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óvodai nevelés; 246

általános iskolai 
nevelés-oktatás; 212

gimnáziumi nevelés-
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alapfokú 
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Az intézmények köznevelési feladatok szerinti megoszlása
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Az intézmények köznevelési feladatok szerinti megoszlása a fenntartó típusa szerint

óvodai 
nevelés

általános iskolai 
nevelés-oktatás

gimnáziumi 
nevelés-
oktatás

Szkgimn
nevelés-
oktatás

szakközépisk. 
nevelés-
oktatás

alapfokú 
művészet-

oktatás

kollégiumi 
nevelés-
oktatás

egyéb

állami szervezet 2 157 14 32 29 29 14 17

egyéb 6 5 9 8 8 17 1 3

egyházi jogi sz. 23 48 17 15 10 12 11 11

önkormányzat 215 2 0 0 0 0 1 50

Összesen 246 212 40 55 47 58 27 81

Az intézmények köznevelési feladatok szerinti megoszlása

óvodai nevelés

általános 
iskolai 

nevelés-
oktatás

gimnáziumi 
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Szakgimn.
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szakközépisk
nevelés-
oktatás

alapfokú 
művészet-

oktatás

kollégiumi 
nevelés-
oktatás

egyéb

246 212 40 55 47 58 27 81
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Tevékenységeinkhez kapcsolódó céljaink

• A pedagógiai-szakmai szolgáltatás területén elsődleges céljainkat a pedagógusok és 
intézményvezetők munkájának támogatásában fogalmaztuk meg. Arra törekszünk, hogy az 
intézmények a szaktanácsadást egyre növekvő mértékben vegyék igénybe, különös 
tekintettel a tantárgygondozási, intézményfejlesztési feladatokra, módszertani fejlesztések 
megvalósulására.

• A pedagógus-továbbképzések területén az aktualitásokhoz, igényekhez igazodó folyamatos 
képzések megszervezésével elsődleges célunk, hogy a pedagógusok olyan friss szakmai, 
illetve technikai információkhoz jussanak, melyek segítségével munkájukat szakszerűbben 
végezhetik. A képzések tervezése kapcsán törekszünk a lemorzsolódással veszélyeztetett 
intézmények pedagógusai részére szakmai megújító képzések megszervezésére.

• A pedagógiai tájékoztatás keretén belül olyan rendezvényeket megvalósítását tervezzük, 
amelyek szakmailag kiegészítik a szaktanácsadást, illetve pedagógus-továbbképzést 
területeit.
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• A tanügy-igazgatási szolgáltatáson belül célunk az intézmények jogszerű 
működésének folyamatos támogatása a jogszabályváltozások 
bemutatásával és azok értelmezésével, valamint rendszeres tájékoztatás a 
kapcsolódó intézményi tanügy-igazgatási teendőkről, és közreműködés a 
nevelési-oktatási intézmények pedagógiai programjának elkészítésében és 
bevezetésében.

• A tanfelügyeleti és pedagógusminősítési eljárásban kiemelt feladatnak 
tekintjük a 2018. és 2019. évi eljárásban érintett intézményvezetők, 
pedagógusok és szakértők munkájának napi szintű, rendszeres szakmai 
támogatását, valamint a tanfelügyeleti ellenőrzésekben és a minősítési 
eljárásokban a szakértői hálózat hatékony és teljes körű működtetését, a 
megyei szintű feladatok megfelelő színvonalon történő végrehajtását 
együttműködve a központ munkatársaival
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• Tehetséggondozó tevékenységünk részeként a tanulmányi versenyek szervezése és 
összehangolása keretében, a versenykiírásban meghatározott feladatok magas 
színvonalon történő ellátása mellett, törekszünk a saját szervezésű versenyek 
lehetőségének megteremtésére, új versenyek indítására. 

• A lemorzsolódással veszélyeztetett tanulók támogatásához kapcsolódóan az 
adatszolgáltatások után a korai jelző- és pedagógiai támogató rendszerbe feltöltött 
adatok elemzése alapján elsődleges célunk a lemorzsolódás megelőzése érdekében
szükséges pedagógiai-szakmai szolgáltatások körének meghatározása. 

• A lemorzsolódással veszélyeztetett tanulók számának csökkentése érdekében 
megfelelő pedagógiai eszközök és módszerek megismertetése és terjesztése, 
valamint az intézmények közötti együttműködés segítése, a vezetői módszertani 
ismeretek bővítése, intézményfejlesztés.

