TÁJÉKOZTATÓ
Tisztelt Kolléga!
Tájékoztatjuk, hogy az Oktatási Hivatal által szervezett szaktanácsadói képzésekre kizárólag az a
pedagógus jelentkezhet, aki az alábbi feltételeknek együttesen hiánytalanul megfelel:
− a megadott határidőig jelentkezett a szaktanácsadói képzésre, azaz a Felhívásban szereplő linken
elérhető űrlapot a megadott határidőig hiánytalanul kitöltötte
− jelenleg Pedagógus I., Pedagógus II. besorolási fokozatban van
− pedagógus-munkakör betöltésére alkalmas egyetemi vagy főiskolai végzettséggel rendelkezik
− rendelkezik legalább 14 év pedagógus-munkakörben szerzett köznevelési vagy a
felsőoktatásban a pedagógusképzésben oktatói munkakörben szerzett tapasztalattal
− rendelkezik legalább 5 éves tapasztalattal abban az intézménytípusban, amelyben
szaktanácsadói tevékenységet szeretne folytatni
− rendelkezik pedagógus-szakvizsgával vagy a 326/2013. (VIII.30.) Korm. rendelet
35.§ (4) bekezdésében meghatározott, azzal egyenértékű végzettséggel
− jelenleg pedagógus munkakörben foglalkoztatott
− rendelkezik munkáltatója hozzájáruló nyilatkozatával
− a Felhívásban szereplő űrlap kitöltésével jelezte részvételi szándékát a szaktanácsadói képzésen,
valamint az űrlapon található nyilatkozatban foglalt feltételeket tudomásul vette
− 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
Mentesség a képzések alól
− mentesül a képzési kötelezettség alól az a pedagógus, aki sikeresen elvégezte az Oktatáskutató és
Fejlesztő Intézet 60 órás akkreditált szaktanácsadói képzését, és erről tanúsítvánnyal rendelkezik
− a képzésre akkor is jelentkeznie kell, ha tanúsítvánnyal rendelkezik a sikeresen elvégzett
akkreditált szaktanácsadói képzésről, a tanúsítvány beküldése után hivatalos felmentést fog kapni
a képzés elvégzése alól, amennyiben a jelentkezését elfogadtuk
− a szaktanácsadói képzések közül csak azon a szakterületen mentesül a képzési kötelezettség alól,
amelyről a tanúsítványa szól (pl: matematikai szaktanácsadói képzés meglétével, amennyiben
fizika szaktanácsadói szakterületre jelentkezik, nem mentesül a képzés alól, jelentkeznie kell
fizika szaktanácsadói képzésre a fenti feltételek értelmében)
− a meghirdetett szaktanácsadói képzések ingyenesek
Tájékoztatjuk, hogy a felsorolt feltételeknek legkésőbb a jelentkezés időpontjában szükséges megfelelni.
Felhívjuk figyelmét, hogy amennyiben a fenti, illetve a képzéshez kapcsolódó további dokumentumokban
meghatározott feltételek valamelyike nem teljesül, az a képzésen való részvételt kizárja.
A szaktanácsadói képzésekbe előzetesen bekerült pedagógusok csak abban az esetben kerülnek be a
véglegesített listába, amennyiben a megadott határidőig a szükséges dokumentumokat postai úton a
megadott címre beküldik, vagy személyesen a megadott címre behozzák.
Kérjük, vegye figyelembe, hogy a jelentkezés nem jelenti a továbbképzésbe történő automatikus
bekerülést. A beérkezett jelentkezések alapján az Oktatási Hivatal a szakmai és hiányterületi szempontok
figyelembe vételével határozza meg a képzés résztvevőinek körét. Ezzel kapcsolatban szíves megértését
kérjük!

