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I. Tantárgygondozó szaktanácsadás 
 

1 Alapfokú művészetoktatási - néptánc 

2 Fizika, Természetismeret 

3 Idegen nyelv - angol 

4 Informatika 

5 Kémia, Természetismeret 

6 Magyar nyelv és irodalom 

7 Matematika 

8 Művészetek - rajz és vizuális kultúra 

9 Óvodapedagógusi 

10 Tanítói 

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

  

II. Tematikus szaktanácsadás 
 

1 Pedagógiai mérés-értékelési 

2 Intézményfejlesztési 

  

III. Általános szaktanácsadás 
 

1 Nevelési és tantárgy-pedagógiai módszerek, eszközök, eljárások megismertetése, terjesztése 

2 Nevelési-oktatási intézményi pedagógiai programok, helyi tantervek, házirendek, intézményi pedagógiai 
dokumentumok elemzése, azok intézményi elkészítésének és alkalmazásának segítése, 

3 Az alkalmazott pedagógiai módszerek és pedagógiai fejlesztő tevékenység elemzésének, értékelésének 
segítése adott köznevelési intézmény, intézménytípusban 

4 Nevelési eszközök, tankönyvek, taneszközök, nevelési-oktatási programok kiválasztásának segítése a nevelési-
oktatási intézmény, vagy az intézményrendszer egésze vonatkozásában  

5 Egyéni szakmai tanácsadás 

 Portfólió készítése 

 Portfólió feltöltése 

 Mesterpályázat készítése 

 Mesterprogram készítése 
Egyedi nevelési probléma 

6 A köznevelés rendszerszintű fejlesztéseinek támogatása, a miniszter által indított országos tantárgyi és 
műveltségterületi pedagógiai feladatok segítése  

  

IV. Pedagógiai-szakmai szolgáltatási területek szerint 
 

4.1 Pedagógiai értékelés 

1 Országos Kompetencia Mérések (OKM) eredményei helyi feldolgozásának támogatása  
 

2 OKM eredményei alapján intézkedési terv elkészítéséhez tanácsadás  

3 Tudás- és képességmérésre alkalmas eszközök fejlesztése  

4 Feladatbankok és mérőeszközök fejlesztése  



Református Pedagógiai Intézet  
OM 102246 

Budapest-Debrecen-Miskolc-Nagykőrös 

  

 

 

 

 

  

4.2 Pedagógiai tájékoztatás 

1 Jó gyakorlatok megosztása írásos formában, elektronikusan  

2 Módszertani anyagok összeállítása 

3 Kiadványszerkesztés, korrektúra 

4 Adott szak / műveltségterület vagy pedagógiai problémakör aktuális szakirodalmának áttekintése, közérthető 
összegzése 

  

4.3 Tanügy-igazgatási szolgáltatás 

1 Írásos szakmai elemző anyagok készítése 

2 Tájékoztató anyagok készítése 

  

4.4 Pedagógusok képzése, továbbképzése 

1 Szakmai konzultációban közreműködés 

2 Jó gyakorlatok megosztása személyes konzultáció során 

3 Szakmai műhely vagy továbbképzés  

4 Nevelőtestületi előadás vagy mini konferencia tartása adott témában  

5 Bemutató óra, bemutató foglalkozás tartása, megbeszélése 

  

4.5 Tanulmányi, sport- és tehetséggondozó versenyek szervezése, összehangolása 

1 Tanulmányi, sport- és tehetséggondozó versenyek szervezése  

2 Versenyfeladatok kidolgozása 

3 Versenyfeladatok javítása 

4 Versenyzők teljesítményének értékelése 

5 Zsűrizés 

  

4.6 Tanulótájékoztató - tanácsadó szolgálat 

1 Konzultációk szervezése, tartása  

2 Tanulói fórumok szervezése, tartása  

  

4.7 A lemorzsolódással veszélyeztetett tanulók támogatásához kapcsolódó korai jelző- és pedagógiai támogató 
rendszer működtetése 

1 Nevelőtestületi tájékoztató, műhelyfoglalkozás tartása, témák: 
- SNI tanulók fejlesztése 
- hátrányos helyzet és lemorzsolódás 
- magatartásproblémák 
- konfliktuskezelés  
 

4.8 Egyéb 

1 Szaktanárok számára tematikus szakmai programok szervezése  

2 Online kapcsolattartás szakmódszertani kérdésekben pedagógusokkal 

3 Segítségnyújtás a pedagógusok, a vezetők és az intézmények önértékeléséhez 

4 Pedagógusok tervezőmunkájának a támogatása 

5 Az intézményi műveltségterületi, tantárgyi és a több tantárgyat is érintő projektek segítése 

6 Kerekasztal / klub /workshop szervezése, vezetése 

7 Kiemelt figyelmet igénylő gyermekek/tanulókra vonatkozó szaktanácsadói tevékenység  
- tehetséggondozás 

  


