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1. Vezetői összefoglaló
2014-ben az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet keretén belül három fejlesztési alprojekt indult el a
szaktanácsadás fejlesztésének témájában: 1. Szaktanácsadói szolgáltatások megújítása; 2. Új típusú
szaktanácsadói szolgáltatás nyújtása; 3. Horizontális és szakiskolai képzések megújítása.
Ez a tanulmány a szaktanácsadói szolgáltatások megújításához illeszkedik és annak egy fontos elemét, a
szaktanácsadók előmeneteli rendjét tárgyalja.
A tanulmány a szaktanácsadói tevékenységeket horizontálisan (szakterületek) és vertikális szintek szerint
is komplex, tagolt tevékenységnek mutatja be. A szaktanácsadói munka lehetséges szintjei részben
eltérő célokat és szükséges kompetenciákat tartalmaznak.
1. számú táblázat: A szaktanácsadói munka szintjei
Szint

Specialitás

1. Egyéni tanulás támogatása

Egy pedagógus szakmai fejlődésének támogatása

2. Közös tanulás támogatása

Pedagógusok közötti együttműködés, egymástól való, illetve
közös tanulás és az intézményen belüli műhelymunka serkentése

3. Szervezeti tanulás
támogatása
4. Hálózati tanulás támogatása

A kitűzött pedagógiai célok elérését segítő intézményi környezet
kialakításának és fenntartásának támogatása
Helyi szintű együttműködések, valamint az intézmények
hálózatosodásának ösztönzése, a jó gyakorlatok terjedésének
támogatása

5. Szakpolitikai döntések
támogatása

Közvetítés az intézmények és a döntéshozatali, illetve szakmai
irányítási szervezetek között
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A szaktanácsadói pálya szintezésének elképzelése magyarázatot igénylő gondolat. A szaktanácsadói
pálya szintezése mellett szóló legfontosabb érv a szaktanácsadással összefüggő pedagógiai
tudástermelés és elosztás komplex sokszereplős és sok szinten párhuzamosan jelenlévő volta. A
döntően közoktatási intézményekben alkalmazott és részmunkaidőben szaktanácsadást végző
mesterpedagógusok homogén csoportja egészen biztosan nem alkalmas arra, hogy a komplex
feladattömegnek megfelelő minőségben eleget tegyen.
Fontos szempont a szaktanácsadói minősítési rendszer kidolgozásában, hogy merőben eltér a
pedagógus előmeneteli rendszertől, mely egyrészt kijelöli a szakmai előrelépés, fejlődés állomásait,
másrészt valódi anyagi előmenetelt is jelent. A szaktanácsadás a jelenlegi álláspont szerint a
mesterpedagógus szerephez (és szinthez), kapcsolódik, és így nem lehetséges egyéb fizetésbeli
előmenetelt kapcsolni a továbblépéshez, egyfajta pedagógus életpályán belüli hasonlóan működő
életpályát.
Javaslatunk mindenesetre ezt figyelembe véve is igyekszik a minőség kontrolljának, a szűrésnek
dimenzióját összekötni a szakmai fejlődés, előrelépés koncepciójával. Ahogyan fentebb jeleztük, a
szaktanácsadói pálya három lehetséges változatát dolgoztuk ki:
a) Az elsőben nincsenek szintek, csak az ellenőrzés épül be a folyamatba, amely a szakmaprofilban
megadott kompetenciákban való fejlődést és a minőségi munkát ellenőrzi.

b) A második koncepcióban a pálya két szintje a szaktanácsadó és a minősített szaktanácsadó. A
második szint a szaktanácsadó fejlődése szempontjából a tudásmegosztás és támogatás
kompetenciáinak erőteljesebb jelenlétében magasabb szintű az elsőnél, a szaktanácsadói munka
szempontjából pedig a szaktanácsadó kollégák támogatásának, a 4. és 5. kompetenciaszintnek
az erősebb hangsúlya jellemzi.

c) A harmadik változat, amelyet a legoptimálisabbnak tartunk, a szaktanácsadói pálya harmadik
szintjével egészül ki. Az ezen a szinten lévő szaktanácsadók aktívan részt vesznek a
háttérintézmény szakmai munkájában (képzések tartása, szakmai anyagok kidolgozása, stb.), a
vezető szaktanácsadók munkatársaiként, segítve a tudásmegosztás országos megvalósulását,
és a szaktanácsadás tapasztalataiból származó tudás rendszerszintű hatásainak érvényesülését.
Az alábbiakban a három pályamodell leírását adjuk.
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Nem szintezett, egységes pálya
Az egységes pálya azt jelenti, hogy nincsenek minősítési szintek a rendszerben, de megvan a
szaktanácsadói munka folyamatos fejlesztése, minőségbiztosítása és ellenőrzése. A rendszerbe be kell
építeni az ellenőrzés olyan momentumait, amelyek arra szolgálnak, hogy a szaktanácsadónak maradás
feltételeit ellenőrizzék. Ebben a rendszerben is lesznek majd olyan szaktanácsadók, akik a többiek
támogatásában és a tudásmegosztásban aktívabban részt vesznek, de ez spontán módon és nem
szabályozottan fog végbemenni.

1. számú ábra: Nem szintezett, egységes pálya

Az ellenőrzés pontjai a rendszerben: bennmaradás kritériumai

2. számú táblázat: A nem szintezett, egységes pálya modelljének előnyei és hátrányai
Előnyei
•

Hátrányai

Nem kíván külön struktúrát a

•

Nem épül ki így igazi pálya, statikus modell

•

A szaktanácsadói szerepek explicit módon

minősítésekhez
•

Költséghatékony

nem differenciáltak a rendszeren belül
•

A szaktanácsadók fejlődését a

•

Motivációk nincsenek a rendszerben

•

Nem alakul ki szakmai rétegzettség (jó

minőségbiztosítással folyamatosan
elősegíti

értelemben vett szakmai hierarchia), a
különböző szerepek teljesen spontán,
minimálisan sem szabályozva alakulnak
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Összefoglalóan megállapítható, hogy a nem szintezett, egységes pálya sem zárja ki a folyamatos
szakmai fejlesztést, de kevéssé képes reagálni a szaktanácsadói munka komplexitására és a
szaktanácsadói szerepek vertikális összetettségére.
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Kétszintű (szaktanácsadó és minősített szaktanácsadó) pálya
A kétszintű pályán a két szint a szaktanácsadó és a minősített szaktanácsadó. A második szint olyan
továbblépési lehetőséget biztosít, amelyhez kapcsolódóan a minősített szaktanácsadó a többiek
támogatásában és a tudásmegosztásban vesz részt. Ez két dolgot jelent a gyakorlatban: (1) munkájában
a

komplexebb,

intézményközi,

hálózatos

szaktanácsadás

kerül

előtérbe

a

hagyományos

intézménylátogatással szemben, (2) aktívan részt vesz a szaktanácsadók belső továbbképzési és
fejlesztési rendszerének működtetésében Elképzelésünk szerint munkájának 50%-át ez a tevékenység
teszi ki. Ezen kívül motiváló tényező lehet, ha a megadott kötelező napok egy részét teljesen alkotó
munkával tölthetné konkrét szaktanácsadói feladatok nélkül. Ebből a modellből kimaradna a vezető
szaktanácsadók köré épülő a tudásmegosztást még magasabb szintjét művelő szaktanácsadók
csoportja, illetve a minősített szaktanácsadókból kikerülhetne egy ilyen réteg.
A kétszintű pálya modellje
2. számú ábra: A kétszintű pálya modellje
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3. számú táblázat: A kétszintű pálya modelljének előnyei és hátrányai
Előnyei

Hátrányai

•

Differenciált, ugyanakkor a három
szintnél egyszerűbb rendszer

•

A két szint nem elég differenciált

•

Egy szinthez kapcsolódnak csak a
minősítés lépései

•

A két szint sem hoz létre igazi pályaperspektívát

•

Spontán módón differenciálódnak a
szerepek, amely rugalmasságot jelent

•

Ezzel sem alakul ki valóban differenciált
szakmai rétegzettség (hierarchia)

•

A minősített szaktanácsadó szintjén a
rugalmasság azt is eredményezi, hogy
kevésbé szabályozott a szerepek, profilok
rendszere

•

A szaktanácsadói tapasztalatok beépülése a
rendszerbe nem eléggé biztosított

Összegezve megállapítható, hogy a kétszintű pálya a szaktanácsadói munka komplexitását jobban kezeli
az egységes pályaképnél
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Háromszintű (szaktanácsadó, minősített szaktanácsadó, szenior szaktanácsadó) pálya
A

háromszintű

modell

tudja

legteljesebben,

legdifferenciáltabban

megjeleníteni

a

különféle

szaktanácsadói szerepeket a rendszerben, és ez tud valóban karrierperspektívát biztosítani a
szaktanácsadásban. E modellben a minősített szaktanácsadói szintet még kiegészíti egy harmadik: a
szenior szaktanácsadóé. Ez egy szűkebb szaktanácsadói kör lenne, akik az Országos Vezető
Szaktanácsadók

munkájához

tudásmegosztás,

rendszerszintű

kapcsolódva

tevékenységük

kezdeményezések

területén

80%-át

a

végeznék.

támogatás,
Nemzetközi

képzés,
rálátással

rendelkező szakemberek lennének, akik különösen a strukturált és csoportos tudásmegosztásban
vennének részt (képzések, szakmai anyagok készítése stb.), fontos feladatuk lenne a szaktanácsadói
tapasztalatok tanulságainak összegyűjtése és a rendszer alakításába való bekapcsolása.
A háromszintű pálya modellje
3. számú ábra: A háromszintű pálya modellje

4.
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4. számú táblázat: A háromszintű pálya modelljének előnyei és hátrányai
Előnyei

Hátrányai

•

Differenciált és szabályozott rendszer

•

Bonyolultabb rendszer

•

Szakmai rétegezettség alakul ki a
szereplők között

•

Két szinten kell biztosítani a minősítés
lépéseit

•

Valódi pálya perspektívát tud nyújtani a
három szint

•

A lépésekhez kapcsolódó motiváció gyenge
(de ez az egész rendszer alapproblémája)

•

A vezető szaktanácsadók körül létrejön
egy segítő csoport

•

A szaktanácsadói tapasztalatok
rendszerbe visszacsatolása jobban
biztosított

A tanulmány utolsó része a szintek közötti előmenetel folyamatát, szakmai követelményeit és eszközeit
dolgozza ki javaslatok szintjén.
4. számú ábra: A szaktanácsadói előmeneteli folyamat lépései
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2. A TÁMOP projekt vonatkozó részének leírása
Az alábbi rövid leírás célja az, hogy a tanulmányt beágyazza egy tágabb összefüggésrendszerbe,
nevezetesen a fejlesztéspolitika és ezen belül a TÁMOP 3.1.5 közegébe.
A 2012. október 16-án aláírt támogatási szerződés szerint az Új Széchenyi Terv Társadalmi Megújulás
Operatív Program Pedagógusképzés támogatása kiemelt projekt (TÁMOP-3.1.5/12-2012-001) projekt
konzorciumi formában valósult meg. Megvalósítói:
•

az Oktatási Hivatal, a konzorcium vezetője, amely az oktatási ágazat számos hatósági feladatát
országos illetékességgel látja el;

•

az Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft., amely számos, a köznevelés és a felsőoktatás
szolgálatában álló informatikai rendszert fejleszt és üzemeltet, illetve közreműködik közoktatásfejlesztési feladatokban, és különböző közoktatási pedagógiai szakmai szolgáltatásokat végez;

•

az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet, amely az oktatási ágazat stratégiai kutató-fejlesztő és
szakmai szolgáltató háttérintézménye.

