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Szaktanácsadói tevékenység

(Útmutató a Mesterpedagógus fokozat minősítési eljárásához, 4. kiadás 155. o.)

A szaktanácsadó az a pedagógus-munkakör betöltéséhez szükséges felsőfokú iskolai
végzettséggel és szakképzettséggel, pedagógus-szakvizsgával, valamint a nevelő-oktató
munkában eltöltött legalább tízéves szakmai gyakorlattal rendelkező személy, aki 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, és felvételt nyert az
Országos szaktanácsadói névjegyzékbe.

Szaktanácsadói tevékenység
A szaktanácsadó támogatja a pedagógusok szakmai fejlődését, a pedagógus-életpályán történő
előrehaladásukat, közös tanulásukat, a szervezeti tanulást, az intézmények egymás közötti
tanulását, valamint az oktatáspolitikai döntések végrehajtását, a központi szakmai irányítás és a
köznevelési intézmények közötti információáramlást. Ennek megfelelően a szaktanácsadók

támogató tevékenységüket öt szinten végzik:

Szaktanácsadói támogató tevékenység szintjei
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;

Látogatás/online
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 szakmai irányítási szervek és a korábban felsorolt szintek közötti
kapcsolattartás.

Szaktanácsadás igénylése
• http://refpedi.hu/szaktanacsadas_igenylese_info
• Igényelheti:- intézményvezető
- pedagógus
(akár konkrét szaktanácsadót megjelölve)
•

A beérkezett igényt látja a koordinátor és
delegálja a feladatot a szaktanácsadónak

•

A szaktanácsadó felveszi a kapcsolatot az
intézmény vezetőjével, időpont egyeztetése

Szaktanácsadói támogató tevékenység szintjei
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;
Látogatás/online
Konferenciák, workshopok, webináriumok…

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 szakmai irányítási szervek és a korábban felsorolt szintek közötti
kapcsolattartás.

Tantestületi mini-képzések
(http://refpedi.hu/tantestuleti-mini-kepzesek)

Szaktanácsadói szakterületek (48-as rendelet 26. § (4))
I.

Tantárgygondozói szakterületek (matematika, magyar nyelv és irodalom, történelem, fizika,
hittan, stb.)

II.

Nem tantárgygondozói szakterületek

- Óvodapedagógus
- Nemzetiségi szakterület (a nyelv megjelölésével),

- Intézményfejlesztési szakterület,
- Kiemelt figyelmet igénylő gyermek, tanuló nevelésének, oktatásának segítése szakterület,
- Konfliktuskezelési szakterület,

- Halmozottan hátrányos helyzetű gyermek, tanuló nevelésének, oktatásának segítése
szakterület,
- Pedagógiai mérés-értékelési szakterület

- Stb.

Szaktanácsadói webináriumok
https://docs.google.com/spreadsheets/d/126VMvw-50r1ZYgphGgJ0dAPWjLtjahqOrp6Tpt41Lok/edit#gid=957979506

Szaktanácsadói webináriumok
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Nv0KYOAOZ5UZkISLfKnQVRonSg07UQEFPwHLawieQTo/edit#gid=325111458

A szaktanácsadó kötelezettségei
1. Kapcsolattartás a szaktanácsadói szolgáltatások szervezőivel
2. A delegált feladatok elvégzése

3. A hálózati tanulás és az együttműködés támogatása
4. A szakmapolitikai elképzelések képviselete

A szaktanácsadó javasolt tevékenységei
A nevelési-oktatási gyakorlatelemzése és fejlesztése
A pedagógusszerephez és a pedagógiai folyamatokhoz kapcsolódó egyéni
tanácsadás

A pedagógiai helyzet elemzése, fejlesztési célok kitűzése teammunkában
Szakmai nap tartása az intézményben
Problémacentrikus intézményfejlesztési szaktanácsadás tematikus
szaktanácsadói csoportban

Intézményi helyzetelemzés, intézkedési terv készítésének támogatása

A szaktanácsadási folyamat és dokumentumai
I. Előkészület a szaktanácsadói munkára

 Kapcsolatfelvétel

Tájékoztató levél intézményvezetőnek, Tájékoztató levél pedagógusnak

 Az intézmény előzetes megismerése (Honlap, PP, Alapító okirat) Szakmai tevékenység bemutatása
 A munka megtervezése
 Az intézményi dokumentumok megismerése és elemzése Kért óraterv, óravázlat

II. 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
 III. A szaktanácsadói munka lezárása
 A pedagógus szakmai fejlődési terve, illetve az intézményi fejlesztési terv irányainak kijelölése, közös elkészítése PSZFT
 Értékelőlapok, beszámolók továbbítása, dokumentumok feltöltése Elégedettségmérő lap (pedagógus, intézményvezető)
Szaktanácsadói munkalap, Látogatási adatlap,
Szaktanácsadói összegző

A szaktanácsadási teljesítések adminisztrációs felülete
http://rpi-szta.reformatus.hu/
I

