
1 

Szaktanácsadói ismeretek bővítése 
 

Az Értékelési kultúraváltás a lemorzsolódás megelőzésére című szaktanácsadói minikurzus kifejlesz-
tését sokrétű célrendszer támasztotta alá. A 2019/2020. tanévtől megváltozott szaktanácsadói kom-
petenciarendszer elengedhetetlenné teszi, hogy a szaktanácsadók a végzettség nélküli iskolaelhagyás 
(ESL) témakörében is tájékozottságot szerezzenek. 
 
A Budapesti Pedagógiai Oktatási Központ 77 tematikus területen dolgozó és tantárgygondozó szak-
tanácsadója, illetve vezető szaktanácsadója a minikurzus önálló tanulási szakaszában megismerte a 
lemorzsolódással veszélyeztetett tanulókkal kapcsolatos jogszabályi alapokat, fogalmakat, betekintést 
nyert a korai jelző- és pedagógiai támogató rendszer felépítésébe, funkcióiba és elsajátította a peda-
gógiai értékelés témához szorosan kapcsolódó alapvető fogalmait. 
A szaktanácsadók jelenléti napon való részvételének feltétele volt az előzetesen, önállóan feldolgozott 
szakirodalomra vonatkozó gyakorló feladatok (tankockák) és teszt megoldása, valamint a lekérdezések 
eredményeit tartalmazó táblázatok beadása. 
 
A minikurzus – kizárólagosan gyakorlatorientált – jelenléti szakaszában a résztvevők jártasságot sze-
reztek az adatok szakszerű elemzésében és az azok alapján megfogalmazható fejlesztési javaslatok 
megfogalmazásában. A gyakorlatok során kialakult a résztvevőkben a korai jelző- és pedagógiai támo-
gató rendszer adatainak szakszerű értelmezésére, elemzésére és a beavatkozási területek azonosítá-
sára való alkalmasság. 
A kontaktszakasz gyakorlatai azt a célt tűzték ki, hogy a résztvevők szaktanácsadói támogató tevékeny-
ségük során a szakmai támogatás rendszerének ismeretében hatékony és célzott, szakszerű, gyakorlati 
javaslatokat legyenek képesek megfogalmazni az iskolai, pedagógiai sikerességet támogató megoldá-
sok és a pedagógiai diagnosztizáló és fejlesztő eszközök rendszerbe foglalt, hatékony alkalmazható-
sága vonatkozásában. Felkészültek arra, hogy tevékenységük során felhívják a nevelőtestületek, mun-
kaközösségek, intézményvezetés figyelmét a tanulóértékelés intézményi értékelési rendszeren 
nyugvó, egységes, következetes alkalmazására, továbbá a tanulóértékelés tekintetében az ESL-muta-
tók alapjául szolgáló osztályozás potenciális relativitására. 
 
A résztvevőknek az elsajátított ismereteik és képességeik alapján a záróteszten legalább 60%-os ered-
ményt kellett elérniük, hogy a részvételről szóló igazolásukat megkaphassák. Ez az elsajátítottsági szint 
egyben alapja lehet a szaktanácsadói tevékenységük során a lemorzsolódás megelőzése kapcsán fel-
merülő kérdések, jelenségek árnyaltabb megvilágítására való képességüknek. 
 
A nyolc alkalommal megtartott kurzust követően 76 résztvevő fogalmazta meg véleményét, ötfokú 
skálán értékelve a programot és a trénereket. 
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A program szervezettségével, tartalmával, és az ismeretek gyakorlati alkalmazhatóságát tekintve 99%-
ban elégedettek voltak a résztvevők. 
A három tréner felkészültségével, szaktudásával, az oktatási módszereivel, kommunikációjával szintén 
maximális elégedettségüket fejezték ki a szaktanácsadó mesterpedagógusok. 
 
Szaktanácsadóink tehát meghatározó arányban felkészültek az ez irányú segítségnyújtásra, készen áll-
nak a szakszerű támogató feladatellátásra.  
Biztatjuk az intézményeket, hogy bátran vegyék igénybe a tanulói teljesítményértékelési rendszerük 
áttekintésével, valamint a lemorzsolódás megelőzésével kapcsolatos korai jelzőrendszer adatainak ér-
telmezésével, az az alapján megfogalmazható innovatív tevékenységük támogatásával kapcsolatosan 
szolgáltatásainkat.  

 