A projekt megvalósítási ideje: 2012. augusztus 1. – 2015. szeptember 30. Az Új Széchenyi Terv
Társadalmi Megújulás Operatív Program Pedagógusképzés támogatása kiemelt projekt célja a nemzeti
köznevelési rendszerre épülő pedagógus-továbbképzési rendszer létrehozása, amely a pedagóguséletpályamodellhez kapcsolódó továbbképzési programokat, ezek követelményszintjeit, értékelési
rendszerét tartalmazza. Ezzel párhuzamosan folyik a szakmai előmenetel nyilvántartását, az újonnan
létrejött képzési programok lebonyolítását és nyomon követését, illetve a pedagógus-életpályamodell
működését biztosító informatikai rendszer fejlesztése, valamint a pedagógiai munkát támogató
tanácsadói tevékenységek megújítása. A projekt cél- és feladatrendszere támogatja a tudás és az
élethosszig tartó tanulás felértékelődését, a tanuláshoz kapcsolódó pozitív attitűd és az önfejlesztési
igény erősödését valamennyi, a projektben partner, szereplő, érintett (pedagógusok, fejlesztők,
döntéshozók stb.) számára egyaránt.
Ezen belül Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet feladata lett:
•

A pedagógus életpályához kapcsolódóan az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet kidolgozza a
szaktanácsadói értékelésnek a minősítési eljárásba történő alkalmazásának
részleteit, és közreműködik

a pedagógus szintek, fokozatok

szöveges leírásának elkészítésében. Biztosítja a pedagógus
pályára kerülő pályakezdők (gyakornokok) részére a
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speciális támogató rendszert;
•

A szaktanácsadói rendszer szakmai-tartalmi kereteinek kialakításával, a szaktanácsadókat
felkészítő

továbbképzési

rendszerek

kialakításával,

a

szaktanácsadói

szolgáltatások

elérhetőségének biztosításával az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet megújítja a szaktanácsadói
szolgáltatások struktúráját. Pilot jelleggel pedig szaktanácsadói szolgáltatásokat nyújt a
kiválasztott területeken és intézményekben;
•

Megtörténik

a

pedagógus

továbbképzések

területén

a

meglévő

képzési

programok

felülvizsgálata, a továbbképzésekhez kapcsolódó igényfelmérés lefolytatása, helyzetelemzés, az
új képzési struktúra kialakítása és új képzések fejlesztése. Lebonyolításra kerülnek a
továbbképzések a képzők és a pedagógusok számára. Kialakításra és működtetésre kerül a
továbbképzéshez kapcsolódó támogató rendszer és a multiplikációs támogatói rendszer.
A fentiekből következően az Oktatáskutató és fejlesztő Intézet keretén belül három fejlesztési alprojekt
indult el a témában: 1. Szaktanácsadói szolgáltatások megújítása, 2. Új típusú szaktanácsadói
szolgáltatás nyújtása, 3. Horizontális és szakiskolai képzések megújítása.
Ez a tanulmány a szaktanácsadói szolgáltatások megújításához illeszkedik és annak egy fontos elemét, a
szaktanácsadók előmeneteli rendjét tárgyalja.
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3. A fejlesztés elméleti keretei
3.1.

A rendszerépítés folyamata és a szintezés szükségessége

A szaktanácsadói pálya belső szintezésének és a szintek kompetenciaigényének vizsgálata szorosan
kapcsolódik a pedagógus életpályához. A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a
továbbiakban Nkt.) elfogadása után egy olyan folyamatos építkezés indult meg, amelynek egyik területe a
szakmai szolgáltatások egészen új alapra való helyezése. Az új alapok olyan elemeket hoztak be a
szakmai szolgáltatások rendszerébe, amelyek az európai mainstream gyakorlatban jórészt ismeretlenek.
Ez egyszerre jelent kockázatokat és kreatív lehetőségeket. Az alábbiakban az új modell főbb jellemzőit
összegeztük:
Specializálódott intézetek helyett magánszemélyek szolgáltatnak: A szaktanácsadói állomány döntően a
mesterfokozatot

elérő

pedagógusokból

épül

fel,

akik

munkaidejük

egy

részében

végeznek

szaktanácsadói munkát. Ez egyrészről komoly kockázatokat jelent, hiszen magánszemélyek szétaprózott
tömegét hozta létre szolgáltatási felületként, másrészt az iskolai szolgáltatási kereslet helyett inkább a
szaktanácsadók napi foglalkoztatása kerül majd előtérbe. Ugyanakkor a kockázatok jó kezelésével egy
nagyon kreatív rendszer jöhet létre: világos szaktanácsadási típusok, magas szintű (informatikával
megtámogatott) országos koordináció és az iskolai önértékelésekhez kapcsolódó sok módszerű szakmai
támogatás válasz lehet a problémákra.
Professzionális állomány helyett terepen dolgozó pedagógusok: A gyakorló pedagógusok szaktanácsadói
munkájának számos komoly előnye van. Az intézményekből érkező szakemberek „hitelesek”, ami
lerövidíti a kezdeti bizalomépítés szakaszát, és segít a napi gondok jobb megértésében. Ugyanakkor a
szaktanácsadás egy elkülönült szakma, amelynek saját módszerei és gyakorlata van. Az ebbe a
szakmába való tömeges belépés nem zárulhat le egy vizsgával, a folyamatos professzionalizációnak
nyilvánvalóan több szintje és követelményrendszere szükséges. A professzionalizáció érdekében az OFI
kidolgoztatta a szaktanácsadói kompetenciaprofilok első változatát.1 A kompetenciaprofilok segítségével
lehetővé válik a szaktanácsadók jobb kiválasztása, célzottabb képzése, folyamatos minőségfejlesztése,
és egy közös szakmai nyelv megalkotása.

1

Krajcsovicz et alia: Szaktanácsadói kompetenciaprofil.
Rövid változat. OFI, Budapest, 2014
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A jogszabályok nem térnek ki a professzionalizációra: a jelenleg érvényes szabályozások egy életen át
azonos szerepkörben dolgozó szakembergárdát rajzolnak ki. A rendszerbe már a kísérleti induláskor
beépült egyfajta horizontális rugalmasság: hiszen a megadott kategóriákból többre is jelentkezhettek a
résztvevők.
A szakmai szolgáltatások nemzetközi és hazai tapasztalatai nyomán azonban elmondható, hogy az
egyszerű szolgáltatási modell helyett egy jóval komplexebb gyakorlat érvényesül a hétköznapokban. A
szolgáltató maga is tanul és reflektál, így a szaktanácsadás egyfajta kollektív tudástermeléssé is válik.
Ráadásul a komplex megrendelői-hasznosító környezet is azt segíti elő, hogy Habermas kifejezésével
élve – önálló szaktanácsadói szintek és szerepek „differenciálódjanak ki” a napi gyakorlatból. A
szaktanácsadói kompetenciaprofilok az alábbi vertikális szinteken értelmezte a szaktanácsadói munkát:2
5. számú táblázat: A szaktanácsadói munka szintjei
Szint

Feladat

1. Egyén

Egy pedagógus szakmai fejlődésének támogatása

2. Csoport, közösség

Pedagógusok közötti együttműködés, egymástól való, illetve
közös tanulás ösztönzése

3. Szervezet

Az

eredményes

tanulást

segítő

intézményi

környezet

kialakításának és fenntartásának támogatása
4. Intézményközi

Helyi szintű együttműködések, valamint az intézmények
hálózatosodásának serkentése, a jó gyakorlatok terjedésének
előmozdítása

5. Országos

Közvetítés az intézmények és a döntéshozatali, illetve a
szakmai irányítás szervezetei között

A fentiekből következően a szaktanácsadói szakma az új modellben nem lehet egyszintű. A
professzionalizációs nyomásnak folyamatosnak kell lennie, és ehhez a megrendelő (EMMI) részéről
világos szinteknek, jutalmaknak és kompetencia-követelményeknek kell társulnia. Az erről készült OFI-s
koncepció

2

a

szaktanácsadói

munka

vertikális

Krajcsovicz et alia, p.3.

Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet
1143 Budapest, Szobránc u. 6-8.
Telefon: (+36-1) 235-7200
Fax: (+36-1) 235-7202
www.ofi.hu

15

szintjeihez

illesztette

Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet
TÁMOP-3.1.5/12-2012-0001
Pedagógusképzés támogatása

kompetenciakövetelményeit és a klasszikus bloomi taxonómia segítségével (tudás, készség, attitűd)
fogalmazta meg azokat.
További erőssége, hogy a szaktanácsadói munkát nem egy top-down lineáris kommunikációs
folyamatnak látja, hanem közös tanulásként definiálta és ehhez rendelt kompetenciákat.
Megkülönbözteti:
-

az önfejlesztéshez,

-

az egyéni tanuláshoz,

-

a csoportos tanuláshoz,

-

a szervezeti tanuláshoz,

-

az intézményközi tanuláshoz,

-

és az országos szinten végzett döntéstámogató szakmai munkához szükséges szaktanácsadói
kompetenciákat.

A tudásmenedzsment kimunkálatlansága a jogalkotást elindító eredeti koncepcióban: a jogalkotást
elindító eredeti EMMI koncepcióban – és annak a POK-ok irányában történt fokozatos módosulásában –
nem található tudásmenedzsmentre utaló mozzanat. Ez azt jelenti, hogy a szakmai szolgáltatások az
egyének – eltérő – minőségének függvényében, esetleges módon zajlanak majd. A szaktanácsadók
előmeneteli rendszere lehetőséget ad arra, hogy a szaktanácsadóknak olyan csoportjai alakulhassanak
ki, akik elsősorban a professzionális tudástermelés és elosztás területén dolgoznak, és részt vesznek a
szaktanácsadói állomány folyamatos fejlesztésében.
Az alábbi fejezetek annak érdekében íródtak, hogy a fenti négy szakpolitikai kihívásnak megfelelhessen
az OFI által kikísérletezett és felkínált szaktanácsadói modell.
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3.2.

A folyamatos szakmai fejlesztés és a szintezés kapcsolata

A szaktanácsadók folyamatos fejlesztéséről gondoskodó alrendszer – részben a teljes rendszer
fokozatos felállása miatt – még koncepció szintjén sem került kidolgozásra. Az OFI által készített egyik
tanulmány a szaktanácsadók folyamatos fejlesztését az egyik rendszerszintű kulcsfolyamatként határozta
meg a szaktanácsadás minőségbiztosítását kidolgozva.3
A szakmai fejlődés az egyén szakmai szerepvállalásával kapcsolatos készségek, kompetenciák
fejlődését, fejlesztését jelenti. A szakmai fejlődésbe beletartozik minden természetes tanulási tapasztalat
és azok a tudatos és tervezett tevékenységek, amelyeknek az a direkt vagy indirekt céljuk, hogy az
egyén, a csoport vagy a szaktanácsadói rendszer hasznára váljanak. Olyan folyamat, amelyben a
szaktanácsadók a változások aktív szereplőiként egyedül vagy másokkal áttekintik, megújítják és
elmélyítik a szaktanácsadás célja iránti elkötelezettségüket.
A szaktanácsadók szakmai továbbfejlődése – más tudásalapú hivatásokhoz hasonlóan – sok szinten és
sokféle formában történhet. A rendszer működési mechanizmusainak vizsgálata során figyelembe kell
venni, hogy azok milyen tartalomra irányulnak, milyen szervezeti és szervezési formában valósulnak
meg.
A szakmai fejlődés a szaktanácsadói kompetenciák folyamatos fejlődését és fejlesztését jelenti. Azon
szaktanácsadói kompetenciákét, amelyek konkrét pedagógiai szituációkban, módszertani kérdésekben
nyújtanak segítséget a pedagógusoknak, támogatják a reflektív önfejlődésüket, ezenkívül hozzájárulnak
az adott iskola pedagógiai programjának, helyi tantervének eredményesebb megvalósításához. A
szaktanácsadói kompetenciák fejlődése, fejlesztése elkezdődik a szaktanácsadói alapképzésben, és
optimális esetben folytatódik a szaktanácsadással töltött gyakorlati évek alatt. A folyamatos önfejlesztés
és a rendszeres továbbképzés segíti a szaktanácsadókat abban, hogy lépést tartsanak a szakmai,
tudományos, technikai változásokkal és képesek legyenek támogatni a pedagógusokat szakmai
munkájukban, fejlődésükben. Ehhez biztosítani szükséges a szaktanácsadók kulcsszerepét a
pedagóguspálya teljes kontinuumát lefedő szakmai fejlődési folyamat elősegítésében, illetve az
intézmények belső minőségfejlesztésének támogatásában.

