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A  pedagógiai szakmai szolgáltatások 

rendszerszintű biztosítása 

egységes elvek szerinti standardok és folyamatleírások alapján működteti az 
állami fenntartású köznevelési intézmények számára a pedagógiai-szakmai 
szolgáltatások teljes körét a köznevelési közfeladat-ellátás keretei között

fejleszti és működteti a pedagógiai-szakmai szolgáltatások ellátásához 
szükséges tájékoztató és folyamat-támogató informatikai rendszereket

működteti és fejleszti az országos pedagógiai mérések rendszerét

működteti és fejleszti a szaktanácsadás országos rendszerét

A Hivatal országos hatáskörrel:



A pedagógiai-szakmai szolgáltatás
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A pedagógiai-szakmai szolgáltatási 

területek
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•Pedagógiai értékelés

•Szaktanácsadás, tantárgygondozás

•Pedagógiai tájékoztatás

•Tanügy-igazgatási szolgáltatás

•Pedagógusok képzésének, továbbképzésének és önképzésének 

segítése, szervezése 

•Tanulmányi és tehetséggondozó versenyek szervezése

•Tanulótájékoztató, -tanácsadó szolgálat 

•A lemorzsolódással veszélyeztetett tanulók támogatásához kapcsolódó 

korai jelző- és pedagógiai támogató rendszer működtetése



a POK-ok elfogadottsága nőtt, két új rendszer 
működtetése 2017 januárjától (vezető 

szaktanácsadói, bázisintézményi) 

megvalósult a szolgáltatási protokollok szerinti 
működés

szaktanácsadás szolgáltatási terület informatikai 
nyilvántartó rendszerén keresztül történő POK 

adatszolgáltatás- fejlesztése a projekt keretében

Egységes szakmai működési rend a 

Pedagógiai Oktatási Központokban



Országos igények 

2017.

Pedagógiai-

szakmai

Szolgáltatások

Koordinációs

Főosztálya

Pedagógiai-szakmai

szolgáltatási terület

• 5008 köznevelési intézményből érkezett 

igény az online felületen

• 36 165 igény

• 8522 szaktanácsadói igény

• 27 643 egyéb területeken jelzett igény



Intézménytípusok, amelybe szaktanácsadást igényeltek 

(több intézménytípust is megjelölhettek)
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Szolgáltatási területenkénti szaktanácsadó 

igények
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TANTÁRGYGONDOZÓI

INTÉZMÉNYFEJLESZTÉSI

KIEMELT FIGYELMET IGÉNYLŐ GYERMEK, TANULÓ RÉSZÉRE …

KONFLIKTUSKEZELÉSI SZAKTANÁCSADÁS

HÁTRÁNYOS HELYZETŰ GYERMEK, TANULÓ NEVELÉSÉNEK, …

MÉRÉS-ÉRTÉKELÉSI SZAKTANÁCSADÁS

PEDAGÓGIAI ÉRTÉKELÉS SZAKMAI SZOLGÁLTATÁS

PEDAGÓGIAI TÁJÉKOZTATÁS SZAKMAI SZOLGÁLTATÁS

TANÜGY-IGAZGATÁSI SZAKMAI SZOLGÁLTATÁS

PEDAGÓGUSKÉPZÉS, TOVÁBBKÉPZÉS

VERSENYEKKEL KAPCSOLATOS SZAKMAI SZOLGÁLTATÁS

TANULÓTÁJÉKOZTATÓ, TANÁCSADÓ SZOLGÁLAT

LEMORZSOLÓDÁSSAL VESZÉLYEZTETETT TANULÓK …

ÁLTALÁNOS SZAKMAI TANÁCSADÁS



A  szaktanácsadói kapacitás jellemzői

2016 végén 4099 szaktanácsadó szerepelt a 
szaktanácsadói névjegyzéken, ebből 1637 a 
mesterpedagógus, akik közül 116 fő minősítő szakértő is.

Az 1637 fő mesterpedagógus közül az Oktatási Hivatal 
1377 fővel kötött szerződést, közülük 116 vezető 
szaktanácsadó

Rendkívüli eljárásban a mesterpedagógus 
szaktanácsadók számának növelése (elsősorban a 
hiányterületeken)



POK
Feladatot ellátó 

szaktanácsadók száma
Ebből vezető szaktanácsadó

Nemzetiségi 16 1

Budapest 359 20

Békéscsaba 55 5

Debrecen 58 4

Eger 71 10

Győr 100 13

Kaposvár 76 10

Miskolc 63 7

Nyíregyháza 76 6

Pécs 62 1

Salgótarján 33 2

Szeged 139 11

Székesfehérvár 92 8

Szolnok 91 9

Zalaegerszeg 86 9

Összesen: 1377 fő 116 fő

Szaktanácsadók száma 



A bázisintézményi rendszer kialakításának 

célja

A Pedagógiai Oktatási Központ illetékességi területén működő

nevelési-oktatási intézmények pedagógiai eredményességének

növelése olyan intézmények bevonásával, akik készek megosztani

működő jó gyakorlataikat, helyet és lehetőséget biztosítanak

szakmai műhelyek, bemutató órák, tanulmányi versenyek,

továbbképzések megtartásához, elősegítik a POK által biztosított

pedagógiai-szakmai szolgáltatásokhoz való hozzáférést.



Bázisintézményi hálózat kialakítása

Az „Oktatási Hivatal Bázisintézménye” pályázat 

kiírásra került, 273 nyertes pályázó

-A nyertesekkel 3 évre szóló  

együttműködési megállapodás  

megkötésére került sor.