• Az országos mérések területén a mérések lebonyolításában, a felmerülő problémák 
kezelésében (adatváltoztatás, mérőeszközök pótlása, mérési helyszínek 
változtatása), való segítség nyújtás a jövőben is célunk, valamint a feldolgozott 
eredmények tükrében a szaktanácsadói segítség megszervezése az intézményi 
fejlesztések kidolgozásában és megvalósításában.
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A tevékenységeink összekapcsolódása a szakmai szolgáltatás 
területén

szaktanácsadás

lemorzsolódással érintett intézmények 
támogatása

OKM alul teljesítő intézmények támogatása

pedagógiai tájékoztatás
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A szaktanácsadói munka jelentősége

• Szakmai tapasztalatok átadása

• Hálózatosan szervezett tevékenységek

• Műhelymunkák a fontos szakmai kérdések megvitatására és 
egyeztetésekre

• Érdeklődés és személyes tapasztalatok alapján tudásmegosztás

• Támogatás szakmai és módszertani kérdésekben

• A pedagógiai értékelés módszereinek áttekintése tantárgyspecifikusan

• A pedagógiai program tartalmi, értékelési területeinek áttekintése
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Lehetséges fejlesztő tevékenység

• A vezetők által elkészített értékelések és elemzések alapján fejleszthető 
területek meghatározásában közreműködés

• A szaktanári tevékenység elemzése és célok kijelölése és a tervezett 
megvalósítás ütemezése

• A pedagógiai értékelési rendszer áttekintése a tantervi követelmények 
tükrében

• Bekapcsolódás más intézmények tevékenységének alkalmazásába, jó 
gyakorlatok átvétele, rendszeres műhelymunkákba, szakmai fejlesztésekbe

• A tantestületi problémák elemzése, sikerek és eredmények bevonása a 
fejlesztési folyamatokba

• Intézményi struktúra és a belső intézményi világ elemzése 
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A szaktanácsadás iránti igények jellemzői

Az intézményi igények száma a tantárgygondozói szakterületeken stagnál az 
előző évekhez képest, a tematikus területeken viszont nőtt az intézményi 
igények száma:

Szakterület 2017 2018

Tantárgygondozói szakterületen 210 216

Intézményfejlesztési szaktanácsadás 138 187

Konfliktuskezelési szaktanácsadás 110 159

Kiemelt figyelmet igénylő gyermek, tanuló részére nyújtott 
nevelést és tanítási- tanulási folyamatot segítő szaktanácsadás

227 277

Hátrányos helyzetű tanulók támogatása 54 80

Mérés- értékelés 115 158
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2018. június 30-ig teljesített igények

Általános szakmai tanácsadás 67 Pedagógiai értékelés 100

Tantárgygondozás 118 Versenyekkel kapcsolatos szakmai 

szolgáltatás

49

Intézményfejlesztési szaktanácsadás 67 Pedagógusképzés, továbbképzés 23

Konfliktus kezelési szaktanácsadás 8 Hátrányos helyzetű tanulók támogatása 6

Kiemelt figyelmet igénylő gyermek, tanuló 

részére nyújtott nevelést és tanítási- tanulási 

folyamatot segítő szaktanácsadás

25 Pedagógiai tájékoztatás szakmai szolgáltatás 10

A lemorzsolódással veszélyeztetett tanulók 

támogatásához kapcsolódó korai jelző –és 

pedagógiai támogató rendszer működtetése

16 Műhelymunkák, bemutató foglalkozások és 

életpályatámogatás

67
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A szaktanácsadás és szolgáltatás fejlesztése
• A szaktanácsadók folyamatos képzésének biztosítása kiemelt feladat

• Az igények alapján a szakmai összetétel fejlesztése szaktanácsadói területek 
bővítésével és újabb szaktanácsadók bevonásával

• A tematikus területeken tantestületek számára biztosított tájékoztatás

• A megye területén több pontra szervezett műhelymunkák lebonyolítása

• Műhelymunkák tartalmi fejlesztése

• Kiemelt szerepet kap az értékeléssel kapcsolatos iskolai munka támogatása

• A képzések kihelyezése iskolai körbe igény esetén egy meghatározott 
intézménycsoportban is

• A bázisintézményi programok gazdagítása

• Vezetői műhelyek
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Bázisintézményi programok óvoda Ált. isk középfk