3

Setényi et alia: A szaktanácsadás minőségbiztosítása. OFI, Budapest, 2015

Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet
1143 Budapest, Szobránc u. 6-8.
Telefon: (+36-1) 235-7200
Fax: (+36-1) 235-7202
www.ofi.hu

17

Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet
TÁMOP-3.1.5/12-2012-0001
Pedagógusképzés támogatása

A szaktanácsadók folyamatos szakmai fejlődésének biztosítása érdekében a speciális továbbképzések
mellett szükség van olyan támogatásokra, amelyek lehetővé teszik a szaktanácsadók egymástól való
tanulását, a szaktanácsadói jó gyakorlatok terjedését szaktanácsadók között.
A szakmai fejlődés módszerei azok, melyekkel a szakmai tudás és tapasztalat megszerezhető,
fejleszthető és finomítható. A szakmai fejlődés módszerei inkább alapvető meghatározói a szakmai
teljesítménynek, semmint annak következményei, és messzemenően meghatározzák a szaktanácsadók
szakmai továbbfejlődését.
Nemzetközi kutatási eredmények szerint a szakmai továbbfejlődés rendszere akkor a leginkább
hatékony, ha ez nem merül ki hosszabb-rövidebb továbbképző kurzusokon való részvételben, hanem
olyan, együttműködésre épülő folyamat, ahol a szaktanácsadók aktív résztvevői és alakítói saját szakmai
fejlődésüknek. Az ily módon megszerzett tudás nemcsak mélyebben épül be a szaktanácsadók
tudáskészletébe, de nagyobb valószínűséggel is alkalmazzák azt a gyakorlatban.
A szaktanácsadói rendszer támogatásának elméleti hátterét a modern tanuláselméletekben a „tanulás
2.0 módjaként” emlegetetik,4 ami a tudás létrehozásának közösségi formája jelenti. A tudás ebben az
esetben már nem egyéni, önálló tevékenység, hanem több szereplő, szervezet együttműködését
feltételezi. A szaktanácsadói rendszer működtetésének célja, hogy a hierarchikus felépítésből adódó
irányítási struktúra kiegészüljön egy széleskörű, hierarchia-független szakmai kapcsolati hálóval.
A szaktanácsadó folyamatos szakmai fejlődését, fejlesztését támogató rendszer legfontosabb elemei:
•

szakmai önfejlesztés: aktív felelősségvállalás szaktanácsadói kompetenciáinak fejlődéséért,
tudományos reflexióra való törekvés;

•

gyakorlatközösség: egyenrangú, általában nem egy munkahelyen dolgozó szaktanácsadók
közötti tudástranszfer;

•

tudásmegosztás: az egész életen át tartó tanulás folyamatában / folyamatban;

•

tutori támogatás során egy szaktanácsadó vagy szaktanácsadók kisebb csoportja részesül
egyéni, személyre szabott szakmai támogatásban;

•

formális tanulás: a szaktanácsadók számára szervezett tematikus továbbképzéseken való
részvétel.

4

Gibbons, M., Limoges, C., Nowotny, H.(1997): The New Production of Knowledge: The Dynamics of Science and Research in

Contemporary Societies
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•

informális tanulás: változatos színtereken, kötetlen formában történik, nem feltétlenül tudatos
tanulási folyamat, lényege az információszerzés, valamint a képességfejlesztés.
5. számú ábra: A szaktanácsadó szakmai kapcsolati hálója

A korábban említett közösségi tudáslétrehozás alapján a szakmai önfejlesztést segítő kapcsolati háló
működését az adott szinten érintett oktatáspolitikai irányítás szereplői úgy tudják segíteni, hogy
támogatják az érintettek közötti szakmai kapcsolatok kialakulásához szükséges infrastrukturális és
szakmai csatornák kiépítését, valamint aktív személyes részvétellel – vezető szaktanácsadók
bevonásával – segítik a hálózati tanulást. Ehhez nélkülözhetetlen a rendszeres találkozási alkalmak
biztosítása, a szakmai kapcsolati háló építési kultúrájának megteremtése. Az egyéni, speciális tudás
megosztása ennek éppúgy szerves része, mint a továbbképzéseken vagy konferencián hallottak
disszeminációja. Kerete lehet egy közös projekt, online szakmai fórum vagy levelezőlista. A folyamatos
szakmai

fejlődéshez

nélkülözhetetlen

a

szaktanácsadó

reflektív

magatartása,

kíváncsisága. Az önfejlesztés módszerei lehetnek a reflexió, gyakorlás és
továbbfejlesztés, szakirodalom követése, szakmai publikáció, kutatás,
kísérlet, azaz új ötletek kipróbálása és kockázatvállalás. Ugyancsak
szükségesnek látszik az egyéni szaktanácsadók Facebook-szerű
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közös csoportba foglalása.
Az öntevékeny (nem formális) tanulási forma folyamatát, célját és jellégét tekintve is oldottabb, kevésbé
kötött, viszont képes változásokat előidézni a szaktanácsadók attitűdjében. A résztvevők motivációját
belső meggyőződés adja, az a szakmai elköteleződés, amely a praxis folyamatos felülvizsgálatában és
javításában rejlik. Ennek formáiról, szakirodalomról a vezető szaktanácsadók tudnak naprakész
információkat biztosítani internetes felületen (pl. Szaktanácsadói portál).
A gyakorlatközösség egymás kölcsönös fejlesztését és a bevált, jó gyakorlatok rendszeres, előre
tervezett formában történő megosztását jelenti. A szaktanácsadók jó gyakorlatainak tematizálása,
összegyűjtése és közzététele vezető szaktanácsadók feladata lehet. Ennek keretei között fontos egy
szisztematikus elméleti reflexió vezetése arról, mit jelent a jó gyakorlat, és hogyan terjed a szervezeten
belül alapvető eleme a gyakorlatközösségben történő tanulásnak.
Érdemes ebben a folyamatban elemezni egyrészt azt, hogy a szaktanácsadók hogyan tanulnak
egymástól, különös figyelmet szentelve az időtényezőnek, valamint azt, hogy a terjedésnek vagy
átvételnek milyen segítő és gátló tényezői vannak, valamint azt is, hogy a minőséget hogyan lehet
hosszú távon biztosítani (fenntarthatóság).
A szaktanácsadói előmeneteli rend szempontjából a kulcsfontosságú kérdés az, hogy milyen legyen a
gyakorlati tapasztalatok és a szervezett tanulás kívánatos aránya. Erre a kérdésre e tanulmány harmadik
javaslata, a háromszintű szaktanácsadói pálya és az ezeket összekötő előmeneteli rend adja meg a
választ. A fejlesztés elméleti kereteit taglaló fejezetünkben annak a stratégia fontosságú elvnek a
leszögezése létszik szükségesnek, hogy a szaktanácsadók folyamatos fejlesztése a szakmai fejlődés
egyik természetese forrása, de a szigorúan vett előmeneteltől elkülönülő folyamat. A szaktanácsadói
előmenetel megköveteli a folyamatos tanulást, de nem kizárólag attól függ. Az előmeneteli folyamat
kulcsfontosságú eszköze a portfolió sokkal inkább munkatapasztalatok és konkrét kompetenciák
emutatására szolgáló eszköz, és nem feladata az elvégzett képzések részletekbe menő dokumentációja.
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4. fejezet A szaktanácsadói pálya állomásai és szintjei
4.1.

Elemi kapacitásszámítások és a belőlük fakadó következtetések

A szaktanácsadói rendszer koncepcionálását nem előzte meg szakmai és pénzügyi kapacitásszámítás.
Az alábbi kalkulációk egy alacsony intenzitású (viszonylag alacsony látogatásszámmal dolgozó)
szaktanácsadáshoz készültek. Az alábbi előzetes kapacitásszámítások célja ebben a munkaanyagban
az, hogy következtetéseket fogalmazhassunk meg a szaktanácsadói munka szintezésével kapcsolatban.
A szaktanácsadói látogatás oka háromféle lehet. Először is (a) a szaktanácsadói kapacitások térségi
tervezésével megbízott POK-ok

– nem

kötelező alapon – oszthatnak

el látogatásokat az

intézményekben, (b) az intézmények maguk is igényelhetnek szaktanácsadói segítséget. Végül (c) az
intézményi önértékeléshez kapcsolódva két oka lehet a szaktanácsadói fejlesztő támogatás
elindulásának egy intézményben:
•

Kompetenciamérések eredményei alapján, hiszen az alulteljesítő intézményeknek fejlesztési
tervet kell kidolgozniuk és megvalósítaniuk.

•

Intézményi belső igény alapján.

Az alábbi kapacitásbecslések két csoportot különböztetnek meg. A tantárgygondozói (hagyományos)
szaktanácsadás szükséglete megbecsülhetetlen, hiszen a tantárgygondozó az intézményvezető
felkérésére kezd dolgozni a kiválasztott pedagógussal. Ma még nem világos, hogy a tantárgygondozó
szaktanácsadók milyen munkaformát (egyéni vagy csoportos) fognak majd előnyben részesíteni. A
szükséges szaktanácsadói létszám meghatározásához azzal érdemes számolni, hogy az állami
fenntartású intézményekben dolgozó százhúszezer pedagógus felét érintheti évente a támogatás
szükségessége, és az érintett hatvanezer pedagógus közül nem szükséges mindenkit személyesen
támogatni. Az érintettek kétharmadának (negyvenezer fő) támogatásához kétezer szaktanácsadó
szükséges, ha itt is azzal számolunk, hogy egy szaktanácsadó egy évben húsz pedagógust tud
érdemben támogatni. Ha a tizennégy POK összesen kétezer szaktanácsadó munkáját szervezi, akkor ez
Oktatási Központonként száznegyvenkét szaktanácsadót jelent.
Az intézményfejlesztési szaktanácsadók munkája egy fokkal jobban becsülhető. A köznevelési
intézményekben folyó pedagógiai munkát intézményfejlesztési szakatanácsadók
támogatják.
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Az intézményfejlesztési szaktanácsadók élő és szoros kapcsolatot tartanak a hozzájuk tartozó
intézményekkel. Ennek formái:
-

évente egy-két alkalommal helyszíni látogatás,

-

online kapcsolat,

-

intézmények kis csoportját érintő szakmai műhely szervezése, vezetése,

-

minden intézményt érintő csoportos foglalkozások szervezése, vezetése.

Az intézményfejlesztési szaktanácsadók elsődleges feladata a teljes körű intézményi önértékelés
támogatása, melynek elemei:
-

Pedagógus értékelés kétévenként.

-

Vezető értékelése a vezetői megbízás második és negyedik évében.

-

Intézményi önértékelés ötévente egyszer, de minden évben vannak szervezeti szintű értékelések
is.

A POK saját területén annyi intézményfejlesztési szaktanácsadót működtet, hogy minden köznevelési
intézménybe minden tanévben egy vagy két alkalommal el tudjon látogatni egy intézményfejlesztési
szaktanácsadó. Egy intézményfejlesztési szaktanácsadó egy tanévben maximum húsz intézményt tud
érdemben meglátogatni, de ha minden intézménybe kétszer megy, akkor csak tízet. Azzal számolva,
hogy évente átlagosan másfél napot tölt egy intézményben, és kb. ötezer állami fenntartású intézmény
van, országos szinten 333 intézményfejlesztési szaktanácsadóra van szükség. A Statisztikai Tájékoztató
Oktatási Évkönyv adatai szerint 2012/2013-as tanévben 4972 állami fenntartású intézmény működött,
ehhez 331 intézményfejlesztési szaktanácsadóra lenne szükség. Ha a nem állami fenntartású
intézményeket is figyelembe vesszük, akkor az így kapott 6522 intézményhez 435 intézményfejlesztési
szaktanácsadó

szükséges.

