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Szaktanácsadói ellátottság

• 2015. december 31-ig nem mesterpedagógus 
szaktanácsadók bevonhatóságának lehetősége

• 2016. csak mesterpedagógus szaktanácsadók

Hiányterületek lefedése – különleges eljárás

• 2017. 1. szaktanácsadói képzés (+24 pedagógus)

• 2018. 2. szaktanácsadói képzés (+12 pedagógus)

• német, roma, román, szerb, szlovák szaktanácsadók a 
rendszerben

• nemzetiségi óvodapedagógus szaktanácsadók létszámának 
emelkedése



Szaktanácsadói létszám 
változása
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Szaktanácsadói feladatok az 
igényfelmérés tükrében

2018. évi országos igényfelmérés alapján: 

Beérkezett igények 

száma

Teljesített igények 

száma 

Érintett 

intézmények/felad

atellátási helyek 

száma

Érintett 

pedagógusok 

száma

A feladatba 

bevont 

szaktanácsadók 

száma

279 126 114 493 15 + 9 



Szaktanácsadói feladatok 
megoszlása

• Egyéni látogatások: nemzetiségi nyelv és irodalom, 
népismeret, a nemzetiség nyelvén tanított 
közismereti tárgyak

• Továbbképzések

• Műhelyfoglalkozások

• NPOK által szervezett versenyekhez kapcsolódó 
feladatok (feladatlapkészítés, zsűrizés, ...)

• Bázisintézményi feladatok - koordinátori feladatok



Szaktanácsadói feladatok 
megoszlása
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Szaktanácsadói tevékenységek 
változásai 

Szaktanácsadó létszám növekedése

• szolgáltatási igények tömbösített kielégítése helyett 
egyéni látogatások preferálása – visszatérő 
szaktanácsadói látogatások

• módszertani szakmai anyagok összeállítása – megjelenítés 

a honlapon

• bázisintézményi szakmai programokhoz csatlakozó 
feladatok

• új szaktanácsadók – új képzések – képzési kínálat 
bővítése



Nemzetiségi képzések
2017/2018. tanévben 37 nemzetiségi képzés 613
pedagógus részvételével
• Szaktanácsadói képzések – új képzések
• Nyelvi, módszertani megújító képzések 
• Életpályamodellhez kapcsolódó képzések
• Nemzetiségi képzések előkészítése akkreditációs 

eljárásra:
- Kétnyelvűség az óvodában - 30 órás képzés 

nemzetiségi óvodapedagógusok számára 
- Fókuszban a kommunikáció -30 órás képzés 

általános iskolákban tanító pedagógusok számára



Nemzetiségi bázisintézmény 
hálózat működtetése I.

• 2017-ben 25 nemzetiségi nevelési, oktatási 
intézmény nyerte el az OH bázisintézménye címet

• horizontális tudásmegosztás – nemzetiségi 
intézmények szakmai együttműködése

2017/2018 

Jó gyakorlatok 

száma

Tavaszi 

Pedagógiai 

napok

jó gyakorlatok 

száma

Jó gyakorlat 

megosztása 

kihelyezett 

helyszínen

Verseny

(NPOK 

kérésére)

Továbbképzés

(NPOK kérésére) 

76 48 2 4 20



Nemzetiségi bázisintézmény hálózat 
működtetése II.

• Visszajelzések: beszámoló –jelenléti ív –
elégedettségmérő

- intézmények szívesen vesznek részt a programokon

- új ismereteket, tapasztalatokat szereznek 

- pozitív megerősítést kapnak

- a programok továbbgondolkodásra ösztönöznek



Nemzetiségi bázisintézmények

Köszönöm az új ötleteket, információkat, 

amelyeket  be tudunk építeni a saját munkánkba.

Minden bázisintézményi programon 

szívesen veszek részt. Minden esetben 

nagyon jó tapasztalataim vannak. Sok új 

ismeretet kapok. Köszönöm!