Pedagóguskompetenciák fejlesztése-területek

pedagógiai módszertani felkészültség 31 18 26

pedagógiai folyamatok, tevékenységek tervezése és a megvalósításukhoz kapcsolódó önreflexiók 20 12 13

a tanulás támogatása 24 14 27

a tanuló személyiségének fejlesztése, az egyéni bánásmód érvényesülése, a hátrányos helyzetű, 

sajátos nevelési igényű vagy beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő gyermek, 

tanuló többi gyermekkel, tanulóval együtt történő sikeres neveléséhez, szükséges felkészültség

26 9 14

a tanulói csoportok, közösségek alakulásának segítése, fejlesztése, esélyteremtés, nyitottság a 

különböző társadalmi-kulturális sokféleségre, integrációs tevékenység, osztályfőnöki tevékenység
17 5 13

pedagógiai folyamatok és a tanulók személyiségfejlődésének folyamatos értékelése, elemzése 19 6 13

kommunikáció és szakmai együttműködés, problémamegoldás 24 10 25

elkötelezettség és szakmai felelősségvállalás a szakmai fejlődésért 20 10
25

Vezetők számára tartott programok - területek

az intézményi pedagógiai folyamatok - nevelési, tanulási, tanítási, - stratégiai vezetése és irányítása 1 1 1

az intézmény szervezetének és működésének stratégiai vezetése és operatív irányítása 1 0 1

az intézményi változások stratégiai vezetése és operatív irányítása 1 0 1

az intézményben foglalkoztatottak stratégiai vezetése és operatív irányítása 1 0 0

a vezetői kompetenciák fejlesztése 1 0 014



A tartósan alulteljesítő intézmények 

• Az iskolai intézkedési tervekben foglaltak nem tudták érdemben
megváltoztatni helyzetüket, az alulteljesítés 3 éven túl is fennáll.

• A hivatal felhívja az iskola fenntartóját arra, hogy készítsen intézkedési
tervet és nyújtsa be jóváhagyásra.

• 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 80. § rendelkezései alapján az
intézkedési tervben foglaltak támogatása a POK feladata
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Az alulteljesítés okainak feltárása 

• Műhelymunka a POK-on belül a módszertan kialakítása

• A fenntartói intézkedési tervek elemzése

• Szaktanácsadói látogatások: előzetes dokumentumelemzés (PP, SzMSz,
OKM mérési eredmények, honlap), intézmények megismerése
(helyzetelemzés), intézményi fejlesztések felülvizsgálata, vezetői interjú
készítése, fejlesztési javaslatok megfogalmazása

• Fenntartói interjúk készítése

• 2018. évi igényfelmérés elemzése

4 félévre szóló szakmai-módszertani támogatási javaslat készült minden
feladatellátási hely számára.
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A tartósan alulteljesítő intézmények támogatásai

Szakmai szolgáltatások  biztosítása a fejlesztési tervekben megfogalmazottak
szerint

• Továbbképzések

• Előadások, tájékoztatók

• Műhelymunkák

• Szakmai Napok

• Bemutató foglalkozások

• Szaktanácsadás (intézményfejlesztési, tantárgygondozói)

• Pedagógiai Napok
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A lemorzsolódás megelőzésének támogatása

1. Intézményi tevékenységek:

• Tanulói előrehaladást támogató tevékenységek
• Életút-támogató pályaorientációs szolgáltatás

• Szabadidős, közösségfejlesztő foglalkozások szervezése

• Egyéni készség- és képességfejlesztés

• Tanulást segítő szakember bevonása

• Kulcskompetenciákat fejlesztő tanórai tevékenységek

• Tantárgyi előrehaladás támogatása személyre szabott pedagógiai módszerekkel

• Kapcsolat erősítése a törvényes képviseletet ellátó személlyel

• Gyermekvédelmi jelzőrendszeren keresztül történő beavatkozás

• Tanulásmódszertani támogatás tanórai foglalkozásba ágyazottan

19



2.  Kiajánlott pedagógiai-szakmai szolgáltatások:

• Pedagógust támogató tevékenységek 
• Tantárgygondozói szaktanácsadás 

• Képzés 

• Előadás 

• Műhelyfoglalkozás 

• Jó gyakorlat bemutatók

• Intézményvezetést támogató tevékenységek
• Előadás

• Szakmai nap

• Intézményi fejlesztést támogató tevékenységek
• Intézményfejlesztési szaktanácsadás

• Képzés
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5. évfolyam 3,24

6. évfolyam 2,81

7. évfolyam 3,78

8. évfolyam 1,46

9. évfolyam 5,96

10. évfolyam 2,02

11. évfolyam 1,19

12. évfolyam 0,48

Össz. 2,86
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Adatok elemzése

• A lemorzsolódással veszélyeztetett tanulói arány változása az adatszolgáltatás kezdete óta 
26,2% → 14,1%.