Figyelembe

kell

venni

azonban,

hogy

az

intézményfejlesztési

szaktanácsadóknak is intézménytípusonként célszerű specializálódni, így amiatt, hogy mind földrajzilag,
mind intézménytípus tekintetében nem teljesen homogén az intézmények eloszlása, gyakorlatilag több
szaktanácsadóval érdemes számolni, mint az elméletileg kapott létszám. Így országosan 400-500,
Pedagógiai Oktatási Központonként 28-36 intézményfejlesztési szaktanácsadó szükséges a feladat
ellátásához. Ebben az esetben egy intézményfejlesztési szaktanácsadóhoz átlagosan tizenöt intézmény
tartozik. Ez az érték azonban nyilvánvalóan túl magas és negatívan hat ki a munka minőségére.5

5

A KLIK által 2015-ben indított iskolafejlesztési program mentorokkal és szupervízorokkal dolgozott. Az ottani tapasztalatok szerint
egy iskolafejlesztő mentor kb. 3-4 intézményt tudott szakmailag kézben tartani és folyamatosan fejleszteni. Egy jóval alacsonyabb
intenzitású támogatás során ez az érték kb. 10 intézményig növelhető.
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A fentiekben bemutatott szaktanácsadói létszámokat az alábbi táblázat foglalja össze:
6. számú táblázat Szaktanácsadói kapacitásbecslés szaktanácsadói területenként
Szaktanácsadói terület

Országosan szükséges

Egy POK-ra jutó

szaktanácsadó létszám

szaktanácsadók száma

(fő)

(fő)

400-500

28-36

2000

142

170

12

Tehetségfejlesztési szaktanácsadó

170

12

Konfliktuskezelési szaktanácsadó

170

12

Intézményvezetőt támogató

170

12

3280-3380

218-226

Intézményfejlesztési szaktanácsadó
Tantárgyhoz, nevelési területhez
kapcsolódó szaktanácsadás
SNI, BTMN integrációt támogató
szaktanácsadó

szaktanácsadás
ÖSSZESEN

Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet
1143 Budapest, Szobránc u. 6-8.
Telefon: (+36-1) 235-7200
Fax: (+36-1) 235-7202
www.ofi.hu

23

Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet
TÁMOP-3.1.5/12-2012-0001
Pedagógusképzés támogatása

4.2.

A szaktanácsadói névjegyzékbe kerülés, a névjegyzéken maradás követelményei
szakterületenként

Az Oktatási Hivatal a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban Nkt.) 61. §
(4a)) bekezdése alapján biztosítja az Országos szaktanácsadói névjegyzékbe történő jelentkezést, amely
folyamatos, nincs határidőhöz kötve.
A nyilvántartásba vétel jelenleg
A szaktanácsadói névjegyzékben a kérelmező akkor vehető nyilvántartásba – és akkor szerepeltethető a
szaktanácsadói névjegyzéken –, ha büntetlen előéletű, nem áll a szaktanácsadói tevékenység folytatását
kizáró foglalkozástól eltiltás hatálya alatt, felsőfokú végzettséggel és pedagógus szakképzettséggel,
nevelő-oktató munkában eltöltött tíz év szakmai gyakorlattal és pedagógus-szakvizsgával rendelkezik,
továbbá pedagógiai-szakmai szolgáltatást nyújtó intézmény alkalmazásában áll vagy egyéb köznevelési
intézmény alkalmazottja vagy onnan öt évnél nem régebben ment nyugdíjba6
A nyilvántartásba vétel a jövőben
2016. januártól csak az kérheti szaktanácsadói névjegyzékbe kerülését, aki Mesterpedagógus
besorolást szerzett a pedagógusok előmeneteli rendszerében. Ezt az is indokolja, hogy a Pedagógus I.
és II. besorolásúak a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló
1992. évi XXXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013.
Kormányrendelet 36. § (8) bekezdése értelmében szaktanácsadói feladatot csak 2015.12.31-ig láthatnak
el. Jelenleg a Kormányrendelet ellentmond az Nkt-ben rögzített feltételrendszernek, ennek tisztázása
kiemelt feladat.
Ezáltal a 10 év szakmai gyakorlat helyett 14 év szakmai gyakorlat, pedagógus szakvizsga, illetve a
szakterülethez kapcsolódó különös feltételek teljesülése lenne a névjegyzékre kerülés feltétele, illetve a
jelenleg ott szereplőkkel szemben megfogalmazott elvárás. 2017.december 31-ig (?) maradhatnak a
jegyzéken azok, akik az új előírásoknak nem felelnek meg.
Nem szükséges kizárni e feladat ellátásából mindazokat, akik nem mesterpedagógusok és főállásban
nem alkalmazottai nevelési-oktatási intézménynek, vagy öt évnél régebben nyugdíjba vonultak. Az ő
szaktudásuk, szakmai tapasztalatuk segítségére lehet szaktanácsadói rendszernek, de az ő
foglalkoztatásuk mérlegelés tárgyát képzi. Egyfajta szenior-szaktanácsadóként a vezető szaktanácsadók
munkáját segíthetik, részt vehetnek a minősítések folyamatában, illetve

6

/2012. (XII. 12.) EMMI 48rendelet 27.§ (1-2) bekezdése
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tudásmegosztó műhelyek munkájában stb.
Nem javasolt továbbá a névjegyzékre kerülés egyedi döntés alapján történő elbírálása, mert ennek
pontos feltételei jelenleg sem tisztázottak.
A szakterületekhez kapcsolódó különös feltételek
Jelentkezéskor meg kell jelölni azokat a szakterület(ek)et, amely(ek)en nyilvántartásba vételét kéri a
kérelmező.
Szakterületek
Tantárgygondozói
szakterületek:7

Feltételek
1.

Javaslatok

A pedagógus-továbbképzésről, a

Valamennyi szaktanácsadói

pedagógus-szakvizsgáról, valamint a

felkészítő képzés kötelező

továbbképzésben résztvevők juttatásairól

moduljaként szaktanácsadói

és kedvezményeiről szóló 277/1997. (XII.

kompetenciákat fejlesztő

22.) Korm. rendelet alapján akkreditált

egységeket kell beiktatni,

pedagógus-továbbképzés keretében

ilyenek pl. kommunikációs

elvégezte az Oktatáskutató és Fejlesztő

képességek, tanácsadói

Erkölcstan, Etika,

Intézet által alapított, a szaktanácsadásban

kompetenciák,

Filozófia

résztvevő személy szakterületéhez

konfliktuskezelési stratégiák,

illeszkedő tantárgygondozói

ellenállás-kezelési technikák

továbbképzést.8

stb. elsajátításának gyakorlati

Alapfokú
művészetoktatási
Biológia, Egészségtan,
Természetismeret

Fizika,
Természetismeret
Földrajz,
Természetismeret
Idegen nyelv (a nyelv

2.

Az 1. pontban foglalt feltételt az is

lépései.

teljesíti, aki az ott meghatározott

Azok a szaktanácsadók, akik

pedagógus-továbbképzésben oktatóként

korábban vettek részt

részt vett legalább húsz óra

időtartamban.9

szaktanácsadói felkészítésen,

megjelölésével)

un. mélyítő képzések során

Informatika

sajátíthatják el ezt a fajta
ismeretet, fejleszthetik

Iskolai könyvtári

képességeiket.
Kémia,
A mélyítő képzéseken való

Természetismeret

részvétel a névjegyzéken

7

48/2012. (XII. 12.) EMMI rendelet 26.§ (4) bekezdése
48/2012. (XII. 12.) EMMI rendelet 26.§ (4) bekezdése
9
48/2012. (XII. 12.) EMMI rendelet 27.§ (3-4) bekezdése
8
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Szakterületek

Feltételek

Javaslatok

Kollégiumi

maradás egyik feltétele, mint
ahogy a folyamatos szakmai

Magyar nyelv és

fejlődés, önfejlesztés is.

irodalom
Matematika
Művészetek
Óvodapedagógusi
Szakképzési (a
szakmacsoport
megnevezésével)
Tanítói
Technika, Életvitel és
gyakorlat
Testnevelés és sport
Történelem társadalmi
és állampolgári
ismeretek, Társadalmi,
állampolgári és
gazdasági ismeretek,
Hon- és népismeret
Nemzetiségi szakterület

A nemzetiségi nevelés-oktatásban
pedagógus munkakörben legalább öt éves
szakmai gyakorlatot, továbbá bármilyen
köznevelési intézményben további öt éves
szakmai gyakorlatot szerzett10

Intézményfejlesztési
szakterület

10

1.

Pedagógus-továbbképzés

keretében elsajátította az adott

48/2012. (XII. 12.) EMMI rendelet 10.§ (3) bekezdése
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Szakterületek

Feltételek

Javaslatok

szakterülethez illeszkedően
a) az adott intézménytípusra a
miniszter által kiadott kerettantervekben,
valamint a Nemzeti alaptantervben, az
Óvodai nevelés országos
alapprogramjában meghatározott nevelési
tevékenységeket, pedagógiai, tantárgyi
tartalmakat, fejlesztési követelményeket
támogató pedagógiai módszertant, vagy
b) a sajátos nevelési igényű, a
nemzetiségi, a migráns és a
tehetséggondozást igénylő tanulók
együttnevelésének megszervezését, vagy
c)

a pedagógiai feladatok ellátásának

nevelési, oktatás-szervezési, irányítási és
szervezetalakítási ismereteit.
2.

Az 1. a)-c) pontban foglalt

feltételeket az is teljesíti, aki a pedagógustovábbképzésről, a pedagógusszakvizsgáról, valamint a továbbképzésben
résztvevők juttatásairól és
kedvezményeiről szóló 277/1997. (XII. 22.)
Korm. rendeletben meghatározott
akkreditált pedagógus-továbbképzésben
oktatóként részt vett legalább húsz óra
időtartamban.11
Kiemelt figyelmet

Pedagógus-munkakörben legalább tíz éves

igénylő gyermek,

szakmai gyakorlatot szerzett pedagógiai

tanuló nevelésének,

szakszolgálatot ellátó intézményben vagy

11

48/2012. (XII. 12.) EMMI rendelet 11.§ (3-4) bekezdése
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Szakterületek

Feltételek

Javaslatok

oktatásának segítése

olyan nevelési-oktatási intézményben, ahol

szakterület

különleges gondozást igénylő gyermekek
nevelése-oktatása folyik.12

Konfliktuskezelési

Szakirányú szakképzettség

szakterület

megszerzésekor vagy szakirányú
továbbképzés keretében részt vett
konfliktuskezelés ismereteire történő
felkészítésben, vagy pedagógiai
szakpszichológus, tanácsadó
szakpszichológus, klinikai
szakpszichológus, szociálpedagógus,
szakképzettséggel, vagy pszichológia
mesterszakon klinikai és
egészségpszichológia, tanácsadás és
iskolapszichológia, fejlődés- és klinikai
gyermekpszichológia, interperszonális és
interkulturális pszichológia,
pszichopedagógia szakirányon szerzett
szakképzettséggel rendelkezik.13

Halmozottan hátrányos

A pedagógus-továbbképzésről, a

helyzetű gyermek,

pedagógus-szakvizsgáról, valamint a

tanuló nevelésének,

továbbképzésben résztvevők juttatásairól

oktatásának segítése

és kedvezményeiről szóló 277/1997. (XII.

szakterület

22.) Korm. rendelet alapján megszervezett
és akkreditált pedagógus-továbbképzés
keretében elvégezte „Az intézményi
tanácsadás folyamatára történő felkészítés
– hátrányos helyzetű gyermekek integrált
oktatása, együttnevelése szakterület” vagy

12
13

48/2012. (XII. 12.) EMMI rendelet 12.§ (4) bekezdése
48/2012. (XII. 12.) EMMI rendelet 13.§ (2) bekezdése
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Szakterületek

Feltételek

Javaslatok

az „Integrációs tanácsadók felkészítése az
óvodai intézményi folyamat-tanácsadásra”
IPR szaktanácsadói továbbképzést, vagy a
közoktatási esélyegyenlőségi mentorok
számára szervezett továbbképzést.14
Pedagógiai mérés-

Szervezetfejlesztés, pedagógiai fejlesztés,

értékelési szakterület

pedagógiai mérés, értékelés területén
szakképzettséggel rendelkezik.15

A névjegyzékre kerülés dokumentációja
A

pedagógus

a

szaktanácsadói

névjegyzékre

kerüléshez

Adatlapot

tölt

ki

(letölthető:

http://www.oktatas.hu/kozneveles/nevjegyzekek/szaktanacsadoi_nevjegyzek). Itt személyes adatain, a
felsőfokú végzettséget és a pedagógus szakképzettséget tanúsító oklevél/oklevelek, valamint a megjelölt
szakterülethez kapcsolódó ismeretek elsajátítását igazoló dokumentumok adatain kívül meg kell jelölnie
azokat a szakterületeket, ahol szaktanácsadóként kíván tevékenykedni.
Ennek számát három megjelölhető területben maximalizáljuk.
A szakterületek sorrendisége prioritást is jelent a foglalkoztatásnál, ezt az OH erre a célra felállított
háttérintézménye a feladatok elosztásánál minden körülmény között figyelembe veszi.

