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Szaktanácsadás 



segítség, 
támogatás, 



támasz, 
segítségnyújtás, 



(be)biztosítás



közreműködés, 

segédeszköz, 



megsegítés



Nem alá-főlé rendelt viszonyban vagyunk a kollégával



Tudja elfogadni, ne legyen ez 
kellemetlen érzés



Pozitívan élje meg, jó érzéssel zárja a közreműködésünket





Köszönöm a 
szolgáltatást!
Köszönöm a 
szolgálatod!



Az attitűd mellett 
fontos az is, hogy 
milyen feladatot 
vállaltunk, amikor 
szaktanácsadók lettünk



2011. évi CXC. törvény
a nemzeti köznevelésről

326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet
a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak 
jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben 
történő végrehajtásáról

20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet
a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési 
intézmények névhasználatáról

48/2012. (XII. 12.) EMMI rendelet
a pedagógiai-szakmai szolgáltatásokról, a pedagógiai-szakmai 
szolgáltatásokat ellátó intézményekről és a pedagógiai-szakmai 
szolgáltatásokban való közreműködés feltételeiről



Hogyan 
vonatkoznak ránk 

szaktanácsadóként 
a jogszabályok?



• 61. § (4) A pedagógusok tevékenységét 
szakértők, szaktanácsadók segítik.

• 63/L. § (2) A … szaktanácsadói névjegyzék 
vezetéséért felelős szerv köteles a 
névjegyzékről és annak módosulásáról 
értesítést küldeni a Karnak.

• 94. § (1) Felhatalmazást kap az oktatásért 
felelős miniszter, hogy rendeletben állapítsa 
meg …

2011. évi CXC. törvény
a nemzeti köznevelésről



20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet
a nevelési-oktatási intézmények 
működéséről és a köznevelési 
intézmények névhasználatáról

145.§ (3) Az intézményi önértékelés eredményét … az 
intézmény munkáját támogató szaktanácsadók a 
megbízásukat követően tekinthetik meg a hivatal által 
működtetett informatikai támogató rendszerben. 



326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet
a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak 

jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési 
intézményekben történő végrehajtásáról

• Besorolás, feltételei
• Átsorolás ,
• Országos szaktanácsadói 

névjegyzékről
• Neveléssel-oktatással lekötött 

munkaidő
• Beszámítható feladatok (OH 

képzés tartása, 5 alkalom 
delegáltként)

• Részvétel pedagógiai szakmai 
szolgáltatásokban 



48/2012. (XII. 12.) EMMI rendelet
a pedagógiai-szakmai szolgáltatásokról, a pedagógiai-szakmai 
szolgáltatásokat ellátó intézményekről és a pedagógiai-szakmai 
szolgáltatásokban való közreműködés feltételeiről

• Szaktanácsadás, 
tantárgygondozás ellátásának 
eszközei és módszerei

• Intézményfejlesztési szakmai 
tanácsadás

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

• A hátrányos helyzetű gyermekek, 
tanulók nevelésének, nevelés-
oktatásának megszervezését és 
ellátását segítő szaktanácsadás

• Országos pedagógiai mérési-
értékelés eredmények alapján az 
intézményértékeléshez kapcsolódó 
fejlesztési eszközök kidolgozását, 
országos terjesztését



48/2012.(XII.12.) EMMI
• 15/A. §33 (1)34

• (2)35 Tantárgygondozó szaktanácsadás pedagógiai-szakmai szolgáltatás esetén 
szaktanácsadó az lehet, aki

• a) az Nkt. 3. mellékletében meghatározott feltételeknek megfelel,
• b) pedagógus-szakvizsgával rendelkezik,
• c) köznevelési intézményben pedagógus-munkakörben legalább tízéves szakmai 

gyakorlatot szerzett, és
• d)36 a pedagógus-továbbképzésről, a pedagógus-szakvizsgáról, valamint a 

továbbképzésben részt vevők juttatásairól és kedvezményeiről szóló 
kormányrendelet alapján akkreditált pedagógus-továbbképzés keretében 
elvégezte az Eszterházy Károly Egyetem által szervezett, a szaktanácsadásban 
résztvevő személy szakterületéhez illeszkedő tantárgygondozói 
továbbképzést.