• Az arány 5. évfolyamtól (14,72%) 7. évfolyamig (20,88%) emelkedik, majd csökkenő tendenciát 
mutat (12. évfolyam – 4,49%).

• A legjelentősebb javulás 9. évfolyamon figyelhető meg (19,90% → 14,94%). Még mindig itt a 
legmagasabb az évismétlésre kötelezett (32%) és az elégtelen osztályzatot kapott (23%) tanulói 
arány.

• Az előző tanévhez képest csak szakmai elméletből nőtt az évismétlésre kötelezett tanulói 
létszám (2,21% → 2,58%)

• Jellemzően a közepes alatti teljesítmény miatt veszélyeztetettek a tanulók, minimális az 1,1-nél 
nagyobb mértékben rontó tanulói arány (9. évfolyamon figyelhető meg leginkább – 2,92%)



A lemorzsolódási mutatók intézménytípusonként

Alapfokú oktatás

Lemorzsoló-
dási arány %

Érintett 
intézmény

Érintett 
feladatellátási
hely

0-10 78 93

11-19 47 51

20-26 35 40

27-36 39 41

37 fölött 47 50

Középfokú oktatás

Lemorzsoló-
dási arány %

Érintett 
intézmény

Érintett 
feladatellátási
hely

0-10 46 187

11-19 16 47

20-26 17 31

27-36 9 21

37 fölött 8 18
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EFOP-3.1.5-16-2016-00001 - A tanulói lemorzsolódással veszélyeztetett 
intézmények támogatása – KIR szakmai ellenőrzés, adattisztítás 
alprojekt

• 2017. október 1 - 2018. június 30 között, 9 szakértő és 2 POK 
munkatárs bevonásával valósult meg,

• 491 intézmény 1221 feladatellátási helyét érintette elektronikus 
formában, ebből 100 intézményben helyszíni ellenőrzésre is sor került.

A szakértők a helyszínen, a KIR intézménytörzsi adatokat és személyi 
nyilvántartási adatokat 53 feladatellátási helyen, az ESL adatszolgáltatás 
alapját képező adatokat, dokumentumokat 94 feladatellátási helyen 
tekintették meg.
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A tehetséggondozás támogatása

• Tehetséggondozó munkacsoport létrehozásának előkészítése
• TehetségKapu on-line tehetséggondozó portál szolgáltatásainak 

megismertetése, népszerűsítése (www.tehetsegkapu.hu)
• admin feladatok, HelpDesk feladatok ellátása
• műhelyfoglalkozások tervezése
• szakmai előadások előkészítése

• MaTalent3 pályázatban részvétel (matematikai mérés)
• megyei szintű koordináció (77 intézmény)

• Matematikai tudásközpont pályázat lebonyolításában közreműködés
• Partnerség a tudásközpont szolgáltatásainak népszerűsítésében

• Felkészülés az új típusú tehetséggondozó képzések meghirdetésére
• TehetségAkadémia1
• TehetségAkadémia2 tréneri tanfolyamokon részvétel

• Tehetséggondozó tanulmányi versenyek és OKTV szervezése, lebonyolítása

28
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A tanulmányi versenyek 

• Az OH által központilag szervezett országos versenyek száma: 16 (- 1 verseny)

• Alapfokú oktatás: 10 verseny

• Középfokú oktatás:6 verseny

• Iskolai fordulókon résztvevők száma: 3072 fő (+ 46 fő)

• Alapfokú oktatás: 2595 fő

• Középfokú oktatás: 477 fő

• Megyei döntőn résztvevők száma: 580 fő (+ 13 fő)

• Alapfokú oktatás: 422 fő

• Középfokú oktatás: 158 fő

Versenyeink szervezéséhez és lebonyolításához elengedhetetlen az iskolák 
együttműködése, a versenykiírásban megfogalmazottaknak való megfelelés.
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• A Miskolci POK által szervezett saját versenyek:

• Megyei Zöld Nap, Megyei Rajzverseny és Két tanítási nyelvű iskolák angol 
nyelvi versenye (+1 verseny)

• Iskolai fordulón részt vett: 890 fő (+ 187 fő)

• Területi fordulón részt vett: 277 fő (+ 9 fő)

• Megyei döntőn részt vett: 184 fő (+ 52 fő)

• Összes résztvevő 2017/2018: 5.003 fő (+ 307 fő, + 6,5%)

• Tervezett új versenyeink 2018/2019:

• Intézményi igényfelmérő javaslatainak áttekintése

• Informatikai verseny általános iskolák 5-8. évfolyamai részére

• Bede Lajos matematika verseny a szakgimnáziumok 10-11. évfolyamos 
tanulói számára

A tanulmányi versenyek számadatai
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Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny
Verseny neve Iskolai fordulón 

résztvevők gimn.
Iskolai fordulón 
résztvevők szakgimn.