14
15

48/2012. (XII. 12.) EMMI rendelet 14.§ (2) bekezdése
48/2012. (XII. 12.) EMMI rendelet 15.§ (2) bekezdése
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5. számú ábra A szaktanácsadói névjegyzékre való kerülés folyamata

További feltételek
A jogszabályok által definiált munkahelyzetekből következő elvárás, hogy a szaktanácsadó rendelkezzen
alapos szaktárgyi tudással, jó kommunikációs és kapcsolatteremtő képességgel, legyen empatikus,
asszertív, pontos, precíz, tudjon másokkal együttműködni, legyen képes egyéni megítélésen alapuló
döntéseket hozni, rendelkezzen támogató attitűddel. (Lásd a 10. oldalon definiált lehetséges
szaktanácsadói munkahelyzeteket). A fenti követelményeket a szaktanácsadói kompetenciaprofilokról
szóló OFI-s tanulmány rendezte koherens rendszerbe.
Természetes, hogy ezek mérhetősége erős korlátokba ütközik, ugyanakkor a szaktanácsadói
munkavégzés során lehetséges intézményi visszajelzéshez jutni. A szaktanácsadás
minőségbiztosításáról készült OFI-s tanulmány a következő eszközöket látja
alkalmasnak a szaktanácsadói munka értékelésére:
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A szaktanácsadói munka értékelésének lehetséges elemei és módszerei
7. számú táblázat: A szaktanácsadói munka értékelésének lehetséges elemei és módszerei
Szaktanácsadói

Dokumentum-

tevékenység

elemzés

Egyéb ellenőrzési-értékelési módszerek

Vizsgálható

Megfigyelés,

Idő-

Partneri

dokumentum

meghallgatás,

mérleg

elégedettségmérés

személyes

készítése

adatai

részvétel
Az éves egyéni

Szaktanácsadói éves

szaktanácsadói

munkaterv

+

+

munka
megtervezése
Konkrét

-

+

Kapcsolatfelvétel

-

+

Az eseti

Intézménylátogatási

+

+

+

szaktanácsadási

forgatókönyv; Egyéni

tevékenység

cselekvési terv;

megtervezése

Interjútervek;

Az eseti

Intézményfejlesztési

+

+

Eseti intézményi

szaktanácsadói

terv; PSZFT; jelenléti

elégedettségi

támogatás egyes

ívek; terjesztésre

kérdőív; egyéb

lépései

szánt jó gyakorlatok;

partneri

módszertani

visszajelzések

szaktanácsadásra
vonatkozó igény
megjelenése

segédletek;
(kis)csoportos
műhelymunkák
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Szaktanácsadói

Dokumentum-

tevékenység

elemzés

Egyéb ellenőrzési-értékelési módszerek

Vizsgálható

Megfigyelés,

Idő-

Partneri

dokumentum

meghallgatás,

mérleg

elégedettségmérés

személyes

készítése

adatai

részvétel
segédanyagai(pl.:SW
OT, SWAN, halszálka,
Pareto, hálóterv,
Gantt, stb.)
(Ön)értékelés,

Egyéni

(ön)reflexió az eseti

záróbeszámoló;

szaktanácsadásra

Reflexiók;

vonatkozóan

Elégedettségmérő

+

kérdőív
Egyéb

ppt, tanulmány,

+

+

+

versenyfeladat,
(szak)cikk, képzési
tematika; egyéb
szakmai anyag;
összefoglaló; stb.
(Ön)értékelés,

Önértékelő űrlap

Összesített

(ön)reflexió az éves

intézményi

szaktanácsadói

elégedettségi

tevékenységre

kérdőívek; egyéb

vonatkozóan

partneri
visszajelzések

+ Az adott szaktanácsadói tevékenység esetén alkalmazható
- Az adott szaktanácsadói tevékenység esetén nem releváns
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Amennyiben a szaktanácsadó teljesíti a jogszabályban előírt követelményeket, úgy regisztrált
szaktanácsadóvá válik.
A szaktanácsadói névjegyzéken maradás követelményei
A jelenleg érvényben lévő jogszabály nem szab meg érvényességi határidőt a szaktanácsadói
névjegyzékkel kapcsolatosan. Ez azt jelenti, hogy a szaktanácsadói előmeneteli rend kiépítése mellett
szükségessé válik majd a közeljövőben a nem megfelelő minőségű szaktanácsadók rendszerből történő
kivezetésének jogi rendezése is. Elképzelésünk szerint a jövőben elkerülhetetlen, hogy a szaktanácsadás
minőségbiztosításának érdekében kialakuljon egyfajta feltételrendszer, ami szabályozza, hogy milyen
elvégzett tevékenység alapján maradhat valaki szaktanácsadó. 16
Javaslatunk, hogy a szaktanácsadói névjegyzéken való szereplés megújítására három évenként kerüljön
sor.
A

megújítás

során

a

szaktanácsadónak

igazolnia

kell,

folyamatosan

végez

szaktanácsadói

tevékenységet. Ebben az esetben a névjegyzéken maradás alapvető kritériumai teljesülnek. Amennyiben
a POK/OH (egyéb háttérintézmény) nyilvántartásában nyomon követhető, hogy a szaktanácsadó teljesíti
éves szinten az előírt látogatásokat, úgy nincs egyéb teendője a névjegyzékkel kapcsolatosan. Ehhez
szükség van egy informatikai szoftverre, aminek segítségével könnyen lekérdezhető ez az információ.)
Komolyabb nehézséget jelent az a szaktanácsadó, aki
 nem végez rendszeresen, vagy egyáltalán nem végez szaktanácsadói tevékenységet
(Ez a központi logisztikáért felelős szoftver segítségével könnyen nyomon követhető.)
 rendszeresen végez szaktanácsadói tevékenységet, de szaktanácsadói munkáját nem
elfogadható minőségben végzi;
(A szaktanácsadói látogatásokat követően az érintett intézmények, pedagógusok visszajelzést küldenek
a szaktanácsadó munkájáról, ily módon pontos képet kaphat a szaktanácsadókat koordináló intézmény
arról, hogy ki az, aki nem felel meg az előírt minőségbiztosítási követelményeknek, akivel nem kívánnak
intézmények a továbbiakban együtt dolgozni. Ez egy értékelő skála alkalmazása esetén –tól –ig
kategóriába rendezhető). (Lásd a 4.7. számú mellékletet).

16

Ezt az egyértelmű minőségbiztosítási elvet a mai működési rendben azért nem lehet érvényesíteni, mert a mesterpedagógusi
szinthez kapcsolódó többletbér a szaktanácsadói munka minőségére érzéketlen. Így pl. a felhasználói visszajelzések alapján nem
alkalmazandó szaktanácsadók pihentetésére sincs mód, mert a bértöbblet nem az aktív munka hanem az elnyert cím után jár.
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 nem kapcsolódik be a szaktanácsadók képzésébe, hálózati működésébe.
(A vezető – illetve területi vezető szaktanácsadók beszámolói alapján.)
Mindenképpen elvárt a jogszabály módosítása, abban rögzíteni szükséges a szaktanácsadói
tevékenységgel

kapcsolatos

konkrét

feladat-meghatározásokat,

minőségbiztosítási

elvárásokat.

Amennyiben a POK/OH leköti elrendelt (ajánlott) szolgáltatásokkal a szaktanácsadás kapacitásait, akkor
a köznevelési intézmények viszonylag nagy mennyiségű, nagyjából egységes szolgáltatást kaphatnak
helyzetüktől függetlenül, megszűnhet a jelenlegi gyakorlat, hogy a megbeszélt látogatások elmaradnak
(jelenleg szinte kizárólag ismerősi alapon működik a szaktanácsadás), ezáltal elejét vehetjük annak a
negatív folyamatnak, melyben egyéb tevékenységekkel tölt(et)ik ki szakmai napjukat a szaktanácsadók.
A fenti problémák a rendszerépítés induló szakaszát jellemzik és a későbbiekben kezelhetők lesznek.
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4.3.

A szaktanácsadói munka jellege kompetenciaterületenként és szakterületenként

A szaktanácsadás kidolgozott szakmaprofiljában (Krajcsovicz és mtsai., 2014) bemutatja, hogy a
szaktanácsadó olyan mesterpedagógus, aki még rendelkezik a mások támogatásához szükséges
önfejlesztés és tanácsadás kompetenciáival, valamint szakterületének speciális kompetenciáival. A
szaktanácsadói kompetenciák 5 szinten jelennek meg.
A kompetencia fogalom tartalmát egy adott feladathoz (munkakörhöz, tevékenységhez) szükséges
ismeretek, ezek alkalmazásához nélkülözhetetlen működő készségek, jártasságok és képességek,
valamint viselkedési, magatartási normák alkotják.
Egy jól összeállított kompetenciaprofil képes bemutatni egy szakma sokszínűségét. Sokat segíthet a
pályára készülőknek vagy az oda frissen belépetteknek is, ezen túl a szaktanácsadói szolgáltatásokat
igénybe vevők számára teszi világossá az elvárható szaktudás és viselkedés ismérveit. A kompetencia
mérhető, és fejleszthető.
Ennek értelmében a minden szaktanácsadótól elvárt kompetenciák a következők:
•

Önfejlesztéshez szükséges szaktanácsadói kompetenciák

A szaktanácsadói munka elsősorban más emberekkel való kapcsolatokban, interakciókban valósul meg,
ezért különösen fontos, hogy a szaktanácsadók kompetenciái ezeken a területeken fejlettek legyenek.
Elengedhetetlen a mély önismeret, az önreflexió. Minden szaktanácsadónak rendelkeznie kell önfejlesztő
képességgel, amely alkalmassá teszi mások fejlődésének támogatására. A szaktanácsadót tehát az
különbözteti meg a mesterpedagógustól, hogy kiforrott pedagógus kompetenciái mellett megjelennek a
mások támogatásához szükséges szaktanácsadói, illetve az egy speciális szakterülethez tartozó szakmai
kompetenciái.
•

Egyéni tanulás támogatásához szükséges szaktanácsadói kompetenciák

A szaktanácsadó egyéni (esetleg kiscsoportos) konzultációk alkalmával támogatja a pedagógusokat
szakmai fejlődésükben, reflektív gyakorlatuk kialakításában, fejlesztésében. A szaktanácsadó segíti a
pedagógust abban, hogy ismerje saját kompetenciahatárait, meg tudja határozni személyes fejlődési
lehetőségeit, a munkáját támogató környezetet, szakmai hálózatot.
Ebben a munkában az egyén támogatásán van a hangsúly. Szükség esetén a szaktanácsadó egy
elemző, feltáró folyamaton vezeti végig a pedagógust, melynek során “belső”
munkára készteti, „dolgoztatja”, gondolkodtatja. Elemzi a kiindulási
helyzetet, kidolgozza a lehetséges megoldási alternatívákat, és eljut
egy önálló döntés meghozataláig. E tevékenységek elvégzése
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természetesen a szaktanácsadó segítségével történik, az ő speciális felkészültsége teszi lehetővé, hogy
mindezt el tudja érni a pedagógussal.
•

Csoportos tanulás támogatásához szükséges szaktanácsadói kompetenciák

A pedagógiai folyamatok általában nem egyetlen pedagógushoz kapcsolódnak, jellemzően a
pedagógusok kisebb-nagyobb csoportját érintik. Egy-egy nevelőtestületen belül a kollégák szakmai
felkészültsége,

érdeklődése,

speciális

kompetenciái

nagyon

eltérőek,

emiatt

fontos,

hogy

a

szaktanácsadó tevékenysége során felismerje és megfogalmazza a közös tanulásban, a tantestületen
belüli együttműködésben rejlő erőt.
Ennek tevékenységformái lehetnek a hospitálások ösztönzése, a csoportos tanácsadás, a témához
kapcsolódó tanórakutatások elindítása.
Támogatja esetmegbeszélő csoportok működését, vezetését, együttműködik más szaktanácsadókkal,
szakemberekkel.
•

Szervezeti tanulás támogatásához szükséges szaktanácsadói kompetenciák

A szervezeti szintű szaktanácsadó az intézményvezetést támogatja az intézményi önértékelésben,
pedagógiai

gyakorlatának

és

környezetének

elemzésében,

fejlesztések

kidolgozásában.