- Az „OKTATÁSI HIVATAL  

BÁZISINTÉZMÉNYE” cím 

viselése. 

-Több alkalommal is elnyerhető.

Évente kiírásra kerül 

- A címet elnyerő intézmények 

vezetői és  

érintett pedagógusai az 

együttműködési megállapodás 

aláírását követően a 

bázisintézményi feladatokra történő 

felkészítésen vesznek részt. 



Vezető szaktanácsadói rendszer stabilizálása, bővítése

Bázisintézményi hálózati struktúra megerősítése

Felülvizsgált szaktanácsadói protokoll alkalmazása (jogszabályi előírások)

Szaktanácsadói mesterpedagógus létszám növelése

A megnövelésre kerülő szaktanácsadói létszám alapján a területi és 
szakterületi egyenletlenségek kezelése

A korai iskolaelhagyással kapcsolatos szakmai támogató feladatok 
keretrendszerének véglegesítése, az adaptív pedagógiai támogatás erősítése

A pedagógiai-szakmai szolgáltatási terület 

kiemelt feladatai



A pedagógiai-szakmai szolgáltatásra 

vonatkozó jogszabályi előírás

Jogszabályi háttér: A pedagógiai-szakmai szolgáltatásokról, a pedagógiai-
szakmai szolgáltatásokat ellátó intézményekről és a pedagógiai-szakmai
szolgáltatásokban való közreműködés feltételeiről szóló 48/2012. (XII. 12.) 
EMMI rendelet 
9/A. § Az Nkt. 19. § (2) bekezdés h) pontja szerinti, a lemorzsolódással
veszélyeztetett tanulók támogatásához kapcsolódó korai jelző- és pedagógiai
támogató rendszer működtetésének eszközei és módszerei:
a) korai jelző- és pedagógiai támogató rendszer működtetésében közreműködés, a
rendszerben rendelkezésre álló intézményi és tagintézményi szintű adatok
elemzése, értékelése, és mindezek alapján a szükséges pedagógiai szakmai
támogatás meghatározása,
b) a célnak megfelelő pedagógiai eszközök és módszerek megismertetése és
terjesztése, a pedagógiai módszerek kiválasztásának segítése a nevelési-oktatási
intézményben,
c) a beavatkozások előrehaladásának nyomon követése,
d) a lemorzsolódás megelőzése, megakadályozása érdekében
történő pedagógiai támogatást segítő szakemberek
együttműködésének koordinálása.



A szaktanácsadók felkészítése az iskolai lemorzsolódás 

csökkentéséhez kapcsolódó pedagógiai-szakmai

szolgáltatásra 

Akkreditált pedagógus továbbképzések

• Szaktanácsadók felkészítése a hátrányos és a halmozottan 
hátrányos helyzetű gyermekek/tanulók 
nevelését/oktatását végző pedagógusok számára

• Intézményfejlesztési alapismeretek
• Szaktanácsadók felkészítése szervezeti szintű tanácsadásra 

interprofesszionális csoportokban 

Minikurzusok

Szaktanácsadók felkészítése a hátrányos helyzetű tanulók 
nevelését-oktatását segítő intézmények hatékony 
támogatására 



A pedagógiai-szakmai szolgáltatás keretében 

elérhető tevékenységterületek

• Intézményvezetést támogató tevékenység

• Intézményi fejlesztést támogató tevékenység

• Pedagógus –támogató tevékenység

• Tanulói előrehaladást támogató tevékenység

Az egyes tevékenységterületek köré szerveződő Pedagógiai
Szakmai Napok programsorozat minden megyében
(szakmai előadások, műhelyek, bázisintézményi és egyéb
intézményi jó gyakorlatok bemutatása)



Akkreditált pedagógus továbbképzések

(pedagógus-támogató tevékenység) 

• A képzés megnevezése (PedAkkred szerint)

• A gyermeki agresszió erőszakmentes kezelése a pedagógus 
mindennapi gyakorlatában

• A gyermekvédelmi felelősök feladatai és szerepük a szakmaközi 
együttműködésben

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

• A szenzoros feldolgozás zavaraiból eredő viselkedésproblémák 
enyhítése autizmussal élő gyermekeknél

• Az óvoda hátránycsökkentő szerepének korszerű elmélete és 
gyakorlata az Óvodai Nevelés Országos Alapprogramja alapján

• Egyezzünk meg! Mediációs lehetőségek az iskola életében

• Én, mint más - toleranciára nevelés

• Viselkedéskorrekciós lehetőségek az iskolában



AZ ISKOLAI LEMORZSOLÓDÁS 

CSÖKKENTÉSÉNEK ESZKÖZRENDSZEREI

A korai jelzőrendszer működtetése (jogszabályban előírt feladat. Végzettség nélküli 
iskolaelhagyás megelőzésének támogatása:

229/2012 Korm. r. korai jelzőrendszer  - adatszolgáltató, elemző, támogató rendszer

A pedagógiai-szakmai szolgáltatás országos rendszere

Az EFOP 3.1.5-16-2016-00001 „ A tanulói lemorzsolódással 
veszélyeztetett intézmények támogatása” kiemelt uniós 
projekt tevékenysége

A pedagógiai-szakmai szolgáltatási területek közül kiemelten 
szaktanácsadói támogatás biztosítása (szaktanácsadók képzése, 
továbbképzése)



KÖSZÖNÖM A FIGYELMET!

A tanulói lemorzsolódással veszélyeztetett intézmények támogatása
EFOP-3.1.5-16-2016-00001


