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Református helyzetkép 2014/2015 tanév 

8 fenntartó 

25 intézmény 

9065 tanuló 

40 fenntartó 

55 intézmény 

18965 tanuló 

41 fenntartó 

58 intézmény 

17890 tanuló 

16 fenntartó 

22 intézmény 

4040 tanuló 

Forrás: refifórum 



160 református köznevelési intézmény 

49960 református gyermek, tanuló 

4234 pedagógus 

62 intézményben van mesterpedagógus 

49 kolléga szaktanácsadó 

99 kolléga szakértő 

402 minősülő református pedagógus 







I. Tantárgygondozó szaktanácsadás, 
  

II. Tematikus szaktanácsadói területek,  
     Elsősorban komplex, intézményi szinten megjelenő feladatokat foglalnak magukba 

1. Nemzetiségi szakterület (a nyelv megjelölésével) 

2. Intézményfejlesztési szakterület 

3. Kiemelt figyelmet igénylő gyermek, tanuló 

nevelésének, oktatásának segítése szakterület 

4. Konfliktuskezelési szakterület 

5. Pedagógiai mérés-értékelési szakterület 



Tantárgygondozó 

szaktanácsadók 
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tanító

magyar

matematika

idegen nyelv angol

idegen nyelv német

fizika, természetismeret

kémia, természetismeret

informatika

vizuális nevelés

Történelem társadalmi és állampolgári ismeretek, Társadalmi,
állampolgári és gazdasági ismeretek, Hon- és népismeret

Alapfokú művészetoktatási: táncművészet

Testnevelés és sport

Óvodapedagógusi

Technika, Életvitel és gyakorlat

Iskolai könyvtári



Forrás: www.refpedi.hu 



SZAKTANÁCSADÓK SZAKMAI NAPJA 

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

hétfő kedd szerda csütörtök péntek

5 
6 

20 

12 

5 



„az oktatás annyira jó,  

amennyire jók a pedagógusok”  

minőségi oktatás  

 

„jó pedagógusok”  

 

pedagógusok támogatása abban,  

hogy szakmájukat tudatosan művelő, 

autonóm szakemberek legyenek  

SZAKTANÁCSADÁS 



Ez a professzió magas szintű elméleti ismeretek mellett a 

körülményekhez és az egyes diákokhoz alkalmazkodó 

korszerű technológiák tudatos alkalmazását is magában 

foglalja.  

A szaktanácsadást olyan rendszerszintű szakmai 

támogatás, amely elősegíti minden egyes pedagógus 

szakmai professziójának fejlődését.  

A gyakorló pedagógusoknak tudatában kell lenniük annak, 

hogy legfontosabb feladatukat, az osztálytermi folyamatok 

eredményes irányítását csak akkor tudják teljesíteni, ha 

tudatosan alakítják és folyamatosan fejlesztik szakmai 

rutinjukat. 



ok-okozati 

összefüggések 

megértése és 

feltárása 

ok-okozati 

összefüggések 

megértése és 

feltárása 

ok-okozati 

összefüggések 

megértése és 

feltárása 

 tudományos igényű 

leíró jellegű tudás 

 tudományos igényű 

leíró jellegű tudás 

a módszerek  

tudatos alkalmazása  

és kreatív fejlesztése, 

illetve a gyakorlatra építő 

és azt fejlesztő kutatás-

fejlesztés  



Mesterpedagógus  

 Biztos szaktudással, sokrétű szakmai 

tapasztalattal rendelkező, példamutató, 

elhivatott pedagógus, aki szervezetének 

meghatározó tagja.  

 Empatikus, együttműködő, támogató.  

 Egy vagy több szakterület specialistája, 

fejlett mentori, tanácsadói kompetenciák 

jellemzik.  



Mesterpedagógus  
 Munkája a pedagógiai folyamatok eredményességét célzó 

fejlesztésekre, szervezetfejlesztésre, felnőtt közösségek vezetésére, 

támogatására, valamint tudásának megosztására irányul.  

 Magas szintű mesterségbeli tudása pedagógiai „jó gyakorlat”-ban 

jelenik meg. Jó gyakorlatát publikálja, szakmai közösségekben 

bemutatja.  

 Vezető szerepet vállal a szervezeti közös tudás létrehozásában; 

pedagógiai, módszertani fejlesztésekben.  

 Közreműködik a pedagógusok fejlesztésében, a pedagógus 

tehetségek támogatásában.  

 Szakmai professzionalizmusa alkalmassá teszi arra, hogy saját és 

más intézmények pedagógusai szakmai tevékenységét támogassa.  

 Látóköre kiszélesedett, a pedagógiai folyamatokat társadalmi, 

oktatáspolitikai kontextusban is tudja értelmezni.  

 Szervezetfejlesztésben együttműködő.  

 Szakmai kapcsolatai stabilak, szakmailag képviseli az intézményt a 

külső partnereknél. 



REFORMÁTUS 

MESTERPEDAGÓGUSOK 

SZAKTANÁCSADÓK 

1. Tantárgygondozó 

szaktanácsadók 

2. Tematikus 

szaktanácsadók 

SZAKÉRTŐK 

1. Tanfelügyelők  

2. Pedagógusértékelő-

minősítő szakértők 

 



SZAKÉRTŐK 

I. Pedagógiai-szakmai ellenőrzés (PSZE, 

Tanfelügyelet) 

II. Pedagógusértékelés, minősítés (PÉM) 



Forrás: www.refpedi.hu 
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Szakértők szakos megoszlása 

angol biológia ének fizika földrajz

fuvola hittan informatika kémia könyvtár

magyar matematika művelődésszervezés német olasz

orosz óvodapedagógus pedagógiai szakértő rajz tanító

tanulásmódszertan testnevelés történelem vallástanár zongora

francia



A rendelkezésre álló humánerőforrás 

49 tantárgygondozó SZTA 

Tematikus területekre képzések 

folyamatosan 

Szaktanácsol 

Tankönyvet ír, taneszközt fejleszt 

99 szakértő 
Képez 

További képezésben vesz részt 
Minőségbiztosításban feladatot lát el 

Tanfelügyel 

Minősít 



Köszönöm a figyelmet! 

Kelemen Gabriella 

Pedagógiai szakértő RPI 

kelemen.gabriella@reformatus.hu 

www.refpedi.hu 
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