A

helyzetelemzéshez mérőeszközöket, módszereket ajánl. Segíti a kiértékelést végző, majd a beavatkozási
lehetőségeket kereső teamek munkáját. Támogatja az intézményvezetést az önértékelés eredményeire
épülő fejlesztés megtervezésében és végrehajtásában.
•

Intézményközi tanulás támogatásához szükséges szaktanácsadói kompetenciák

Az intézmények szervezeti tanulásához elengedhetetlenül fontos a más intézményekkel történő
együttműködés, a mások jó gyakorlatából való tanulás.
A szaktanácsadó területi munkaközösséget működtet, vagy bekapcsolódik más szaktanácsadók által
működtetett területi munkaközösségek munkájába.
Szakmai műhelyeket, konzultációs lehetőségeket szervez, illetve támogatja a tematikus műhelyek
szervezését,

megtartását.

Rendszeresen

megosztja

tapasztalatait

és

eredményeit

a

többi

szaktanácsadóval, a pedagógiai folyamatokat támogató szakemberekkel.
A szaktanácsadó a pedagógiai-szakmai szolgáltatóval együttműködve olyan internetes szolgáltatást
nyújt, amely tartalmazza a témához kapcsolódó jogi és elméleti ismereteket, bemutatja a térségben
található jó gyakorlatokat, lehetővé teszi a téma iránt érdeklődő intézmények és
pedagógusok aktív együttműködését.
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A térségben található referenciaintézményekkel együttműködve segíti a jó gyakorlatok megismerését,
adaptációját, az adaptáció során keletkező tapasztalatok kicserélést és feldolgozását.
•

Országos szint, a szakpolitikai döntések támogatásához szükséges szaktanácsadói
kompetenciák

A szaktanácsadó segíti az oktatásirányítás döntés-előkészítő munkáját, a szakterületét érintő
oktatáspolitikai programok közvetítését, és támogatja az implementációt.
Együttműködik a szakterület országos szakmai koordinációjának képviselőjével. (A projektben ezek az
OFI-ban dolgozó vezető szaktanácsadók.)
Részt vesz a szaktanácsadói hálózat munkájában, a szaktanácsadók egymástól tanulásának
folyamatában.
Segíti az intézményeket a szakterületéhez kapcsolódó országos vagy regionális köznevelés-fejlesztési
pályázatokon való részvételben, azok megvalósításában.
A kompetenciák mérése kérdőívek segítségével történhet, melyek során a szaktanácsadó egyrészt
önmagát értékeli az adott szempontok alapján, másrészt a szaktanácsadóval együttműködő intézmény
vezetője, érintett pedagógusa(i) értékelőlapot töltenek ki a szaktanácsadóról a megadott személyes,
társas és szakmai kompetenciák alapján.
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8. számú táblázat: A szaktanácsadói kompetenciák szintjei (továbbiakban: kompetenciaszintek)
(Krajcsovicz et aliai, 2014)
Szint
1. Egyéni tanulás támogatása

Specialitás
Egy pedagógus szakmai fejlődésének támogatása
Pedagógusok közötti együttműködés, egymástól való, illetve

2. Közös tanulás támogatása

közös tanulás és az intézményen belüli műhelymunka
serkentése

3. Szervezeti tanulás
támogatása

A kitűzött pedagógiai célok elérését segítő intézményi környezet
kialakításának és fenntartásának támogatása
Helyi szintű együttműködések, valamint az intézmények

4. Hálózati tanulás támogatása

hálózatosodásának ösztönzése, a jó gyakorlatok terjedésének
támogatása

5. Szakpolitikai döntések
támogatása

Közvetítés az intézmények és a döntéshozatali, illetve szakmai
irányítási szervezetek között

Minden szaktanácsadó mind az öt kompetenciaszinten tevékenykedik, de vannak hangsúlyeltolódások. A
tantárgygondozó erőteljesebben az 1. és 2. kompetenciaszinten, a szakterületekhez kötődő
szaktanácsadók a 2.. 3. és 4. kompetenciaszinten. Az 5. kompetenciaszint érintőlegesen jelenik csak
meg a szaktanácsadók munkájában.
A szaktanácsadói pálya-modell szempontjából fontos figyelembe venni, hogy a szakmaprofilok – a a
pedagógusokra vonatkozó kompetenciákhoz hasonlóan – úgy készültek el, hogy a pályán mozgó ideális
szakember képét nyújtják, s így betöltenek egyfajta minőségfejlesztő funkciót is. A kompetenciák nem
pontosan ellenőrizhető, mérhető praktikus ismeretek, képességek és attitűdök, hanem inkább olyan
orientáló megfogalmazások, amelyek folyamatosan előmozdítják a szaktanácsadó fejlődését. Abban
viszont különböznek a pedagóguskompetenciáktól, hogy a szakmaprofilok
részletes leírásában a szaktanácsadó teljes tevékenységrepertoárja
megjelenik, és nem szintezhetők jól, tehát nem lehet megadni
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minden területnek a pontosan behatárolható következő szintjét. Ezzel együtt a minősítéshez megadhatók
olyan kompetencialapú kritériumok, amelyek a szint elérését jelezhetik az értékelők számára, illetve
amennyiben szintek nélküli egységes életpályáról van szó, a folyamatos fejlődéséről számot tud adni a
szaktanácsadó.
Amennyiben

ez

utóbbi

forgatókönyv

fog

érvényesülni

az

időközbeni

értékelések

során

a

szaktanácsadónak az egyéni fejlődési tervének megfelelően kell bemutatnia, hogy fejlődött az egyes
szakmaprofilban megjelölt kompetenciaterületeken, illetve amennyiben kitűzte ezt a célt: bizonyítania,
hogy az évek során egyre inkább képessé vált a saját kollégái támogatására és a tudásmegosztásra,
valamint az öt kompetenciaszint tudatosabb és kiterjedtebb használatára (különösen az utolsó kettő felé
tolódva az idő előre haladtával) (ld. ehhez a három pálya szint bemutatását lentebb). Amennyiben a két
szintet magában foglaló modell jut érvényre, a minősített szaktanácsadó esetében a támogatás és
tudásmegosztás elvárásként jelenik meg, és a minőségbiztosítás során a minősített szaktanácsadónak 4.
és 5. kompetenciaszinthez kapcsolódó tevékenységek mind erőteljesebb megjelenéséről kell majd
számot adnia. A három szintet magában foglaló modell esetében a kompetenciák és a profil is
lépcsőzetesen épül fel, a második szinten a 4. kompetenciaszint, a harmadik szinten pedig az 5.
hangsúlyával.
A három lehetséges útját a kompetenciák „szintezésének” az alábbi ábrák foglalják össze.

6. számú ábra: A nem szintezett egységes életpályához kapcsolód kompetenciák
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7. számú. ábra: A kétszintű életpályához kapcsolódó kompetenciák

8. számú. ábra: A háromszintű pálya kompetenciái
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4.4.

A szaktanácsadói pálya szintezési forgatókönyvei

A szaktanácsadói pálya szintezésének elképzelése magyarázatot igénylő gondolat. A három javasolt
forgatókönyv egyike éppenséggel a nem szintezett pályaképet kínálja fel, előnyeivel és hátrányaival.
A szaktanácsadói pálya szintezése mellett szóló legfontosabb érv a szaktanácsadással összefüggő
pedagógiai tudástermelés és elosztás komplex sokszereplős és sok szinten párhuzamosan jelenlévő
volta. A döntően közoktatási intézményekben alkalmazott és részmunkaidőben szaktanácsadást végző
mesterpedagógusok homogén csoportja egészen biztosan nem alkalmas arra, hogy a komplex
feladattömegnek megfelelő minőségben eleget tegyen.
A szaktanácsadók szakmai munkájának minőségét segítheti a támogatásuk különböző formája és
munkájuk

ellenőrzése-étékelése is. Mivel mindkét tevékenység erősen

forrásigényes

minden

szaktanácsadóra vonatkoztatva, ezért célszerű olyan elemet is beépíteni a rendszerbe, amely lehetővé
teszi a minőség strukturáltabb ellenőrzését a szaktanácsadók szűrésén keresztül, és egyben kijelöli a
szakmai fejlődés lépcsőit is. Fontos szempont a szaktanácsadói minősítési rendszer kidolgozásában,
hogy merőben eltér a pedagógus előmeneteli rendszertől, mely egyrészt kijelöli a szakmai előrelépés,
fejlődés állomásait, másrészt valódi anyagi előmenetelt is jelent. A szaktanácsadás a jelenlegi álláspont
szerint a mesterpedagógus szerephez (és szinthez), kapcsolódik, és így nem lehetséges egyéb
fizetésbeli előmenetelt kapcsolni a továbblépéshez, egyfajta pedagógus életpályán belüli hasonlóan
működő életpályát. Javaslatunk mindenesetre ezt figyelembe véve is igyekszik a minőség kontrolljának, a
szűrésnek dimenzióját összekötni a szakmai fejlődés, előrelépés koncepciójával. Ahogyan fentebb
jeleztük, a szaktanácsadói életpályának három lehetséges változatát dolgoztuk ki:
d) Az elsőben nincsenek szintek, csak az ellenőrzés épül be a folyamatba, amely a szakmaprofilban
megadott kompetenciákban való fejlődést és a minőségi munkát ellenőrzi.
e) A második koncepcióban az pálya két szintje a szaktanácsadó és a minősített szaktanácsadó. A
második szint a szaktanácsadó fejlődése szempontjából a tudásmegosztás és támogatás
kompetenciáinak erőteljesebb jelenlétében magasabb szintű az elsőnél, a szaktanácsadói munka
szempontjából pedig a szaktanácsadó kollégák támogatásának, a 4. és 5. kompetenciaszintnek
az erősebb hangsúlya jellemzi.
f)

A harmadik változat, amelyet a legoptimálisabbnak tartunk, a szaktanácsadói pálya harmadik
szintjével egészül ki. Az ezen a szinten lévő szaktanácsadók aktívan részt vesznek a
a háttérintézmény szakmai munkájában (képzések tartása, szakmai
anyagok

kidolgozása,

munkatársaiként,

segítve

stb.),
a

a

vezető

tudásmegosztás
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megvalósulását, és

a szaktanácsadás

tapasztalataiból származó tudás

rendszerszintű

hatásainak érvényesülését.
Az alábbiakban bemutatjuk az egyes modelleket és azok előnyeit és hátrányait.

4.4.1.

Nem szintezett, egységes pálya

Az egységes pálya azt jelenti, hogy nincsenek minősítési szintek a rendszerben, de megvan a
szaktanácsadói munka folyamatos fejlesztése, minőségbiztosítása és ellenőrzése. A rendszerbe be kell
építeni az ellenőrzés olyan momentumait, amelyek arra szolgálnak, hogy a szaktanácsadónak maradás
feltételeit ellenőrizzék. Ebben a rendszerben is lesznek majd olyan szaktanácsadók, akik a többiek
támogatásában és a tudásmegosztásban aktívabban részt vesznek, de ez spontán módon és nem
szabályozottan fog végbemenni.
9. számú ábra: A nem szintezett, egységes pálya

Az ellenőrzés pontjai a rendszerben: bennmaradás kritériumai
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9. számú táblázat: A nem szintezett, egységes pálya modelljének előnyei és hátrányai.
Előnyei

Hátrányai

•

Nem kíván külön struktúrát a
minősítésekhez

•

Nem épül ki így igazi pálya, statikus modell

•

Költséghatékony

•

A szaktanácsadói szerepek explicit módon
nem differenciáltak a rendszeren belül

•

A szaktanácsadók fejlődését a
minőségbiztosítással folyamatosan
elősegíti

•

Motivációk nincsenek a rendszerben

•

Nem alakul ki szakmai rétegzettség (jó
értelemben vett szakmai hierarchia), a
különböző szerepek teljesen spontán,
minimálisan sem szabályozva alakulnak

Összefoglalóan megállapítható, hogy a nem szintezett, egységes pálya sem zárja ki a folyamatos
szakmai fejlesztést, de kevéssé képes reagálni a szaktanácsadói munka komplexitására és a
szaktanácsadói szerepek vertikális összetettségére.
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4.4.2.

