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A pedagógusok szakmai munkájának támogatása 

és 

a megújuló pedagógiai szakmai szolgáltatások



A főbb problémák

2005-ben kb. 6 millió fiatal (18-24 éves) hagyta el az iskolarendszert középiskolai 

záróvizsga nélkül; 

Egyötöde a 15 éveseknek nem rendelkezett a megfelelő olvasási készségekkel,

A 22 éveseknek csak 77 %-a rendelkezik felső középfokú végzettséggel,

•Az EU munkaerő harmada alacsony képzettségű, miközben 2010-re a munkahelyek 

fele magasan képzett munkaerőt igényel, és csak kb. 15 %-a igényel majd alacsony, 

általános iskolai végzettséget,

A fiatalok nem remélhetik, hogy egy ágazatban, (egy munkahelyen) töltik majd el az 

életüket, kiszámíthatatlan munkavállalói feltételekre kell készíteni őket,

Egyre komplexebbé váló világban széleskörű kompetenciákkal, kreativitással, 

kooperativitással, adaptivitási képességekkel kell rendelkezniük,



A 21. századi iskoláknak alkalmasnak kell lenniük arra, hogy:

Olyan tanterveket alkalmazzanak, amelyek minden tanuló számára biztosítják a 

kompetenciák széleskörű elsajátítását,

Képessé kell tenni az egyéneket az LLL folyamatokban való aktív részvételre,

Szolgálni a gazdasági érdekeket azért, hogy fenntartható és sikeres gazdasági 

fejlődés valósulhasson meg,

Csökkenteni kell a korai iskolaelhagyók számát és a kulturális diverzitásra és az 

egyenlő hozzáférés esélyeinek biztosítására figyelemmel kell működnie.

De ehhez jó pedagógusok kellenek!



Eu ajánlások a pedagógusok képzésével, 

továbbképzésével kapcsolatban
http://www.atee1.org/uploads/EUpolicies/eurcouncil_prof_development_of_teachers_a

nd_sls.pdf

• Előmeneteli rendszer, életpálya kialakításának szükségessége,

• Tehetséges fiatalok pedagóguspályára vonzásának ösztönzése,

• Pályakezdő tanárok intenzív támogatása,

• Alkalmassá kell tenni a tanárokat hogy élethosszig megújítsák, fejlesszék 
tudásukat, ismereteiket, vezetési képességeik fejlődjenek,

• Szociális, kulturális, gazdasági és IKT változásokra intelligens reflektálás 
fejlesztése,

• A tanárok folyamatos és professzionális támogatása, továbbképzése

• Reflektív viselkedés  megtanulása és alkalmazása mindennapi  
gyakorlatban,

• A pedagógiai munkáról folyamatos visszajelzés biztosítása az egyéni és 
komplex szakmai fejlesztés érdekében

• Iskolavezetők felkészítése, támogatása, vezetési technikák tanulása,

http://www.atee1.org/uploads/EUpolicies/eurcouncil_prof_development_of_teachers_and_sls.pdf


• A köznevelési és felsőoktatási szereplők – ágazati irányítók, érintett intézmények

több, 

magasabb színvonalú,

egységesebb keretek közti szakmai támogatáshoz jussanak.

• Szűnjön meg a költséges kiszervezések korábbi gyakorlata.

• Biztosított legyen az EU 2014-2020 köznevelési és felsőoktatási feladatok 

megvalósításának az összhangja és célzottabb felhasználása.

• A pedagógiai-szakmai szolgáltatásokat 2015. április 1-jétől az Oktatási Hivatal 

biztosítja, létrehoztuk a Hivatal területi szerveit a Pedagógiai Oktatási 

Központokat.

Az Országgyűlés és a Kormány döntései kijelölték az 

intézményi átszervezések irányát, célját és az OH új feladatait





• Átálltunk az országos, illetve területi igényfelmérésre alapuló féléves 

feladattervezésre.

• Szolgáltatási protokollok elkészítése megvalósult a hét pedagógiai szakmai 

szolgáltatási területre.

• Szaktanácsadás szolgáltatási területi protokollokhoz kapcsolódó 

informatikai nyilvántartó rendszer kifejlesztésre került.

• Az OFI által az Európai Uniós projektekben kifejlesztett új típusú 

szaktanácsadói eljárás sok elemeinek beépítése az OH új szaktanácsadói 

eljárásrendjébe megtörtént.

Kapcsolatfelvétel pedagógusképző felsőoktatási ntézményekkel

Egységesedő szakmai működési rend a pedagógiai szakmai 

szolgáltatásokban és a POK-okban



• Pedagógusképző felsőoktatási intézményekkel kapcsolatépítés

• fenntartók informálása, igény esetén támogatása

• Köznevelésben érintett társadalmi szervezetek (pl. versenyszervezéssel, 

tehetséggondozással, felzárkóztatással, érintettek) területi bevonása, 

tájékoztatása

Tudásmegosztás i funkció (mesterpedagógus szakértők, szaktanácsadók)

EMMi kezdeményezések, témahetek, pénzügyi tudatosság,

Korai iskolaelhagyók vonatkozásában komplex intézkedések az EFOP 

keretében 

Az OH-POK-ok  feladata a helyi köznevelési kapcsolati 

támogató és kommunikációs háló kialakításában



• Nkt. és 326/2013. Korm. r. alapján évi 25 alkalom terhére valósítjuk meg 

(egy alkalom átlag nyolc óra)

• Ennek folyamatszabályozása és nyilvántartása az OH-POK-ok belső 

elektronikus felületen valósul meg, közösen a szakértői beosztásokkal, így 

átláthatóbb lesz a feladattervezés, egyenletesebb lesz a munkavégzés,   

szakértő-szaktanácsadó más beosztási rend

• A szaktanácsadók részére a munkavégzés utólagos értékelési rendszerének 

kialakítása, tapasztalatok megosztása

2016. évi PÉM és tanfelügyeleti eljárások helyi támogatása és ügyféloldali 

támogatás

Mesterpedagógusok számára felkészítő műhelyfoglalkozások

Mesterpedagógus szakértők, szaktanácsadók bevonása 

az állami köznevelési szakmai feladatokba





A továbbképzési igények a megadott témacsoportok 

alapján



IGÉNYFELMÉRŐ 2016. 

TANTÁRGYGONDOZÓI  SZAKTERÜLET



Fejlesztési irányok 2016

A tanfelügyeleti ellenőrzések adott körének visszamondása miatt nagyobb 

szerephez jutnak a szaktanácsadásokra, lesz mód és idő a minősítésre készülő 

pedagógusok, intézmények szakmai támogatására

A mesterpedagógus szakértők tanfelügyelethez, minősítéshez kapcsolódó 

feladatairól  POK szintű konferenciákat szervezünk negyedévente

A Ped II.ben lévők és szaktanácsadói jegyzéken lévők hogyan tudnak 

szaktanácsadói tevékenységet folytatni, a hiányterületeken hogyan tudjuk 

bevonni őket?

Fejlesztések szükségesek a hiányterületekre, 

Megszervezésre kerül idén a megyei vezető szaktanácsadói hálózati rendszer ,

A pedagógus-továbbképzések és a felsőoktatási intézmények  és POK-ok

viszonyában megerősítésre kerül a kapcsolati és feladatrendszer



Köszönöm a megtisztelő figyelmet!