• (3) A (2) bekezdésben előírt feltételeket az is teljesíti, aki
• a) a (2) bekezdésben meghatározott pedagógus-továbbképzésben oktatóként 

részt vett legalább húsz óra időtartamban, vagy
• b) az adott szakterület nemzetközileg vagy országosan elismert képviselője.
• (4) A (3) bekezdés b) pontjában meghatározott feltételnek való megfelelést 

szakmai önéletrajzzal és legalább két szakmai ajánlással, továbbá publikációs 
jegyzékkel kell igazolni.

http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=156837.332958#foot33
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=156837.332958#foot34
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=156837.332958#foot35
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=156837.332958#foot36


Református köznevelés

1995. ÉVI 
I. TÖRVÉNY 
A MAGYARORSZÁGI REFORMÁTUS 
EGYHÁZ 
KÖZNEVELÉSI TÖRVÉNYE
20.§
A MRE az intézmények szakmai 
munkájának segítésére 
Református Pedagógiai Intézetet 
működtet, amelynek 
feladatai a következők:
(2) teljeskörűen ellátja a 
Magyarországi Református Egyház 
köznevelési intézményeiben a 
pedagógiai 
szakmai szolgáltatásokat



Református egyházkerületek



Református intézményekben



Református intézményekben



Református intézményekben



Református intézményekben



Református intézményekben



Feladataink 











2017. január
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Magyar nyelv és irodalom
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Matematika

Óvodapedagógusi

Alapfokú művészetoktatási - néptánc

Történelem társadalmi és…

Informatika

Szakterületi lefedettség



Hiányterületeink 
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2016. SZTA teljesítési mutatók
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tantárgygondozói szaktanácsadó látogatás

tematikus szaktanácsadó látogatás

módszertani szaktanácsadói látogatás

intézményi dokumentumokban segítő látogatás

módszerek, fejlesztések elemzése célú látogatás

nevelési, oktatási eszközök kiválasztásának segítése célú látogatás

egyéni szakmai tanácsadás

rendszerszintű fejlesztések támogatása célú látogatás

OKM mérések feldolgozásának támogatása

OKM intézkedési terv készítésének segítése

feladatbankok fejlesztése

mérőeszközök fejlesztése

jó gyakorlat megosztása - írott anyag

módszertani anyag készítése a honlapra

kiadványszerkesztés, korrektúra

aktuális szakirodalom beszámoló honlapra

írásos szakmai elemző anyag a honlapra

tájékoztató anyag a honlapra

szakmai konzultáció szervezése, megtartása RPI-vel

jó gyakorlat megosztása - személyes konzultáció

szakmai közreműködés rendezvényen, konferencián

szakmai műhely vagy továbbképzés tartása RPI-vel

nevelőtestületi előadás megtartása

bemutatóóra, foglalkozás tartása megbeszéléssel

versenyek szervezése RPI-vel

versenyfeladatok kidolgozása, javítása, értékelése, zsűrizés

tanulótájékoztatás, konzultáció szervezése RPI-vel

tanulói fórumok szervezése RPI-vel

lemorzsolódással veszélyeztetett tanulók támogatása - nevelőtestületben

munkaközösségek szakmai segítése

munkaközösségek számára tematikus szakmai programok szervezése RPI-vel

konferencián, szakmai napon, SZTA értekezleten való részvétel

szaktanácsadás népszerűsítése, tájékoztatás

több tantárgyat érintő projekt segítése

pályázatírás

kerekasztal/klub/workshop szervezése RPI-vel

online szakmódszertani segítségnyújtás pedagógusoknak

segítségnyújtás az önértékeléshez, delegált

érettségivel kapcsolatos változások követése, tájékoztató RPI-vel

tehetséggondozó szaktanácsadás

Feladatonkénti 
teljesítések



RÉGI

választható tevékenységek

aktuális 
szakirodalom 
beszámoló 
honlapra

feladatbankok 
fejlesztése

írásos szakmai 
elemző anyag a 
honlapra

jó gyakorlat 
megosztása - írott 
anyag

kiadványszerkeszté
s, korrektúra

módszertani anyag 
készítése a honlapra

tájékoztató anyag a 
honlapra

egyéni szakmai 
tanácsadás

jó gyakorlat 
megosztása -
személyes 
konzultáció

módszerek, 
fejlesztések 
elemzése célú 
látogatás

módszertani 
szaktanácsadói 
látogatás

munkaközösségek 
szakmai segítése

nevelőtestületi 
előadás megtartása

tantárgygondozói 

szaktanácsadó 

látogatás

tematikus 
szaktanácsadó 
látogatás

mérőeszközök 
fejlesztése

OKM mérések 
feldolgozásának 
támogatása

online 
szakmódszertani 
segítségnyújtás 
pedagógusoknak
pályázatírás

bemutatóóra, 
foglalkozás tartása 
megbeszéléssel

kerekasztal/klub/w
orkshop 
szervezése RPI-vel

konferencián, 
szakmai napon, 
SZTA értekezleten 
való részvétel

munkaközösségek
, szaktanárok 
számára 
tematikus szakmai 
programok 
szervezése RPI-vel