Megyei 
fordulóba jutó 

Országos 
döntőbe jutó

Angol nyelv I-II. kategória 20 5 5 0

Biológia I-II. kategória 20 1 13 3

Fizika I-II. kategória 11 1 2 1

Földrajz 8 1 3 3

Francia nyelv I-II. kategória 6 1 2 1

Kémia I-II. kategória 12 0 5 4

Magyar irodalom 16 0 1 0

Matematika I-II-III. kategória 16 5 5 4

Német nyelv I-II. kategória 13 1 4 3

Olasz nyelv I-II. kategória 1 0 2 0

Spanyol nyelv I-II. kategória 1 0 1 0

Történelem 19 6 8 1
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A verseny szervezésének háttere

• Az OH Miskolci POK a megyét érintően évről évre rotációs rendszerben választja ki és kéri fel 
az intézményeket az OKTV második fordulóinak lebonyolítására.

• A Miskolci POK versenyenként felkéri a második forduló helyszínéül szolgáló intézményt az 
OKTV második fordulójának lebonyolítására a pontos időpont megjelölésével, és mellékeli a 
megyéből továbbjutott tanulók listáját. Ezek után a felkért intézmény gondoskodik az OKTV 
második fordulóinak zavartalan lebonyolításáról, a versenykiírás szerint. 

• A szervező intézmény képviselője a forduló napján fogadja a versenyzőket, megfelelő helyet 
biztosít a forduló lebonyolításához, gondoskodik a versenyek idejére az érettségi 
vizsgaszabályzatnak megfelelő ülésrendről, tanári felügyeletről (folyosói és tantermi)

• A megírt, javítatlan versenydolgozatokat – a versenykiírásban foglaltaknak megfelelően – a 
verseny utáni első munkanapon az Oktatási Hivatal részére megküldi
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Az elmúlt 3 évben a tanulmányi versenyeket és az OKTV második 
fordulóit lebonyolító iskolák

Tanulmányi versenyek:
• 2015/2016.tanév                - Diósgyőri Gimnázium

• 2016/2017. tanév               - Földes Ferenc Gimnázium

• 2017/2018. tanév               - MSZC Ferenczi Sándor Egészségügyi Szakgimnáziuma

• Minden tanévbe                 - Irinyi János Országos Középiskolai Kémiaverseny -

Herman Ottó Gimnázium, valamint 

az Édes Anyanyelvünk Nyelvhasználati Verseny -

Szent Márton Katolikus Gimnázium és Általános Iskola

Balázs Győző Református Líceum

OKTV

• 2015/2016. tanév - Földes Ferenc Gimnázium

• 2016/2017. tanév - Avasi Gimnázium

• 2017/2018. tanév - Diósgyőri Gimnázium

Köszönjük az együttműködést és a támogatást az intézmények vezetőinek és a tantestületnek!
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A pedagógus minősítési eljárás tapasztalatai
• Az elmúlt időszakban a jogszabályi környezetben és az eljárásrendben is csak apróbb

változások történtek. Az útmutatók újabb kiadásai megjelennek, de inkább specifikációkat,
mint lényegi változást tartalmaznak.

• Az Ped. I és Ped II. fokozatot megcélzó eljárások lefolytatásában már egyre nagyobb a
szakértői és intézményi rutin.

• A kérelmek elbírálása rövid határidővel (általában kevesebb mint öt nap) történik, és csökken
a visszamondott látogatások száma.

• A POK részéről az eljárások szakmai és technikai támogatása folymatos, amelynek formái a
közvetlen támogatás egyedi kérelemre, megkeresésre, illetve a pedagógusoknak, vezetőknek,
szakértőknek szervezett tematikus felkészítések formájában.

• Az informatikai segítség iránti igény folyamatos

• A belépések támogatása folyamatos feladat, kérjük az intézmények aktívabb
közreműködését, a pedagógusok intézményen belüli támogatását
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A 2018. évi pedagógus minősítési eljárások eredménye

Sikeres Sikertelen Összesen

Országos adat(fő) / % 3964/92,51% 321/ 7,49% 4285

Miskolci POK (fő)/% 424/96,15% 17/3,85% 441

Sikeres minősítések átlageredménye

Mesterpedagógus Pedagógus I. Pedagógus II.

