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Miről lesz szó?

• A GYŐRI POK szakmai partnerei

• A megyék köznevelési intézményeinek alapadatai

• Szakmai szolgáltatások

• További, az OH főosztályokhoz kapcsolódó feladatok

• Projektek



A Győri POK helyi szakmai partnerei
GYMSM KEM Összesen

Köznevelési intézmények száma 285 215
500

Forrás: KIR: Működő köznevelési intézmények 
listája - Adatforrás: KIR intézménytörzs listája: 

2018.07.03.

Feladat-ellátási helyek száma 658 405
1063

Forrás: KIR: Működő köznevelési intézmények 
listája - Adatforrás: KIR intézménytörzs listája: 

2018.07.03.

Pedagógusok száma 7109 4492
11601

Forrás: Köznevelési statisztika 2017., KIR 
intézménytörzs (2018.02.22.)

Szaktanácsadók 59 41 100

Szakértők 205 118 323

Bázisintézmények 21 8 29



Köznevelési intézmények fenntartói típus szerint
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Köznevelési intézmények száma a két 
megyében feladatellátás szerint
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Gyermekek/tanulók száma

Megye
Összes 
gyermek/tanuló

SNI-s 
gyermek/tanuló

HH-s 
gyermek/tanuló

HHH-s 
gyermek/tanuló

GYMSM 76 823 fő 5901 fő - 7,68% 923 fő – 1,2% 590 fő – 0,76%

KEM 46 871 fő 2201 fő – 4,7% 1267 fő – 2,6 % 998 fő – 2,1%



Szakmai szolgáltatási feladatok



Pedagógiai értékelés -
beszámoló szakmai szolgáltatásokról

• Közreműködés nemzetközi mérések szervezésénél, lebonyolításánál (PISA, TIMSS)

• OKM kiegészítő mérés, természettudományos kiegészítő mérés –

felmérésvezetők biztosítása, képzése

• Intézményi adatszolgáltatás segítése, ellenőrzése

• OKM, idegen nyelvi mérés – mérési koordinátorok képzése, tanácsadás, egyéni 

segítségnyújtás

• Egyéni/intézményi tanácsadás, segítségnyújtás a szakterületen – szaktanácsadók 

igényfelmérés alapján

• Az országos mérési-értékelési rendszer eredményeinek helyi feldolgozása, 

hasznosítása – 5 órás továbbképzés 2 helyszínen



Pedagógiai értékelés – tervezett programok

• Az országos mérési-értékelési rendszer eredményeinek helyi feldolgozása, hasznosítása – 5 

órás továbbképzés további 4 helyszínen és csoportban – 2018. szept., okt.

• Egyéni/intézményi tanácsadás, segítségnyújtás a szakterületen – szaktanácsadók 

igényfelmérés alapján

• Intézményi adatszolgáltatás segítése, ellenőrzése

• A Diagnosztikus Fejlődésvizsgáló Rendszer (DIFER) használata és az erre alapozott 

fejlesztés 4-8 éves korban – 30 órás akkreditált pedagógus-továbbképzés 2 csoportban –

2018. aug., szept.

• Szaktanácsadói kompetenciafejlesztés a szakterületen – szaktanácsadói minikurzusok 

összeállításában, kipróbálásában való részvétel

• Az OKM eredmények alapján jó hátránykiegyenlítő hatású, ill. nagyobb fejlesztő hatást elért 

intézmények jó gyakorlatainak bemutatása – az őszi pedagógiai napok keretében



Szaktanácsadás számokban

Igényfelmérő: 2653 igény

Ellátott szaktanácsadói feladatok száma: 1331

POK megbízás: 276

Óvoda: 107

Általános Iskola: 487

Középfokú intézmény: 377

AMI: 51

KOLLÉGIUM: 33



Szaktanácsadás 
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Szakmai szolgáltatási területek szerinti szaktanácsadás
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Szaktanácsadás helyzete

• Nyitás a szakképzés irányába - 5 új szaktanácsadó

• Szaktanácsadói kapacitás erősítése további új szaktanácsadók 

bevonásával(pl. óvoda, tematikus területek)

• Szakmai szolgáltatás erősítése: pályaorientáció

-együttműködés egyes szervezetekkel

-szaktanácsadói szakmai anyag – vezető szaktanácsadó 

irányításával

• Régi szaktanácsadók – új kompetenciákkal (konfliktuskezelés, hátrányos 

helyzet …….)



