FELHÍVÁS
Tisztelt Kolléga!
A pedagógiai szakmai szolgáltatások 2017. évi országos igényfelmérőjének adatai alapján megtörtént a
szaktanácsadói létszám speciális szakterületi és földrajzi szempontok szerinti elemzése, amelynek alapján
feltárásra kerültek a szaktanácsadói hiányterületek. 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.
A továbbképzések eredményes elvégzését követően kérjük, jelentkezzen a Szaktanácsadói névjegyzékre.
A továbbképzés eredményes elvégzése után a mellékelt tájékoztató értelmében Mesterpedagógus fokozatot
célzó minősítési eljárásban kell részt vennie. A Mesterpedagógus fokozatot célzó minősítési eljárás az irányadó
jogszabályok értelmében díjköteles.
A sikeres Mesterpedagógus fokozatot célzó minősítési eljárást követően 2018 januárjától Mesterpedagógus
fokozatba léphet. A mesterfokozat elérése és a Szaktanácsadói névjegyzékre való jelentkezés alapján a 2018.
évtől szaktanácsadói és pedagógiai-szakmai szolgáltatási feladatok ellátásával bízza meg az OH, adott naptári
évre szóló megbízási szerződés megkötésével.
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.
Az általános bemeneti feltételeket a Tájékoztató című dokumentum tartalmazza.
A megyei, szakterületi és speciális feltételeket a Szakterületi bontás című táblázat tartalmazza.
Kérjük, hogy a képzésen való részvételi szándékát kizárólag abban az esetben jelezze, amennyiben a
képzéshez előírt általános bemeneti feltételeknek maradéktalanuk megfelel, valamint az OH által
meghatározott további szakmai és területi szempontoknak is eleget tesz.
Kérjük, figyelmesen olvassa el a Tájékoztató című dokumentumot, amelyben részletesen kitérünk arra,
hogy a szaktanácsadói képzéssel rendelkező pedagógusok milyen módon kaphatnak mentességet a
szaktanácsadói képzések elvégzése alól.
Amennyiben szeretne részt venni a képzéseken, kérjük, 2017. június 25. éjfélig az alábbi linken található
űrlap kitöltésével jelezze a képzésen való részvételi szándékát:
https://www.oktatas.hu/konfreg/!KonfReg/index.php/konfreg/index/szaktanacsadoi_kepzesek_jelentkezesi_l
ap
A rendelkezésre álló létszám korlátozott, az OH a beérkezett jelentkezések közül a bemeneti feltételek
teljesülése és a szakmai és hiányterületi szempontok figyelembe vételével választja ki a résztvevőket. A
képzésre való jelentkezési időszak lezárását követően az OH elektronikus úton, saját e-mail fiókjukon keresztül
értesíti a jelentkezőket a képzésre való jelentkezés eredményéről és a további teendőkről.
Felhívjuk szíves figyelmét, hogy a kiválasztott résztvevők közül a képzéseken csak az vehet részt, aki a
megadott határidővel, az előírt módon benyújtja az OH által megjelölt dokumentumokat!
A 60 órás blended formában megvalósuló képzések csoportjait az elfogadott jelentkezések alapján az OH
alakítja ki.
A kontakt képzések a résztvevők létszámától függően Budapesten vagy vidéken kerülnek megszervezésre. A
kontakt napokon a megjelenés 100%-ban kötelező!
További információ kérhető: az Oktatási Hivatal területileg illetékes Pedagógiai Oktatási Központjaitól.