96,86% 88,62% 96,06%
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2019. évi jelentkeztetés pedagógus minősítési eljárásra  

Eljárásra jelentkezett
Országos/ebből B-A-Z. megye

Pedagógus I. 3 169/134 

Pedagógus II. 12 958/963

Mesterpedagógus 2 325/183

Kutatótanár 29/1

Összes jelentkező 18 541/1282
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Országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés

2018-ra tervezett látogatások száma a Miskolci POK illetékességi területén

• Intézményvezetői ellenőrzés: 182

• Intézményi ellenőrzés: 248

Lezajlott ellenőrzések száma:

• Intézményvezetői ellenőrzés: 165 (ebből 28 intézkedési terv nem   

került feltöltésre)

• Intézményi ellenőrzés: 84 (ebből 12 fejlesztési terv még nincs feltöltve)
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Országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés

Az ellenőrzés dokumentumainak vizsgálata során tapasztaltak

• Az értékelésekben az intézményi sajátosságok nem jelennek meg, különös tekintettel 
az alulteljesítő és lemorzsolódással érintett intézményekben

• A szakértők által megfogalmazott kiemelkedő és fejleszthető területek indoklása sok 
esetben általános  – hiányzik a hozzájuk tartozó elvárások szakszerű szöveges 
értékelése, a konkrét, adatokkal történő alátámasztása (megállapítást megalapozó  
dokumentum, interjú, egyéb eszköz) 

• A fejleszthető területek meghatározása többségében nem tartalmaz konkrétumokat, 
az intézmények számára a fejlesztési irányok meghatározásához nem biztosítanak 
megfelelő kiindulási alapot.

38



Fejlesztési javaslatok az intézmények számára

• Intézményi dokumentumok sokszor nincsenek aktualizálva; informatikai felületeken történő munkavégzés hiánya
• A nevelési és tanulási eredményeket, valamint a mérési eredményeket az intézmények építsék be tervezési 

folyamataikba
• A kompetenciamérési eredményeket nem veszik figyelembe a tanítás során, ugyanakkor intézményi célként 

megfogalmazódik a kompetenciák fejlesztése, az eredmények megtartása és javítása
• Kis számban végeznek önértékelést az intézményekben
• Az intézményi beszámolók nem illeszkednek az önértékelési rendszerhez
• A közösségfejlesztés az intézményeken belül nem nagyon működik, a diákok bevonása nem megfelelő (belső 

kapcsolatoknál, módszertani hiányosságokat nevesítenek több helyen)
• Az önálló tanulásra nevelés erősítése szükséges; tanulás tanítása
• Infrastruktúrafejlesztés szükségességének megfogalmazása (mindennapos testnevelés, IKT eszközök + a hozzájuk 

kapcsolódó kompetenciafejlesztés)
• Intézményeken belüli egyenlőtlen feladatmegosztás jelenléte 
• Intézményeken belüli belső tudásmegosztás, kétirányú kommunikáció hiánya
• Nem megfelelő panaszkezelés
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Szakértői értékelések jellemzői

• A szakértői értékeléseknél a belső ellenőrzés és az önértékelés folyamata összemosódik 
• Jó gyakorlatok megosztását, külső partnerek bővítését nevesítik (jellemzően általánosságként 

jelenik meg, valós információtartalom nélkül)
• Sok értékelésnél nem a kapcsolódó ellenőrzési területnél jelennek meg a fejlesztési javaslatok
• Sok értékelésnél ténymegállapítás történik a fejlesztési javaslatnál, nem fejlesztési cél 

fogalmazódik meg
• Tanulókövetési rendszer kiépítését javasolják 
• Az óvodák tanfelügyelete kapcsán az értékelési területek fejlesztési javaslatainál a területek 

24 %-ában nem találtak fejleszthető területet a szakértők (minta: 64 intézmény)
• Az általános iskolák esetében ez az érték 14 % (minta: 58 intézmény)
• A gimnázium esetében már csak 2 % működik hibátlanul (minta: 4 intézmény)
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Országos pedagógiai-szakmai ellenőrzéshez kapcsolódó tapasztalataink 

Az intézményi és szakértői a megkeresések száma jelentős ügyfélszolgálatot jelent különösen az
informatikai felület (önértékelés, tanfelügyelet) használatához kapcsolódó kérdések tekintetében

A leggyakrabban előforduló problémák:
 Belépéshez szükséges elfelejtett belépési azonosítók, jelszavak
 Intézményi adatok nem megfelelő rögzítése a KIR-ben
 Ellenőrzés lebonyolításhoz szükséges dokumentumok feltöltésének hiánya

(intézményi dokumentumok; önfejlesztési tervek, intézkedési tervek)

Feladataink:

• A PSZE eljárások ügymenetének folyamatos támogatása (kérelmek elbírálása, látogatási 
időpontok visszamondásának kezelése, a határidők betartása, az eljárások szakszerű, jogszerű 
lebonyolítása érdekében.