Programok a pedagógiai 
tájékoztatás keretében

• Cél: a pedagógiai-módszertani kultúra gazdagítása, 
intézményközi kapcsolatok bővítése, hálózati 
együttműködés megvalósítása

• 2017/2018. tanévi Őszi Nemzetiségi Pedagógiai 
Szakmai Napok: 20 helyszínen több mint 24 
nemzetiségi nevelést és oktatást támogató program;

• Tavaszi Nemzetiségi Pedagógiai Szakmai Napok 
programjai: 17 intézmény 24 program;

• Tanévnyitó Konferencia



Programok a pedagógiai 
tájékoztatás keretében

• 2018/2019. tanévi Őszi Nemzetiségi Pedagógiai 
Szakmai Napok – hagyományok átörökítése új 
módszerekkel

• bázisintézményi szakmai programok 

• óvodai szakmai nap – anyanyelvi nevelés a roma 
nemzetiségi óvodákban, roma anyanyelvi nevelés 
megszervezésének mikéntje

• általános iskolai szakmai nap 



Nemzetiségi versenyek I.
• Országos Általános Iskolai Nemzetiségi Tanulmányi 

Versenyek (19 verseny - 1124 tanuló - 194 döntős) – új: 
bolgár nemzetiségi versenyek

• Országos nemzetiségi online nyelvi verseny – 11 
nemzetiségi terület - 300 megírt feladatlap - 33 díjazott

• Országos Nemzetiségi Rajzverseny – 10 nemzetiségi 
terület - 600 pályamű- 50 kiállított alkotás

• Versenyekhez kapcsolódó rendezvények:

- díjátadók

- kiállítás megnyitóval egybekötött díjátadó –
Alapvető Jogok Biztosának Hivatala támogatásával

- vándorkiállítás a rajzverseny díjazott műveiből



Nemzetiségi versenyek II.

Új versenytervek:

• Népismereti verseny - Országos nemzetiségi 
fotópályázat

• Irodalmi művek képi megjelenítése

• Nemzetiségek a magyar történelemben c. verseny a

nemzetiségi középiskolák 11-12. évf. tanulói számára

• Mennyit tudunk egymásról? – Nemzetiségek 
Magyarországon – csapatverseny a nemzetiségi 
általános iskolák 5-8. évf. tanulói számára 



Nemzetiségi minősítési 
eljárások

2018. évi nemzetiségi minősítési 

eljárások

Célfokozat 

/látogatási 

időpont

2018. 

első 

félév

2018. 

második 

félév

Össz

esen

Mesterpedagóg

us

2 18 20

Pedagógus I. 40 4 44

Pedagógus II. 44 21 65

Összesen 86 43 129

2019. évi minősítési eljárásba 

bekerült nemzetiségi pedagógusok

Célfokozat

Mesterpedagógus 6

Pedagógus I. 38

Pedagógus II. 159

Összesen 203



Nemzetiségi tanfelügyeleti 
eljárások

2018. évi nemzetiségi tanfelügyeleti 

eljárások

típus / 

látogatási 

időpont

2018. 

első 

félév

2018. 

második 

félév

Össz

esen

Vezető 79 65 144

Intézményi 189 96 285

Pedagógus -- -- ---

Összesen 268 161 429

2019. évi tanfelügyeleti eljárások 

Vezető 201

Intézményi 207

Pedagógus ----

Összesen 408



Speciális feladatok

Oktatási Hivatal Szervezeti és Működési szabályzata 
értelmében:

• közreműködés a nemzetiségi nevelés-oktatás 
tartalmi fejlesztéseinek, tartalmai szabályozó 
dokumentumainak kidolgozásában, módosításának 
koordinációjában – NAT felülvizsgálat – Irányelv 
rendelet módosítás – nemzetiségi kerettantervek

• nemzetiségi szakmai pályázatok meghirdetése, 
koordinálása, lebonyolítása

• közreműködés a nemzetiséginyelvi/irodalmi és 
népismeret feladatbank létrehozásában, 
mérőeszközök fejlesztésében



Szakmai kapcsolatok

• szakmai együttműködések – cél: folyamatos szakmai 
párbeszéd

• OGY Magyarországi nemzetiségek bizottsága

• országos nemzetiségi önkormányzatok, települési 
nemzetiségi önkormányzatok – a Nemzetiségi POK 
támogatása

• nemzetiségi pedagógiai intézet, módszertani központok

• nemzetiségi pedagógusképzést folytató felsőoktatási 
intézmények



SIKERES TANÉVET KÍVÁN 
A

NEMZETISÉGI 
PEDAGÓGIAI OKTATÁSI KÖZPONT!


