4,83

Együttműködés a pedagógussal 4,92

Problémamegoldás
4,80

Kommunikáció4,79

Egyéb4,81

A szaktanácsadói önértékelés 2017  



Az önértékelő kérdőívek leggyakoribb fejlődési 
területei

Miben kellene fejlődnie szaktanácsadói munkájával kapcsolatban….

adminisztráció

IKT használat

kommunikáció

időbeosztás, időgazdálkodás

jogszabályismeret

módszertan

előadói képességek 

magabiztosság a feladat megoldása során

kapcsolattartás a többi szaktanácsadóval

az iskolai és a szaktanácsadói munka összehangolása

váratlan helyzetek kezelése

elkülöníteni, mi nem tartozik a szaktanácsadáshoz



Országos vezető szaktanácsadói feladatok 

• Képzésfejlesztési feladatok

az országos képzésfejlesztési munkacsoportban részvétel

• Képzői feladatok ellátása

a szaktanácsadói képzésekben képzői feladatok ellátása 

• Bázisintézményi koordinátori feladatok ellátása

• Tankönyvelemzést támogató kérdőív kitöltése (fizika szaktanácsadók)

• Szaktanácsadói minikurzusokon képzői feladatok ellátása

• Szaktanácsadói konferencián szaktanácsadói fórumok vezetése



Bázisintézmények - szaktanácsadók

Bázisintézmények

száma

273 1246

Szaktanácsadók

száma 

198

Bázisintézményben

dolgozik 

Koordinátori

feladatokat is ellát

67

Összes ellátott 

szakmai feladat 1267

ebből szaktanácsadáshoz 

kapcsolódott  254

a lemorzsolódás csökkentéséhez 

kapcsolódott 209



Szaktanácsadói kapacitás fejlesztése

Oktatási Hivatal 2017. június 19.

Felhívás szaktanácsadói képzésekre 

www.oktatas.hu

A szaktanácsadói kapacitás bővítése érdekében az Oktatási Hivatal (a továbbiakban:

OH) a hiányterületeket figyelembe véve szaktanácsadói továbbképzéseket indít.

A képzések célja a szaktanácsadói feladatok jogszerű, szakszerű, zavartalan és

hosszú távú ellátásának biztosítása. Az OH meghatározta, hogy az általános

bemeneti feltételeken túl mely megyékből, milyen szakterületekről és milyen speciális

szempontok szerint várja a pedagógusok jelentkezését a szaktanácsadói képzésekre.

A képzésekre azon kollégák jelentkezését várjuk, akik a meghatározott bemeneti

feltételeknek megfelelnek, és vállalják a képzési szerződésben foglaltakat.

Jelentkezni 2017.06.19. és június 25 között lehet a Felhívásban található link

segítségével.

A szaktanácsadói képzésekre jelentkezők száma közel 1000 fő (982)

http://www.oktatas.hu/


Szaktanácsadói képzések 2017

• Nemzetiségi szaktanácsadói felkészítés

• Szaktanácsadók felkészítése az alapfokú művészeti iskolák, és művészeti szakközépiskolák nevelő - oktató 

tevékenységének fejlesztő célú támogatására

• Szaktanácsadók felkészítése a tanítók fejlesztő célú támogatására

• Intézményfejlesztési alapismeretek

• Szaktanácsadók felkészítése az óvodapedagógusok fejlesztő célú támogatására (2)

• Szaktanácsadók felkészítése a hátrányos és a halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek/tanulók 

nevelését/oktatását végző pedagógusok számára (2) 

• Szaktanácsadók felkészítése a magyar nyelv és irodalom, idegen nyelvek, ember és társadalom műveltségterületek 

köznevelési feladatainak, valamint a kollégiumi nevelés fejlesztő célú támogatására (2)

• Szaktanácsadók felkészítése a matematika, ember és természet, földünk–környezetünk, informatika, testnevelés és 

sport műveltségterületek köznevelési feladatainak fejlesztő célú támogatására (2)

• Felkészítés szaktanácsadói feladatok ellátására 

• Felkészítés szaktanácsadói feladatok ellátására a szakképzésben 



Lezajlott szaktanácsadói képzések 2017

A képzési időszak: 2017. 08.22 – 2017.12.16.

A képzések száma: 

13  Összes létszám: 257 fő

Szaktanácsadók felkészítése 

szervezeti szintű tanácsadásra 

interprofesszionális csoportokban,

2 csoport, 30 fő 



Tervezett szaktanácsadói képzések 2018

Mesterpedagógus szaktanácsadók számára

Rendkívüli eljárásba bevonandók számára

Új képzés

Felkészítés konfliktuskezelési 

szaktanácsadói feladatok ellátására

Fejlesztés alatt

Felkészítés szaktanácsadói feladatok 

ellátására az alapfokú 

művészetoktatásban 

Felkészítés digitális szaktanácsadói 

feladatok ellátására

Kiemelt figyelmet igénylő gyermek, tanuló 

részére nyújtott nevelést és tanítási-

tanulási folyamatot segítő szaktanácsadás

Pedagógiai mérés-értékelési 

szaktanácsadás

Minden eddigi akkreditált 

szaktanácsadói képzés

+ Gyógypedagógiai szakterület 

(EKE/OFI)



Szaktanácsadói minikurzusok

Szaktanácsadói továbbképzések  – minikurzusok (10 = 4+6)

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

intézmények hatékony támogatására nevelésére 

• Pedagógusok felkészítése az újgenerációs tankönyvek módszertani lehetőségeinek a 

kihasználására 

• Új kihívások a digitális szaktanácsadás területén

• Hagyományos és digitális eszközök a tanításban

• Kommunikáció, retorika, prezentáció

• Tanácsadás – kommunikáció

• Diagnosztikus fejlődésvizsgálat és a fejlesztés lehetőségei az óvodában és az alsó tagozaton

• Feladatlap megfelelőség-vizsgálat tantárgygondozói szakmai szolgáltatáshoz