Vezető szaktanácsadók

• Vezetői feladatok 

• Fejlesztik, erősítik a szaktanácsadói kompetenciákat

• Horizontális tanulás

• Koordinálják szakterületenként a lemorzsolódással 
veszélyeztetett tanulókkal  kapcsolatos 
szaktanácsadói munkát

• Szakmai anyagok készítése

• Konferenciaszervezés



Szaktanácsadás további feladatai 

• A vezető szaktanácsadók tudjanak hathatósan közreműködni a célkitűzéseink 
megvalósításában.

• Folyamatos támogatás a pedagógusok módszertani megújuláshoz:  
tanévelőkészítő tanácskozás, 
szakmai műhelyek, bemutató órák
tantárgygondozás.

• A szervezetfejlesztés támogatása - belső innováció segítése - jó gyakorlatok 
adaptálása - intézményfejlesztés.

• A lemorzsolódás hatékony megelőzése érdekében a nevelőtestületek támogatása.

• Kapcsolat a bázisintézményekkel.



Bázisintézmények
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Bázisintézmény- szaktanácsadó

29 100 12 8
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Bázisintézmények - tervezés

• a nevelő-oktató munkájuk során a kor elvárásaihoz illeszkedő, 

folyamatosan fejlesztett  szakmai innovációk, 

• jó gyakorlataik követésre érdemesek a hasonló típusú intézmények 

körében, 

• műhelymunkák, bemutató órák, versenyek, továbbképzések tartása, 

• katalizálják a pedagógiai szakmai közélet fejlődését,

• bázisintézmények és a szaktanácsadás közötti kapcsolat folyamatos 

erősítése.

Szolgáltatások igénylése a POK-on keresztül:  POKGyor@oh.gov.hu

mailto:POKGyor@oh.gov.hu


Pedagógusok képzése, továbbképzése 2017/2018
Akkreditált (30, 40, 60 órás) pedagógus-továbbképzések szervezése az igényfelmérésben 

rögzített témák alapján 19 csoportban

• Tanúsítvánnyal zárultak

• A 277/1997. Kormányrendelet szerint a 7 évenkénti továbbképzési keretbe beszámítható

• Díjmentesek, változatos helyszíneken szervezettek

tanulás tanítása 4

gyógypedagógia, fejlesztőpedagógia 2

egészségnevelés, mentálhigiéné 2

számítástechnika, informatika 2

mérés-értékelés 2

tehetséggondozás 3

etika 1

pénzügyi ismeretek 3



Pedagógusok képzése, továbbképzése 2018/2019. tanév

1. félévben

Akkreditált továbbképzések:

5 órás képzések, felkészítések:

• Mérés-értékelés (6 csoport)

• Intézményi nevelés-oktatás (2 csoport)

• Katasztrófavédelem, elsősegélynyújtás (1 csoport)

• Közösségfejlesztés, drámapedagógia (1 csoport)

mérés-értékelés 2

számítástechnika, informatika 1

egészségnevelés, mentálhigiéné 1

tehetséggondozás 1



Pedagógiai Napok

ŐSZI : október  

Téma: A pedagógus mentálhigiénéje

Szakmai módszertani fejlesztés

Bázisintézmények programjai

Módszerek: Plenáris előadások, 

szekciófoglalkozások, bemutató órák



Tanulmányi versenyek 48/2012-es EMMI r. 8.§
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Tanulmányi versenyek 48/2012-es EMMI r. 8.§
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Tanulmányi versenyek 48/2012-es EMMI r. 8.§

2018/2019. tanév első félévére tervezett tevékenységek

A Győri POK hagyományainak megfelelően kiírt megyei és országos 
szintig felmenő tanulmányi versenyek szervezése. 
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A pedagógiai tájékoztatás

2018/2019. tanév első félévére tervezett tevékenységek

• GYŐRI POK HÍREK – havonta egy szám megjelenése várható

• A könyvtár-pedagógiai munka támogatása

• Pályázatok közreadása

• Online felület kialakítása szakmai segítségnyújtáshoz és

információcseréhez - szaktanácsadókkal együttműködve

• Tantárgyi ajánlók (weboldal ajánló tantárgyanként)

• A Győri POK honlapja: www.oktatas.hu/kozneveles/pok/gyor

http://www.oktatas.hu/kozneveles/pok/gyor


Az iskolai lemorzsolódással kapcsolatos feladatok 1. 

POK adminisztrációs modul működtetése, ezen belül a

• intézmények belső tevékenységeihez szakmai szolgáltatások rendelése ESL

rendszerben- határidő: augusztus 10.

• rendelkezésre álló intézményi és tagintézményi szintű adatok elemzése, értékelése -

határidő: augusztus 24.

