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A szaktanácsadó tevékenységet választó mesterpedagógusok 

 a pedagógusok szakmai irányításával és szakmai 

fejlődésével, valamint 

 az intézményi tanulással kapcsolatos feladatokat ellátó 

pedagógusok.



A 2030 körül szükséges tanulói képességek
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A szaktanácsadó rendelkezik 
 a pedagógus-munkakör betöltéséhez szükséges felsőfokú 

iskolai végzettséggel és szakképzettséggel, 

 pedagógus-szakvizsgával, valamint 

 a nevelő-oktató munkában eltöltött legalább tízéves szakmai 

gyakorlattal 

 megfelel a pedagógiai-szakmai szolgáltatásokról, a 

pedagógiai-szakmai szolgáltatásokat ellátó intézményekről és 

a pedagógiai-szakmai szolgáltatásokban való közreműködés 

feltételeiről szóló 48/2012. (XII. 12.) EMMI rendeletben foglalt 

további szakmai feltételeknek, 

 felvételt nyert az Országos szaktanácsadói névjegyzékbe





A szaktanácsadó támogatja

 a pedagógusok szakmai fejlődését, 

 a pedagógus-életpályán történő előrehaladásukat, 

 közös tanulásukat, 

 a szervezeti tanulást, 

 az intézmények egymás közötti tanulását, 

 a központi szakmai irányítás és a köznevelési 

intézmények közötti információáramlást. 



Ennek megfelelően a szaktanácsadók támogató 

tevékenységüket öt szinten végzik: 

1. A konkrét pedagógiai folyamat szintje – egy pedagógus vagy egy pedagógiai 

helyzet; 

2. A pedagógusok valamely csoportjának szintje – a pedagógusok műhelymunkája 

és egymástól való tanulása; 

3. Az intézmény szintje – a szervezet önértékelő munkája, szervezet- és 

vezetésfejlesztés; 

4. Az intézményközi szint – különböző intézmények pedagógusainak egymástól való 

tanulása, az intézmények (ágazaton belüli és azon túlmutató) együttműködése 

egy közös fejlesztés megvalósítása, hasonló, illetve azonos problémák együttes 

megoldása; 

5. Országos szint – a döntéshozatali, valamint a szakmai irányítási szervek és a 

korábban felsorolt szintek közötti kapcsolattartás. 



A szaktanácsadói szakterületeket 48/2012. (XII. 12.) 

EMMI rendelet 26. § (4) bekezdése határozza meg:

a) Tantárgygondozói szakterületek, 

b) Nemzetiségi szakterület (a nyelv megjelölésével), 

c) Intézményfejlesztési szakterület, 

d) Kiemelt figyelmet igénylő gyermek, tanuló nevelésének, 

oktatásának segítése szakterület, 

e) Konfliktuskezelési szakterület, 

f) Halmozottan hátrányos helyzetű gyermek, tanuló nevelésének, 

oktatásának segítése szakterület, 

g) Pedagógiai mérés-értékelési szakterület. 



Feladatainak eredményes ellátása érdekében 

 a mesterpedagógus gyarapítja a szaktanácsadással 

összefüggő feladatok sikeres megvalósítását támogató tudását, 

 folyamatos szakmai fejlődését biztosító tanulási helyzetekben 

vesz részt, amelyekben jelen van a tényekre történő alapozás 

igénye. 

 A szaktanácsadói munka megvalósítása, eredményei kapcsán 

tapasztalt, megszerzett tudását közvetíti, megosztja 

intézményén belül és a tágabb szakmai nyilvánossággal. 



A tevékenységhez kapcsolódó feladatok

1. A pedagógusok támogatása szakmai fejlődésükben. 

2. Segítségnyújtás reflektív gyakorlat kialakításában, fejlesztésében. 

3. A pedagógiai folyamatok hatékonyságát növelő beavatkozási lehetőségek közös feltárása. 

4. A tanulószervezetté válás támogatása.  

5. Az egymástól való tanulás, a közös tanulás és a tantestületen belüli szakmai együttműködés 

támogatása. 

6. Rendszeres kapcsolattartás az adott földrajzi terület intézményfejlesztési szaktanácsadóival. 

7. Részvétel az országos református szaktanácsadói hálózat munkájában, a szaktanácsadók 

egymástól való tanulásának támogatásában. 

8. Szoros együttműködés a Református Pedagógiai Intézet koordinátorával. 

9. Az oktatásirányítás döntés-előkészítő munkájának segítése felkérés szerint, az oktatáspolitikai 

koncepciók megvalósulása érdekében. 



A szaktanácsadó kötelezettségei 

 Kapcsolattartás a szaktanácsadói szolgáltatások szervezőivel  

 A delegált feladatok elvégzése 

 A hálózati tanulás és az együttműködés támogatása 

 A szakmapolitikai elképzelések képviselete 

A szaktanácsadó javasolt tevékenységei 

 A nevelési-oktatási gyakorlat elemzése és fejlesztése  

 A pedagógusszerephez és a pedagógiai folyamatokhoz kapcsolódó egyéni 

tanácsadás 

 A pedagógiai helyzet elemzése, fejlesztési célok kitűzése team-munkában 

 Szakmai nap tartása az intézményben 

 Probléma-centrikus intézményfejlesztési szaktanácsadás tematikus 

szaktanácsadói csoportban  

 Intézményi helyzetelemzés, intézkedési terv készítésének támogatása 



A tanácsadási folyamat I.
Előkészület a szaktanácsadói munkára 

 Kapcsolatfelvétel  

 Az intézmény előzetes megismerése 

 A munka megtervezése 

 Az intézményi dokumentumok megismerése és elemzése 

Az intézménylátogatás folyamata 

 Nyitó megbeszélés 

 Óra/foglalkozás látogatása, módszertani szempontú elemzése, illetve az 

intézményi probléma azonosítása, elemzése vagy konzultáció az előzetesen 

egyeztetett témáról 

 Óramegbeszélés/fejlesztési elképzelések közös kialakítása 



A szaktanácsadói munka lezárása 

 A pedagógus szakmai fejlődési terve, illetve az intézményi 

fejlesztési terv irányainak kijelölése, közös elkészítése  

 Értékelőlapok, beszámolók, jelenléti ív továbbítása a 

Református Pedagógiai Intézet koordinátorának

Lehetséges eredmények, produktumok 

 A pedagógus szakmai fejlődési terve, illetve adott intézményre 

készült fejlesztési terv vázlata 

A tanácsadási folyamat II.
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