A szaktanácsadási teljesítések adminisztrációs felülete
http://rpi-szta.reformatus.hu/
Fontos!
 Adott héten, de legkésőbb tárgyhónapban feltölteni a dokumentumokat
 A teljesítés, a feltöltés dokumentumainak és a feltöltés dátumának egységesítése (A szaktanácsadói
napra (csütörtök) essen, ha lehet!)
 A feltöltött dokumentumok alá legyenek írva (kék toll, színes szkennelés)
 Megegyezzen a felületen és a szaktanácsadói munkalapon a tevékenység megnevezése
 A mellékletben megadott dokumentumok feltöltése
 A dokumentumokat pdf, illetve szkennelt formában lehet feltölteni.
 A Megjegyzés rovatba személyes kéréseket, megjegyzéseket írunk(Elírtam a dátumot, kérlek töröld!,
Kérem a további dokumentumok feltöltését!, stb.)

A szaktanácsadás feltöltendő dokumentumai,
ha nem óralátogatásról van szó
 ÍROTT ANYAGOK KÉSZÍTÉSE PUBLIKÁLÁSRA: (kiadványszerkesztés, korrektúra, jó gyakorlat bemutatása, módszertani szakmai anyag, feladatbank
fejlesztése, szakirodalom bemutatása,..) Maga az elkészített dokumentum, Összegző, Szaktanácsadói (szta) munkalap, (esetleg
felkérőlevél)
 MÉRÉS-ÉRTÉKELÉS: (OKM, idegen nyelvi, .. mérés értékelése, mérőeszköz kidolgozása, mérések lebonyolítása, eredmények értékelése) Maga az

elkészített dokumentum, Összegző, Szta munkalap, (esetleg felkérőlevél)

 PÁLYÁZATOK:

(írása, kiírása, megvalósítása) Összegző,

Szta munkalap, (esetleg felkérőlevél)

 RPI RENDEZVÉNYEN VALÓ SZAKMAI KÖZREMŰKÖDÉS: (bemutató óra megbeszéléssel, workshop, szakmai konzultáció, szakmai nap, konferencia,
webinárium) Tanúsítvány, igazolólap, Jelenléti ív, Szta munkalap, (esetleg felkérőlevél)

 TANULÓTÁMOGATÁS: (tehetséggondozás, lemorzsolódással veszélyeztetett tanulók támogatása, tanulóifórumok, tanulótájékoztatás) Összegző, Szta
munkalap, (esetleg felkérőlevél)
 TANÜGYI: (önértékelés, tanfelügyelet, minősítés, delegált, intézményi dokumentumok segítése) Összegző, Szta munkalap, (esetleg felkérőlevél)
 VERSENYEK: (szervezése lebonyolítása, feladatkészítés, zsűrizés) Maga az elkészített dokumentum, a verseny programja, Összegző,
Szta munkalap, (esetleg felkérőlevél)
 RPI-N KÍVÜLI TEVÉKENYSÉGEK: (konferencia részvétel vagy közreműködés, SZTA látogatás (OH-s felkérésre), tájékoztatás) Tanúsítvány,
igazolólap, Összegző, Szta munkalap, (esetleg felkérőlevél)
 EGYSZEMÉLYES TANÁCSADÁS/TÖBB PEDAGÓGUSSAL MEGVALÓSULÓ MEGBESZÉLÉS/NEVELŐTESTÜLETI
ÉRTEKEZLET/WORKSHOP: Összegző, Szta munkalap, (esetleg felkérőlevél), Jelenléti ív

Tervek, feladatok
 Reftantár előadás (2021.02.05. 16:00-19:00)
 Iskolában bemutatni, a kollégákkal megismertetni a Reftantárat

 Felkészítő webináriumok a videók, oktatási segédanyagok készítéséhez

 Videók készítése

 Munkacsoportok létrehozása szakterületek szerint
 Vezető szaktanácsadók

Jelen értekezleten való részvétel
 Már érkezett mindenkinek a megadott gmail.com végű e-mail címére tőlem egy üzenet, amiben
egy link szerepel. Kérem a linken található jelenléti ív kitöltését és beküldését (Másolatot kérek
a válaszaimról.).

Jelen értekezleten való részvétel
Ez az 1. szaktanácsadói teljesítés.

Feltölteni a mai dátummal az Szta munkalapot és a jelenléti ív kitöltéséről szóló
másolatot (rendszerüzenet) szükséges.
Ha további kérdések merülnek fel, kérem azokat 2021. február 1-ig megküldeni
a gorog.timea@reformatus.hu címre. Azokat összegyűjtöm, megválaszolom és
az rpi.szta@lista2.reformatus.hu levelezőlistán keresztül mindenkinek
elküldöm.

Köszönöm a figyelmet!
Görög Tímea
Pedagógiai szakértő, szaktanácsadó

H-1042 Budapest, Viola utca 3-5.
E-mail: gorog.timea@reformatus.hu
Web: www.refpedi.hu