• A tanfelügyeletben résztvevők (intézményvezetők, pedagógusok, szakértők) szakmai és
technikai támogatása egyedi kérelem és megkeresés alapján.

• Kiemelten fontos az intézményvezetők tájékoztatása, különösen az önértékeléshez kapcsolódó
feladataikkal kapcsolatban, ennek érdekében tájékoztató előadások szervezése.
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A pedagógiai tájékoztatás

Célunk az intézményi munka támogatása konferenciák és egyéb 
rendezvények, szakmai napok szervezésével.

• A minősítés és tanfelügyelet területén a központi szervezéssel kiegészítve 
felkészítéseket biztosítunk a szakértők számára, intézményeknek.

• A szaktanácsadók által szervezett műhelymunkák és szakmai fórumok szaktanároknak 
szólnak, amelyet ajánlunk a vezetők figyelmébe is.

• Tájékoztatók a szakmai feladatokkal kapcsolatban a mérés, lemorzsolódás 
megelőzése, tanügyigazgatási kérdések területén.

• A nevelés különböző területét érintő előadások szervezése a szakmai napok 
beiktatásával tájékoztató előadásokat biztosítunk.

• Az igényfelmérésben megfogalmazott szaktanácsadói igényeket kiegészítő 
előadásokat biztosítunk
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A szakmai napok tartalma

Cél:

egy konkrét területen előadások biztosításával széles ismeretkörben 
információk átadása

A szakmai napok egy probléma, téma köré szerveződnek:

• OKM alulteljesítő intézmények számára

• Intézményi munka  területein

• Tanügyigazgatási kérdésekről
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Képzések és résztvevők

Célok:
• A képzési struktúra igazodjon a központi és az intézményi elvárásokhoz
• A tantestületi képzések lehetősége
• A továbbképzések a pedagógiai tájékoztatással összhangban legyenek
• Figyelembe venni:

- Fenntartói kéréseket,
- A köznevelési intézmények pedagógus-továbbképzési
programjait,
- Szaktanácsadói javaslatokat,

• Pályázati képzések sikeres lebonyolítása,
• Alacsony óraszámú pedagógus-továbbképzések (5 órás) indítása
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Már lezajlott képzések
• A gyermeki agresszió erőszakmentes kezelése a 

pedagógus mindennapi gyakorlatában
• Tanulói tevékenységek támogatása interaktív IKT 

eszközökkel
• A tanulók szövegértési képességének fejlesztése az 

alsó tagozaton
• A Diagnosztikus Fejlődésvizsgáló Rendszer (DIFER) 

használata és az erre alapozott fejlesztés 4-8 éves 
korban (folyamatba ágyazott pedagógus-
továbbképzés) 

• Én, mint más - toleranciára nevelés
• A tanulás tanítása általános iskolában
• Egyezzünk meg! Mediációs lehetőségek az iskola 

életében 
• A tehetségekért - felkészítés a felismeréstől a 

komplex fejlesztési lehetőségekig
• Intézményfejlesztési alapismeretek
• A családdal kapcsolatban - Együttműködés; A 

családok lehetséges bevonása a nevelési-oktatási 
folyamatokba

Tervezett képzések
• Művészettel a tehetség- és egészségfejlesztésért
• A gyermeki agresszió erőszakmentes kezelése a pedagógus

mindennapi gyakorlatában
• A hozzáadott érték - mit és miért mérünk? (Tudás-, készség-,

képesség- és kompetenciamérések)
• Az egyéni bánásmód és a hátránycsökkentés speciális

módszertana az óvodában, a fejlesztés beépítése a pedagógiai
programba

• Jövőképteremtés: a pályaválasztás támogatása
• A családdal kapcsolatban - Együttműködés; A családok

lehetséges bevonása a nevelési-oktatási folyamatokba
• Módszertár a köznevelés tartalmaihoz - Szaktárgyi-

módszertani továbbképzés pedagógusoknak (folyamatba
ágyazott pedagógus-továbbképzés)Ált. isk. alsó magyar