nevelési, oktatási 
eszközök 
kiválasztásának 
segítése célú 
látogatás

szakmai konzultáció 
szervezése, 
megtartása RPI-vel

szakmai 
közreműködés 
rendezvényen, 
konferencián

szakmai műhely vagy 
továbbképzés tartása 
RPI-vel

szaktanácsadás 
népszerűsítése, 
tájékoztatás

lemorzsolódással 
veszélyeztetett 
tanulók 
támogatása -
nevelőtestületben

tanulói fórumok 
szervezése RPI-vel

tanulótájékoztatás, 
konzultáció 
szervezése RPI-vel

tehetséggondozó 
szaktanácsadás

OKM intézkedési 
terv készítésének 
segítése

segítségnyújtás az 
önértékeléshez

intézményi 
dokumentumokban 
segítő látogatás

versenyek 
szervezése RPI-vel

versenyfeladatok 
kidolgozása, 
javítása, 
értékelése, 
zsűrizés

rendszerszintű 
fejlesztések 
támogatása célú 
látogatás

érettségivel 
kapcsolatos 
változások 
követése, 
tájékoztató RPI-vel

több tantárgyat 
érintő projekt 
segítése

Havi tevékenység 
beszámoló



ÚJ

fő tevékenységek választható tevékenységek

ÍROTT ANYAG KÉSZÍTÉSE PUBLIKÁLÁSRA 1
ÍROTT ANYAGOK KÉSZÍTÉSE PUBLIKÁLÁSRA: kiadványszerkesztés, korrektúra, 
jó gyakorlat bemutatása, módszertani szakmai anyag, feladatbank fejlesztése, 
szakirodalom bemutatása

LÁTOGATÁS 2
LÁTOGATÁS: egyéni SZTA, módszertani SZTA, tematikus SZTA, 
munkaközösségek segítése, nevelőtestületek segítése, jó gyakorlat 
megosztása

MÉRÉS-ÉRTÉKELÉS 3
MÉRÉS-ÉRTÉKELÉS: OKM értékelése, mérőeszköz kidolgozása, mérések 
lebonyolítása, eredmények értékelése 

ONLINE SZTA 4 ONLINE SZTA: egyéni, munkaközösség, nevelőtestület, 

PÁLYÁZAT 5 PÁLYÁZATOK: írása, megvalósítása

RPI RENDEZVÉNYEN VALÓ SZAKMAI 
KÖZREMŰKÖDÉS

6
RPI RENDEZVÉNYEN VALÓ SZAKMAI KÖZREMŰKÖDÉS: bemutató óra 
megbeszéléssel, workshop, szakmai konzultáció, szakmai nap, konferencia, 

TANULÓTÁMOGATÁS 7
TANULÓTÁMOGATÁS: tehetséggondozás, lemorzsolódással veszélyeztetett 
tanulók támogatása, tanulói-fórumok, tanulótájékoztatás

TANÜGYI 8
TANÜGYI: önértékelés, tanfelügyelet, minősítés, delegált, intézményi 
dokumentumok segítése

VERSENY 9 VERSENYEK: szervezése lebonyolítása, feladatkészítés, zsűrizés





A szaktanácsadás támogató szerepe az egyházi 
intézményekben

„Az egyházi iskola bevallottan konzervatív, igényes, 
következetes, sajátos iskola.”

Kálmán Attila 2009



Képek forrása 

2-15. dia: 

• http://www.istockphoto.com/photos/assistance?excludenudity=true&phrase=assi
stance&sort=best

23-27., 33. dia:

• http://rpi.reformatus.hu/kezdolap

34. , 35., 42. dia: 

• https://www.google.hu/search?q=biol%C3%B3gia&client=firefox-b-
ab&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwiC8-
L4vJzSAhWEaxQKHTU0DqkQ_AUICCgB&biw=1366&bih=633

http://www.istockphoto.com/photos/assistance?excludenudity=true&phrase=assistance&sort=best
http://rpi.reformatus.hu/kezdolap
https://www.google.hu/search?q=biol%C3%B3gia&client=firefox-b-ab&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwiC8-L4vJzSAhWEaxQKHTU0DqkQ_AUICCgB&biw=1366&bih=633


Köszönöm a megtisztelő 

figyelmet!

Kelemen Gabriella

Pedagógiai szakértő RPI

kelemen.gabriella@reformatus.hu
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