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Előzetes tapasztalatcsere

• A jelenlévők közül hányan teljesítettek már 

ESL szakmai szolgáltatást?

• A témáról elsőre az a szó jut eszembe, hogy…

• Milyen volt  fogadtatás?



A tematikus szaktanácsadó feladata 
a lemorzsolódás megelőzésében

Szervezeti szintű szakmai szolgáltatást nyújt:

• Igényfelmérő_5.7.1

Az iskolai  adatszolgáltatás adatainak értelmezése.

• Igényfelmérő_5.7.2

Az iskolai helyzetfeltárás támogatása.

• Pedagógiai oktatási központ kiküldi a szaktanácsadót 
az alul teljesítő / magas lemorzsolódási mutatóval 
rendelkező intézményhez.



A pedagógiai értékelés 
szaktanácsadó

abban támogatja az intézményeket, hogy 

• mérőeszközeik szakszerűek legyenek.

• adekvát értékelési rendszert működtessenek.

• a lehető legjobb minőségű adatokkal 
rendelkezzenek => Adattisztítás.

• következtetéseket vonjanak le az eredményekből 

=> Adatelemzés.

• Ezek az eredmények épüljenek be az intézményi 
folyamatokba. => Intézményfejlesztés.



Az intézményfejlesztés 
szaktanácsadó

abban támogatja az intézményeket, hogy

• visszajelzést adjon az intézmény fejlettségi szintjéről 

=> Önértékelés / Helyzetelemzés.

• hogyan tervezze, valósítsa meg és tartsa fenn a 
fejlesztési stratégiákat 

=> Fejlesztési terv / Intézkedési terv.

• a belső tudásmegosztást és a külső hálózati tanulást 
előre mozdítsa; együttműködést kezdeményezzen. 

=> Tantárgygondozás + Más tematikus területek.



Adatelemzés - Adattisztítás

• Fogalmak tisztázása 

(3,0/2,5 tanulmányi átlag; 1,1 romlás).

• Indikátorok jelentése.

• Adatok tisztaságának ellenőrzése.

• Minta kiválasztása – átlagok kiszámolása.

• Nyilvántartás ellenőrzése – Van-e? Milyen?

• Milyen egyéb adatokat tart nyilván az intézmény?

• Van-e mindkét feltétel teljesülésével veszélyeztetett 
tanuló? 

• Prevenciós / Intervenciós intézkedés került-e rögzítésre?



Helyzetfeltárás
- ok-okozati kapcsolatok keresése -

Mérés-értékelés
Adattisztítás már megtörtént!

• OKM háttéradatok elemzése –
következtetések levonása.

• KIRSTAT háttéradatok elemzése –
következtetések levonása.

• Szakmai munkaközösség 
támogatása műhelymunkával –
OKM FIT elemző szoftver.

• Javaslat szaktárgyi fejlesztésre, 
=> matematika, szövegértés

• Mérés-értékelés jó gyakorlat 
bemutatása

Intézményfejlesztés
Adatelemzés már megtörtént!

• Interjú – A helyi jelzőrendszer 
működése.

• Korábbi tevékenységek  
sikerességének vizsgálata. 

• Javaslat reális sikerkritérium, 
prevenciós, intervenciós 
beavatkozásra.

• Javaslat cél-specifikus 
pályázathoz történő csatlakozásra 
továbbképzésre.

• Intézkedési terv!



ESL szakmai szolgáltatás 
egyszerűsített gyakorlati szimulációja

Adatisztítás -
Adatelemzés

Helyzetfeltárás Szaktanácsadói javaslat 
megfogalmazása

Valós?
Helyes?

Erősségek 
kiemelése.
Motiváció, 

megerősítés.

Probléma 
azonosítása

és 
tudatosítása

Mérés-
értékelés

Intézmény-
fejlesztés



„A” intézmény 
Képzés típusa - általános iskola
2016/2017. - március

Iskolai ESL mutató: 12,7%

Vizsgált minta(6): 65 fő

SNI+BTMN:  9 fő

OKM matem_6_

OKM szövért_6_

Rögzített beavatk.: 2P

Intézkedési terv_2015

2018/2019. - március

Iskolai ESL mutató: 8,4%

Vizsgált minta (8): 62 fő

SNI+BTMN: 7 fő

OKM_matem_8_

OKM_szövért_8_

Rögzített beavatk.: 2P+4I

G_9; Szakg_31; Szakk_22



Minta 
- adatelemzés - helyzetfeltárás

Az iskolai adatszolgáltatás értelmezése, sikeressége – Pl.:

• Hogyan tartják nyilván az érintett tanulókat?

• Hogyan számolták az átlagot?

• Félévi és tanév végi mutatók összehasonlítása mit mutat?

• Hogyan alakultak, tendáltak az elmúlt 2-3 év mutatói?

• Rögzített beavatkozások mennyisége, minősége?

• OKM eredményekkel összehasonlítva milyen összefüggés látható?

• Milyen visszajelzés(eke)t kaptak az OH-tól?

• Azonosítsák be azokat a tanulókat, akik ÁI>=2,8/>=2,3 körül 
vannak - motivációjukat hangsúlyosabban segíteni!

• Van-e összefügés a bukási mutatók között?



Minta
- pozitívumok kiemelése -

Elsődleges feladatunk az intézmény motiválása az  ESL 
feladatok teljesítésében – Pl.:

1. Ösztönzés – ha megvan az intézményben  a fejlődés igénye.

2. Megerősítés – ha az adatszolgáltatást megfelelően teljesítik.

3. Respektálás – ha az érintett tanulókat nyilvántartják 

és folyamatosan nyomon követik.

3. Dicséret – ha pályázathoz vagy más ESL programhoz 
már csatlakoztak.

3. Elismerés – ha készült már ESL tárgyban intézkedési terv.

4. Gratuláció – ha pozitív visszajelzést kaptak OH-tól / 
Fenntartótól / Centrumtól.



Minta
- problémák azonosítása-



Minta
- szaktanácsadói javaslatok megfogalmazása -



Források - Előzmények

Előzmények:

Székesfehérvári Pedagógiai Oktatási Központ

Pedagógiai értékelés szaktanácsadói munkaközösség

Műhelymunka 2018.

Felhasznált irodalom:

- www.oktatas.hu

- https://www.kir.hu/kir2esl/
- Együtt. Működik! - Záró  kiadvány - OFI, Budapest 2015.

- Fenti munkaközösség saját szakmai anyagai

http://www.oktatas.hu/
https://www.kir.hu/kir2esl/


Köszönöm a figyelmet!

Képforrás:

https://www.google.hu/search?q=együttműködés+képek

https://www.google.hu/search?q=együttműködés+képek