• A pedagógusok és szakszolgálatok feladatai, együttműködési
lehetőségei a tanulási és magatartási nehézséggel küzdő
gyerekek érdekében

• A játék, szabad játék szerepe az óvodai hátránycsökkentésben,
a fejlesztés beépítése a pedagógiai programba
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A mérésekhez kapcsolódó feladataink

• Ellátjuk az országos pedagógiai tárgyú mérés-értékelések helyi 
feladatait

• Tájékoztatókat tartunk a feladatokkal összefüggésben

• Képzéseket tartunk a felmérések vezetőinek, mérési koordinátoroknak

• Közreműködünk a köznevelési tárgyú nemzetközi mérések és 
vizsgálatok lebonyolításában (PISA, TIMSS, PIRLS)

• Az intézményi adatszolgáltatás ellenőrzésében: a késlekedők és a 
hiányosan adatot közlők felszólítása, adatok javíttatása

• A mérések előkészítésének, megszervezésének, lebonyolításának 
koordinálása
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A jól teljesítő iskolák

Az OKM adatai – 2015., 2016. és 2017. évi mérés – alapján azonosíthatók az olyan
iskolák,

• amelyek jobb eredményt érnek el, mint az tanulóik családi háttere alapján
várható volna.

Érintett megyei intézmények száma: 95 (feladatellátási hely: 110)

• amelyek jobb eredményt érnek el, mint az tanulóik korábbi eredményei alapján 
várható volna, azaz az átlagosnál nagyobb az ott folyó pedagógiai munka fejlesztő 
hatása.

Érintett megyei intézmények száma: 68  (feladatellátási hely: 75)

http://www.oktatas.hu/kozneveles/meresek/kompetenciameres/kiemelkedo_teljesit
menyu_iskolak
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A megye kiemelkedően teljesítő intézményei

6. évfolyam szövegértés

Bolyai János Katolikus Általános Iskola Szerencs

Forrói Gárdonyi Géza Általános Iskola Forró

II. János Pál Katolikus Általános Iskola Ózd

Kesznyéteni Móra Ferenc Általános Iskola Kesznyéten

Prügyi Móricz Zsigmond Általános Iskola Prügy

Sajókeresztúri Eötvös József Általános Iskola Sajókeresztúr

Tiszaújvárosi Széchenyi István Általános Iskola Tiszaújváros
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10. évfolyam szövegértés
Avasi Gimnázium Miskolc 4 évf.gim.

Földes Ferenc Gimnázium Miskolc 4 évf.gim.

Georgikon Görögkatolikus Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Szakgimnázium, Szakközépiskola és 
Kollégium Sátoraljaújhely szkgim

Gomba Levente Gimnázium Putnok 4 évf.gim.

Miskolci Herman Ottó Gimnázium Miskolc 4 évf.gim.

Miskolci SZC Berzeviczy Gergely Szakgimnázium Miskolc szkgim

Miskolci SZC Kandó Kálmán Informatikai Szakgimnázium Miskolc szkgim

Miskolci SZC Szentpáli István Kereskedelmi és Vendéglátó Szakgimnázium  és Szakközépiskolája Miskolc szkgim

Miskolci Zrínyi Ilona Gimnázium Miskolc 4 évf.gim.

Nyitott Ajtó Baptista Oktatási Központ Edelényi Tagintézmény Szentpéteri úti Telephelye Edelény szakközép

Ózdi SZC Bródy Imre Szakgimnázium Ózd szkgim

Ózdi SZC Deák Ferenc Szakképző Iskolája és Művészeti  Szakgimnázium Herbolyai Utcai Telephelye Kazincbarcika szakközépi

Sárospataki Árpád Vezér Gimnázium és Kollégium Sárospatak 4 évf.gim.

Szalézi Szent Ferenc Gimnázium Kazincbarcika 4 évf.gim.

Szerencsi SZC Műszaki és Szolgáltatási Szakgimnázium és Szakközépiskolája Szerencs szkgim

Szerencsi SZC Tokaji Ferenc Gimnáziuma és Szakgimnázium Tokaj 4 évf.gim.

Szerencsi SZC Tokaji Ferenc Gimnáziuma és Szakgimnázium Tokaj szkgim 49



Köszönöm a figyelmet!

Szeretettel várunk minden kollégát 28-án a szakmai napon.

Sikeres tanévet, jó munkát kívánunk minden kollégának!
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