Kétszintű (szaktanácsadó és minősített szaktanácsadó) pálya

A kétszintű életpályán a két szint a szaktanácsadó és a minősített szaktanácsadó. A második szint olyan
továbblépési lehetőséget biztosít, amelyhez kapcsolódóan a minősített szaktanácsadó a többiek
támogatásában és a tudásmegosztásban vesz részt. Ez két dolgot jelent a gyakorlatban: (1) munkájában
a

komplexebb,

intézményközi,

hálózatos

szaktanácsadás

kerül

előtérbe

a

hagyományos

intézménylátogatással szemben, (2) aktívan részt vesz a szaktanácsadók belső továbbképzési és
fejlesztési rendszerének működtetésében Elképzelésünk szerint munkájának 50%-át ez a tevékenység
teszi ki. Ezen kívül motiváló tényező lehet, ha a megadott kötelező napok egy részét teljesen alkotó
munkával tölthetné konkrét szaktanácsadói feladatok nélkül. Ebből a modellből kimaradna a vezető
szaktanácsadók köré épülő a tudásmegosztást még magasabb szintjét művelő szaktanácsadók
csoportja, illetve a minősített szaktanácsadókból kikerülhetne egy ilyen réteg.
10. számú ábra: A kétszintű pálya modellje
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10. számú táblázat: A kétszintű pálya modelljének előnyei és hátrányai
Előnyei
•

Hátrányai

Differenciált, ugyanakkor a három szintnél

•

A két szint nem elég differenciált

•

A két szint sem hoz létre igazi pálya-

egyszerűbb rendszer
•

Egy szinthez kapcsolódnak csak a minősítés
lépései

•

perspektívát
•

Spontán módón differenciálódnak a
szerepek, amely rugalmasságot jelent

Ezzel sem alakul ki valóban differenciált
szakmai rétegzettség (hierarchia)

•

A minősített szaktanácsadó szintjén a
rugalmasság azt is eredményezi, hogy
kevésbé szabályozott a szerepek, profilok
rendszere

•

A szaktanácsadói tapasztalatok beépülése a
rendszerbe nem eléggé biztosított

Összegezve megállapítható, hogy a kétszintű pálya a szaktanácsadói munka komplexitását jobban kezeli
az egységes pályaképnél
4.4.3.
A

Háromszintű (szaktanácsadó, minősített szaktanácsadó, szenior szaktanácsadó) pálya

háromszintű

modell

tudja

legteljesebben,

legdifferenciáltabban

megjeleníteni

a

különféle

szaktanácsadói szerepeket a rendszerben, és ez tud valóban karrierperspektívát biztosítani a
szaktanácsadásban. E modellben a minősített szaktanácsadói szintet még kiegészíti egy harmadik: a
szenior szaktanácsadóé. Ez egy szűkebb szaktanácsadói kör lenne, akik az Országos Vezető
Szaktanácsadók

munkájához

tudásmegosztás,

rendszerszintű

rendelkező

szakemberek

kapcsolódva

tevékenységük

kezdeményezések

lennének,

akik

területén

különösen
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tudásmegosztásban vennének részt (képzések, szakmai anyagok készítése stb.), fontos feladatuk lenne
a szaktanácsadói tapasztalatok tanulságainak összegyűjtése és a rendszer alakításába való
bekapcsolása.
Nem könnyű kérdés a motiváció egy olyan életpályán, ahol nem lehet anyagi előmenetelt biztosítani.
Javaslatunk szerint a minősített szaktanácsadónak és a szenior szaktanácsadónak órakedvezményt
lehetne pluszban adni, vagy a szaktanácsadói napjainak egy részét nem meghatározott alkotó munkával
tölthetné. A minősített szaktanácsadói szint (kizárólag a háromszintű modellben!) azonban úgy is
elképzelhető, hogy az még a minőségbiztosítás része, és kötelező előrelépés, tehát kedvezménnyel nem
jár.
E változat szerint a minősítés első két szintje erőteljesen a minőségbiztosítás ellenőrzési keretében
értelmezhető, míg a harmadik, nem kötelező továbblépés már inkább a személyes szakmai fejlődést
mozdítja elő, és a többi szaktanácsadó segítésének, a rendszer alakításának újabb lehetőségét is hivatott
biztosítani.
A másik változat szerint a minősített szaktanácsadói szint nem kötelező, és ugyanúgy lehetőség csupán.
Koncepciónk szerint második szint minősítése nem területfüggő, hanem általános értelemben vett
szaktanácsadói szint. Tehát a szaktanácsadónak nem kell a területhez kapcsolódóan külön minősítési
eljárásban részt venni akkor sem, ha esetleg már minősített szaktanácsadóként egy újabb területhez
csatlakozott (pl. tantárgygondozás mellett immáron intézményfejlesztést is végez majd), és annak
képzését elvégezte. Az adott területen végzett szaktanácsadás feltétele, hogy a vonatkozó képzésről
tanúsítvánnyal rendelkezzen.
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11. számú ábra: A háromszintű pálya modellje
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11. számú táblázat: A háromszintű pálya modelljének előnyei és hátrányai
Előnyei

Hátrányai

•

Differenciált és szabályozott rendszer

•

Bonyolultabb rendszer

•

Szakmai rétegezettség alakul ki a szereplők

•

Két szinten kell biztosítani a minősítés

között
•

lépéseit
•

Valódi pálya perspektívát tud nyújtani a
három szint

•

A lépésekhez kapcsolódó motiváció gyenge
(de ez az egész rendszer alapproblémája)

A vezető szaktanácsadók körül létrejön egy
segítő csoport

•

A szaktanácsadói tapasztalatok rendszerbe
visszacsatolása jobban biztosított

A továbbiakban e tanulmány bemutatja a háromszintű pálya szintjeihez kapcsolódó sajátos
szaktanácsadói munkát, profilt és kompetenciákat általánosságban és a szenior szaktanácsadó esetén
az egyes szakterületeken. Nem az egyes részletes leírások kompetenciáinak szintezéséről van szó,
hanem csak az önfejlesztés, az 5 szinthez kapcsolódó tevékenységek és a szenior szaktanácsadó
esetén a szakterületek kompetenciáinak kiegészítéséről követve a szakmaprofil struktúráját. Magát a
szakmaprofil szövegét nem idézi ez a tanulmány (de az fontos része e koncepciónak is, és azzal együtt
értelmezhető ez a szintezés), csak a kiegészítéseket adja meg. A minősített szaktanácsadó szintjén nem
szerepelnek területhez kötődő magasabb szintű kompetenciák, különösen mert a koncepció szerint ez a
szint nem területspecifikus, tehát itt az általános szaktanácsadói kompetenciák magasabb szintjéről van
szó.

Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet
1143 Budapest, Szobránc u. 6-8.
Telefon: (+36-1) 235-7200
Fax: (+36-1) 235-7202
www.ofi.hu

48

Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet
TÁMOP-3.1.5/12-2012-0001
Pedagógusképzés támogatása

1. A minősített szaktanácsadó
Az önfeljesztés területén: a minősített szaktanácsadó megszilárdulva az önfeljesztés, tanulás és
önreflexió folyamatosan jelenlévő hozzáállásában, képes arra is, hogy az önfejlesztésre vonatkozó
ismereteit strukturáltan megossza, és támogassa szaktanácsadó kollégáit a felsorolt képességek
fejlesztésében.

Az egyéni, közös és szervezeti tanulás támogatása területén a kapcsolódó ismereteket olyan módon
látja át, hogy tovább tudja azt adni a többi szaktanácsadónak is, meg tudja osztani saját tapasztalatait, és
a megismert módszereket, valamint képes segítséget nyújtani, ha e támogatási formák kapcsán kérdések
merülnek fel a szaktanácsadókban.

A hálózati tanulás területén: magabiztosan igazodik el, és egyik fő feladatának tekinti ennek
előmozdítását, valamint e tekintetben is képes segíteni az ebbe a folyamatba bekapcsolódó
szaktanácsadókat. Ez az egyik legfontosabb kiemelt területe. Időben is több időt tölt ezzel.

A szakpolitikai döntések támogatása területén: a szaktanácsadótó elvárt oktatáspolitikai és
jogszabályi kompetenciáin túl a minősített szaktanácsadó a teljes köznevelési rendszer működését
átlátva proaktívan, kezdeményezően járul hozzá annak alakításához.

12. számú ábra: A minősített szaktanácsadó szintjének kompetenciái
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2. Szenior szaktanácsadó
Az önfeljesztés területén: a szenior szaktanácsadó az önfejlesztés szakembereként képes arra, hogy
ne csak egyénileg, hanem továbbképzések, workshopok, felkészítések stb. keretében, szakmai anyagok
készítésével támogassa a szaktanácsadók csoportjainak fejlődését ezen a kompetenciaterületen.

Az egyéni, közös, szervezeti és hálózati tanulás támogatása területén: a szenior szaktanácsadó
képes arra, hogy a saját tanulási folyamata során felhalmozott elméleti és gyakorlati tudást a
szaktanácsadók különböző csoportjaival megossza továbbképzések, workshopok, felkészítések stb.
keretében és szakmai anyagok készítésével, valamint a minősített szaktanácsadókat saját szerepük,
kompetenciáik fejlődésében támogatni tudja.

A szakpolitikai döntések támogatása területe: a szaktanácsadók és minősített szaktanácsadók
(csoportos, szisztematikus) támogatásában való részvétel mellett munkájának kiemelt területe. Együtt
dolgozik

az

országos

szakmai

szervezetekkel,

a

szakmai

szolgáltatóval,

a

minisztériumi

háttérintézményekkel a rendszerszintű változásokat segítve. Munkájának legnagyobb részét ez a
tevékenység teszi ki.

Szakterületenként:

A tantárgygondozás szakterületén: tantárgya tanításának módszertanában tisztában van a nemzetközi
és hazai legfrissebb eredményekkel, irányokkal, jó gyakorlatokkal; a szaktanácsadók tapasztalatainak
beépítésével képes segíteni a szakmódszertani fejlesztést.

A nemzetiségi szaktanácsadás területén: ismeri a hazai intézményrendszert, és képes rendszerszinten
is hozzájárulni a saját (nyelv)területén a minőségi nevelés-oktatás fejlesztéséhez többek között a
szaktanácsadói tapasztalatok beépítésével.

Az intézményfejlesztési szaktanácsadás területén: átlátja az intézményfejlesztés nemzetközi
színterén megjelenő főbb elméleti és gyakorlati kezdeményezéseket, és ezeket közvetíteni tudja a
szaktanácsadók számára; a szaktanácsadói tapasztalatokra is figyelve, hozzájárul

Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet
1143 Budapest, Szobránc u. 6-8.
Telefon: (+36-1) 235-7200
Fax: (+36-1) 235-7202
www.ofi.hu

51

Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet
TÁMOP-3.1.5/12-2012-0001
Pedagógusképzés támogatása

ahhoz, hogy az intézményfejlesztés mint fő dimenzió érvényesüljön a szaktanácsadás rendszerében, és
az intézményfejlesztési szaktanácsadókat támogatja a többi szaktanácsadást is összefogó szerepükben.

SNI, BTM integrációt segítő szaktanácsadás területén: a szenior szaktanácsadó rendszer szinten is
átlátja a felmerülő problémákat, működő kezdeményezéseket, és képes arra, hogy nemzetközi és hazai
tapasztalatok alapján a szaktanácsadás és a pedagógustámogatás rendszerének, valamint a köznevelési
rendszernek

a

fejlesztéséhez

szaktanácsadóknak

a

az

támogatásával,

integráció

szempontjából

tudásmegosztással

és

járuljon
a

hozzá

rendszerszintű

maguknak

a

beavatkozások

előkészítésében, lebonyolításában részt vállalva.

A

tehetségfejlesztési

szaktanácsadás

területén:

részt

vesz

a

tehetségfejlesztés

országos

rendszerében, és a nemzetközi eredmények ismeretében támogatja annak fejlesztését a szaktanácsadói
tapasztalatokból származó tudás felhasználásával.

A konfliktuskezelési szaktanácsadás területén: ismeri a nemzetközi és hazai kutatásokat, és ezek
valamint a szaktanácsadói tapasztalatok eredményeit felhasználja, hogy rendszerszintű javaslatokat
fogalmazzon meg, és segítse a konfliktuskezelés területének folyamatos naprakészségét.