• intézmény/fenntartó tájékoztatása az eredményről az OH által

• pedagógiai módszerek kiválasztásának segítése, ehhez szaktanácsadói támogatás

biztosítása a nevelési-oktatási intézményben: szaktanácsadói megbízások elkészítése

• beavatkozások előrehaladásának nyomon követése: rögzítése az elektronikus felületen

• MINISZTERI JELENTÉS elkészítése –határidő: szeptember 30.



Lemorzsolódásban érintett tanulók aránya (%) 
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Lemorzsolódásban érintett tanulók aránya (%) 
intézménytípusonként , GYMSM
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Lemorzsolódásban érintett tanulók aránya (%) 
járásonként KEM
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Lemorzsolódásban érintett tanulók aránya (%) 
intézménytípusonként, KEM
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2018/2019. tanévben tervezett szolgáltatásaink a 
tanulói lemorzsolódás megelőzésében
• Szaktanácsadók által nyújtott intézményfejlesztési és  tematikus 

szakmai szolgáltatások: tantestületek, vezetők, munkaközösségek, 
illetve pedagógusok számára

• A pedagógusok támogatása a pályaorientációs tevékenység során

• Pedagógus továbbképzések indítása

• Az Őszi Pedagógiai Napok keretében szakmai műhelymunkák
szervezése

• Új szaktanácsadói kompetencia: hhh-s tanulók nevelését-
oktatását segítő szaktanácsadó



Tanfelügyelet, minősítés



A Tanügy-igazgatási és Köznevelési Hatósági Főosztály szakmai 
irányításával ellátott feladatok, tevékenységek 
(Pedagógusminősítés/tanfelügyelet)
• Ügyfélszolgálati tevékenység biztosítása, egyéni segítségnyújtás, információszolgáltatás 

intézményeknek, pedagógusoknak, szakértőknek

• Hivatalos kérelmek elfogadása, ügyintézés

• Látogatások elfogadásának nyomon követése

• Szakértői műhelyek/konferenciák szervezése (3-3 alkalom)

• Intézményvezetők felkészítése az intézményi önértékeléshez és a tanfelügyeleti 

ellenőrzéshez kapcsolódó feladatok ellátására – 10 órás felkészítő képzés az érintett 

intézményvezetőknek, BECS-tagoknak 7 csoportban

• Pedagógusok/intézményvezetők tájékoztatása a 2019. évi pedagógusminősítésre való 

jelentkezésről, a jelentkeztetés feltételeiről, következményeiről 2 csoportban

• A 2019. évi minősítési tervbe való jelentkezések felülvizsgálatában való közreműködés

• Pedagógusok felkészítése a minősítésre – 10 órás felkészítő képzés 6 csoportban

• Mesterpedagógusok felkészítése a minősítésre – 2 alkalommal



A Tanügy-igazgatási és Köznevelési Hatósági Főosztály 
szakmai irányításával ellátandó feladatok, 
tevékenységek (Pedagógusminősítés/tanfelügyelet)

• Ügyfélszolgálati tevékenység biztosítása, egyéni segítségnyújtás, információszolgáltatás 

intézményeknek, pedagógusoknak, szakértőknek

• Hivatalos kérelmek elfogadása, ügyintézés

• Látogatások elfogadásának nyomon követése

• Szakértői műhelyek (TKHF szakmai programja)

• Pedagógusok felkészítése a minősítésre (10 órás felkészítő képzés) – újabb csoportok 

indulása augusztusban – szeptemberben

• Szakképző intézmények intézményi és vezetői önértékelésére/tanfelügyeletére való 

felkészítés

• Pedagógusi tanfelügyeletre való felkészítés



A minősítési eljárásokra való jelentkezés adatai

2018. évi Célfokozat

235 fő Pedagógus I.

494 fő Pedagógus II.

46 fő Mesterpedagógus

2 fő Kutatótanár

7 fő NOKS

2019. évi

249 fő

835 fő

157 fő

0 fő

5 fő



Projektek



EFOP 3.1.1.

Cél: Képzéssel és támogató szolgáltatásokkal az óvoda esélyteremtő szerepének és 

hátránykompenzációs képességének erősítése

Tevékenységek:

• Helyzetelemzés és azonosítás: helyzetelemzés a hazai óvodai nevelésről

• Óvodai és fenntartói továbbképzések megvalósításának támogatása 

• Szakmai események programjának kidolgozása, előkészítése, megrendezése 

óvodai szakemberek és szakmai érintettek számára

EREDMÉNYESEN ZÁRULT

(26 képzési csoport; 405 fő óvodapedagógus részvétele)



EFOP 3.1.5-16. A tanulói lemorzsolódással veszélyeztetett 
intézmények támogatása

Cél: A korai iskolaelhagyók arányának csökkentése hazánkban 10 %-
ra.
- 8 általános iskola
- Óvodai alprojekt, intézmények bevonása folyamatban
Az alábbi főbb tevékenységek valósulnak meg a projekt során:
•A bevont köznevelési intézmények komplex támogató fejlesztése
differenciált intézményi fejlesztési programmal.
•A bevont intézményekben a végzettség nélküli iskolaelhagyással
veszélyeztetett tanulók célzott támogatása, iskolai és későbbi
munkaerőpiaci sikerességéhez szükséges feltételek javítása.
•A köznevelési intézmények hálózatosodásának elősegítése.
•KIR-adattisztítás, ESL-adatok pontosítása alprojekt keretében



EFOP-3.2.13-17-2017-00002

Cél: A köznevelési intézmények pályaorientációs módszertanának megalapozása, megerősítése, illetve

ennek keretében a matematikai, természettudományos, informatikai és műszaki (MTMI) pályák

népszerűsítésére alkalmas módszertan kifejlesztése

Tevékenységek:

• Szemléletformáló akkreditált pedagógus-továbbképzés kidolgozása és megvalósítása (2018. tavaszán: 2

képzés csoport; 25 ill. 15 fő pedagógus részvételével; 2018. második felében 1 pedagógus-továbbképzést

tervezünk)

• Az általános és középiskolások pályaorientációját segítő online önismereti mérőeszköz és annak

használatát segítő módszertan kidolgozása

• Mérőeszköz kifejlesztése az MTMI készségek és kompetenciák pályaválasztást segítő vizsgálatára

• A pályaorientációt segítő mérőeszköz módszertanilag megalapozott alkalmazását segítő akkreditált 

pedagógus-továbbképzés kidolgozása és megvalósítása



EFOP-3.2.15-VEKOP-17-2017-00001 A köznevelés 
keretrendszeréhez kapcsolódó mérési-értékelési és digitális 
fejlesztések, innovatív oktatásszervezési eljárások kialakítása, 
megújítása

Cél:

• A köznevelés tantervi-tartalmi szabályozóinak fejlesztése, a 
fejlesztési területek és a nevelési célok beépülésének segítése 
a pedagógiai kultúrába és a pedagógiai munkába, ezáltal a 
végzettség nélküli iskolaelhagyás csökkentése;

Tevékenységek:

• Köznevelési témahetek, témanapok programfejlesztése

• Pedagógus-továbbképzések szervezése: 15 csoport 378 fő!



EFOP-3.1.2-16-2016-00001 A pedagógusok 
módszertani felkészítése a végzettség nélküli 
iskolaelhagyás megelőzése érdekében

Főkedvezményezett: Eszterházy Károly Egyetem, OH 
konzorciumi partner

Cél: a kidolgozott Komplex Alapprogram intézményi bevezetése 
és országos elterjesztésének támogatása az alapfokú 
oktatásban résztvevők számára.

OH feladata: Komplex Alapprogram folyamatos nyomon 
követése, értékelése és korrekciós javaslatok megfogalmazása, a 
folyamatok szakmai minőségbiztosítása és utánkövetése, 
valamint a pedagógus-továbbképzési rendszer támogatására 
alkalmas informatikai felület fejlesztése.



Az OH tehetségpályázatai- folytatódnak
MaTalent

A Nemzeti Tehetség Program eredményeinek figyelembevételével az általános iskola 4.

évfolyamán alkalmazható matematika tehetségazonosító módszertan és a hozzá tartozó

eszköztár kidolgozása az 1-2. szakaszban. 3. szakaszban: tehetségazonosító tesztek kipróbálása,

értékelése. Főmérésben résztvevő intézmények száma: 81

Az online méréseket Győr-Moson-Sopron és Komárom-Esztergom megyében a Győri Pedagógiai

Oktatási Központ koordinálta

TehetségKapu

Komplex tehetségazonosítási rendszer; az online mérések és eredmények elérhetőek

TehetségTár

A tehetségazonosító, tehetséggondozó tevékenységek és azok eredményeinek

rögzítésére alkalmas web-alapú szoftver.

Felhasználók: Gyermekek, tanulók, pedagógusok, intézmények, egyéb szervezetek.



Nevelés teszi az embert, és az ember a 

hazát. (Brunszvik Teréz)



EREDMÉNYES TANÉVET KÍVÁNUNK!