A mérés-értékelési szaktanácsadás területén: a szaktanácsadói tapasztalatok felhasználásával és a
nemzetközi méréshez kapcsolódó kutatásokat átlátva hozzájárul a hazai mérés-értékelés rendszerének
alakításához, különösen ahhoz, hogy ennek eredményei az intézmények életében hogyan tudnak
hasznosulni.
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13. számú ábra: A szenior szaktanácsadó szintjének kompetenciái
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4.5.
Minden

Szintek és mobilitás
szakmai

hierarchia

meghatározó

kérdése

a

szintek

közötti

mozgás

(előmenetel)

szabályozásának kérdése. Az alábbiakban egy háromszintű előmeneteli rendszer főbb állomásainak és
követelményeinek kifejtése olvasható. A követelmények csak a belépési ponton bírnak jogszabályi
keretekkel, minden más elem a tanulmány szerzőinak javaslata.
Mindegyik szintre igaz, hogy ahhoz, hogy valaki szaktanácsadó maradjon, folyamatosan meg kell felelnie
a szaktanácsadókra vonatkozó jogszabályi feltételeknek. Ezt a névjegyzékért felelős OH ellenőrizheti,
illetve a minősítési eljárás során a Minősítő Bizottság is (ld. lentebb) kérheti a feltételek meglétének
igazolását.

0. szint: a leendő szaktanácsadó, aki megfelel a jogszabályi feltételeknek, regisztrál a szaktanácsadói
névjegyzékbe.
Szükséges dokumentum: Szaktanácsadói névjegyzéken való szereplés, a szükséges képzés sikeres
elvégzését igazoló tanusítvány.
1. szint: a mesterpedagógus részt vesz a képzésen (ill. igazolja részvételét), tanúsítványt kap, és
Regisztrált mesterpedagógus szaktanácsadó, röviden szaktanácsadó lesz egy megadott területen
(amelyik képzését elvégezte).
Amennyiben több területen kíván szaktanácsadást végezni, teljesülnie kell a jogszabályban foglalt
feltételeknek, továbbá el kell végeznie a megfelelő képzést, igazolnia kell szakmai jártasságát
(munkatapasztalat, publikáció, projektreferencia) a megadott területen. Ez a képzés-továbbképzés
rendszerétől függ majd, ami nem e dokumentum tárgya; előmeneteli szempontból az a lényeges, hogy
legalább egy képzésen részt vegyen a regisztrált szaktanácsadó, mielőtt elkezdené a munkát, és a
képzés szűrője nélkül ne kezdhesse el azt. A képzés vezetőjének feladata, hogy értékelje: a
szaktanácsadó igazolta-e, hogy rendelkezik az adott szaktanácsadási terület szakmaprofiljában megjelölt
kompetenciákkal.
Szükséges dokumentum: Képzésen való részvétel igazolása tanúsítvánnyal.
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2. szint: A minősített szaktanácsadóvá válás feltétele, hogy a szaktanácsadó minimum 3, maximum 5
éven belül részt vegyen egy olyan kötelező továbbképzésen, amely orientáló-kiválasztó jelleggel készít
fel az új szerepre majd benyújtsa az értékelési portfólióját, továbbá a szaktanácsadói látogatásokról
készült intézményi értékelő lapokat, amit egy kijelölt bizottság értékel.17 A portfólió alapján igazolnia kell,
hogy a minősített szaktanácsadó szintjén vannak szaktanácsadói kompetenciái. Ez tehát egyfajta
ellenőrzési pont is lesz a rendszerben, mely megállapítja, hogy a szaktanácsadó hogyan végzi a
munkáját, és megfelel-e azoknak a kritériumoknak, melyeket a szakmaprofil (illetve egy a minősített
szaktanácsadó specifikumaira vonatkozó elkészítendő melléklete) megjelöl.
Szükséges dokumentumok: Kötelező továbbképzésen való részvétel igazolása, értékelő portfólió
elkészítése, intézményi értékelő visszajelzések.
Ha valaki e szint után már nem kíván továbblépni, akkor is részt kell vennie a három (öt) évenként
kötelező továbbképzésen, ahol be kell mutatnia munkaportfólióját, és ha a képzés elvárása, akkor
annak részeként értékelési portfóliót készít, vagy más, a képzésen kapott feladattal bizonyítja
kompetenciáit, fejlődését.
Amennyiben ez sem lesz kötelező továbblépési szint az eljárás hasonló, de az időlimit nélkül.
3. szint: A szenior szaktanácsadó szintén értékelési portfóliót készít, amit kiegészít egy
esettanulmánnyal, illetve csatolja az intézményi értékelő lapokat. Az értékelési portfólióban meg kell,
hogy jelenítse a tudásmegosztás és támogatás kompetenciáit. Igazolnia kell idegennyelv tudását is, a
felsőoktatásban megkövetelt módon. Ennek bemutatása a kijelölt értékelő bizottság előtt történik.
Amennyiben a bizottság megfelelőnek találja a szaktanácsadó által benyújtott és megvédett
dokumentumokat, úgy megadja a minősítést. Amennyiben nem, a szaktanácsadó továbbra is folytathatja
minősített szaktanácsadói munkáját a fenti feltételeknek megfelelően.
Minősített vezető szaktanácsadó szinten akkor maradhat a szaktanácsadó, ha háromévente benyújtja
portfólióját az értékelő bizottságnak, és azzal igazolja, hogy magas szinten végzi szaktanácsadói
munkáját, és mellette részt vesz a szaktanácsadók támogatásában, és a rendszerszintű folyamatokban.
Szükséges dokumentumok: Értékelési portfólió, esettanulmány, intézményi értékelő visszajelzések.

17
A fenti kiválasztási elemek a tanulmány megírásának időpontjában nem léteznek. Olyan elemek használatát javasoltuk, melyek
egyszerűek és használatuk emlékeztet (pl. portfolió) a pedagógus életpályán mozgók által használtakéhoz. Az itt javasolt elemek
azonban a pedagógus életpálya eszközeinél rövidebb és egyszerűbb eszközök, hiszen egy sor alapkompetencia bemutatására
ezen a szinten már nincs szükség.
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4.6.

Javaslat a minősítési eljárásokra

Az alábbiakban javasolt eljárások ma nem kiépítettek és a javaslatokban szereplő intézmények
feladataiban az alábbi tevékenységek nem találhatóak meg. Az alábbi javaslatok a szakmailag és
szervezetileg az adott problémához legközelebbi és legkompetensebb szereplők azonosításán alapulnak.
A regisztrált, névjegyzéken szereplő mesterpedagógus szaktanácsadók előmeneteli rendszere független
a pedagógus pálya szakaszaitól.
A névjegyzékre kerülést követően a Minősítő Bizottság feladata a minősítési eljárások szervezése. A
Minősítő Bizottságot az OFI működteti.
Tagjai: az OFI megbízottja, a vezető tantárgygondozó illetve szervezeti szintű szaktanácsadó, az OH
megbízottja, illetve az illetékes POK képviselője. A Minősítő Bizottság tagja lehet szenior szaktanácsadó
is.
A regisztrált szaktanácsadó az első regisztrációs időszak végén, illetve azt követően, szaktanácsadóként
való működése során bármikor kérheti minősítését. A minősítő eljárást a Minősítő Bizottság évente két
alkalommal szervezi meg.
14. számú ábra A szaktanácsadói előmeneteli folyamat lépései
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A szaktanácsadók jelenleg anyagilag nem érdekeltek a minősítési eljárásban, hiszen a szaktanácsadói
rendszer ellátása a mesterpedagógusok heti egy szakmai napjának terhére történik, évente
meghatározott számban, amiért külön díjazás nem jár. Ugyanakkor amennyiben jól szintezzük a
szaktanácsadók feladatkörét, úgy egyre átfogóbb, szakmai igényességet elváró, rendszerszintű
gondolkodást, folyamatos önfejlődést, vezetői képességeket is igénylő munkát végezhetnek a
szaktanácsadók.
A regisztrált mesterpedagógus szaktanácsadó szint
A köznevelési szaktanácsadók névjegyzékét 2015. január 1-jétől az Oktatási Hivatal vezeti a nemzeti
köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 61. § (4a) bekezdése alapján. A névjegyzékbe az kerülhet
fel, aki a köznevelési törvény és a vonatkozó miniszteri rendeletben meghatározott dokumentumok
benyújtásával kéri felvételét, és megfelel a jogszabályokban rögzített feltételeknek.
A szaktanácsadói névjegyzék tartalmazza a szaktanácsadó nevét, elérhetőségét, szaktanácsadói
szakterületeit, szakterületenként a minősítési szintet, illetve a minősítési időszakot, továbbá azt, hogy
jelenleg aktív-e.
Javaslatunk szerint a regisztrációt szakterületenként három évenként meg kell újítani.
A megújítás feltételei:
•

Rendszeres, igazolt és minőségbiztosított szaktanácsadói tevékenység.

•

A szakterülethez illeszkedő továbbképzés(ek), mélyítő képzés(ek) elvégzése, és ennek
igazolása.

A feltételek teljesülését a Minősítő Bizottság felhívására a regisztrált szaktanácsadónak igazolnia kell.
Amennyiben ezt elmulasztja, vagy nem tudja igazolni, úgy a névjegyzékben státusza passzívvá válik,
vagyis szaktanácsadói tevékenység végzésére egészen addig nem jogosult, míg nem teljesíti a
feltételeket.
A regisztrált szaktanácsadó az első regisztrációs időszak végén – vagyis három év elteltével –, illetve ezt
követően bármikor kérheti minősítését.
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A minősített szaktanácsadó szint
A minősítés feltételei
•

Az adott szaktanácsadói szakterületen legalább hároméves szakmai gyakorlat.

•

Legalább

három

köznevelési

intézménytől

származó,

három

évnél

nem

régebbi

referenciaigazolás, melyet a Minősítő Bizottság által elkészített nyomtatványon a köznevelési
intézmény vezetője állít ki.
•

A referenciaigazolásban szereplő szaktanácsadói munkák írásban történő szakmai bemutatása a
Minősítő Bizottság által rögzített megadott szempontok alapján.

•

Az elmúlt három évben végzett szaktanácsadói tevékenységekről készült visszajelzések
összesítése, melyet a Minősítő Bizottság egy szoftver segítségével kap meg a minősítendő
szaktanácsadóról.

•

Igazolás benyújtása arról, hogy a szaktanácsadó sikeresen elvégzett a későbbiekben
meghatározandó számú, a szakterületéhez kapcsolódó kiegészítő, vagy mélyítő képzést,
továbbképzést.

Benyújtandó dokumentumok, a minősítési portfólió elemei:
•

Szakmai önéletrajz, amely alapján a hároméves szakmai gyakorlat megállapítható.

•

Minősítési adatlap (tartalmazza a referenciaintézmények nevét, címét, a referenciaszemélyek
elérhetőségét).

•

A referenciaigazolásban szereplő tanácsadói munkák szakmai bemutatása.

•

Az elvégzett szaktanácsadói továbbképzés, mélyítő képzés értékelő bemutatása.
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A minősítés folyamata
1. A benyújtott dokumentációt a Minősítő Bizottság formailag ellenőrzi, majd ezek után
2. bekéri a referenciaigazolásokat a minősítési adatlapon megjelölt személyektől.
3. A

Minősítő

Bizottság

bekéri

a

szaktanácsadó

eddigi

tevékenységére

vonatkozó

minőségbiztosítási visszajelzéseket a POK-tól.
4. A szaktanácsadó által benyújtott tanácsadói munkák szakmai leírásának tartalmi értékelése
előzetesen rögzített kritériumok alapján. Az értékelés célja azt megvizsgálni, hogy az adott
szaktanácsadói esetben a szaktanácsadó milyen módon, milyen mértékben járult hozzá az
érintett pedagógus szakmai fejlődéséhez, illetve az érintett intézményfejlesztő folyamatának
megtervezéséhez.
Amennyiben a beadott írásbeli munka kérdéseket vet fel, úgy a Minősítő Bizottság a
szaktanácsadót szakmai beszélgetésre hívhatja.
A formai és tartalmi feltételek teljesülése után a Minősítő Bizottság javaslatára a szaktanácsadói
névjegyzékben illetve szaktanácsadói igazolványban feltüntetésre kerül az adott szakterülethez
tartozó minősített szaktanácsadó cím.
A minősítés szakterületre vonatkozik, és három évre szól. Háromévente meg kell ismételni a minősítő
eljárást, ellenkező esetben a szaktanácsadó regisztrált szaktanácsadóvá minősül vissza.
A minősített szaktanácsadók feladatköre bővülhet. Közülük kerülnek kiválasztásra az un. területi
vezető szaktanácsadók, akik az adott tankerületben szaktanácsadói feladatot ellátó regisztrált
szaktanácsadók hálózatát kiépítik, közvetlen kapcsolatban állnak velük, részükre tudás- és
információmegosztó

műhelyeket

szerveznek,

szakmai

kérdésekben

rendelkezésre

Értelemszerűen minden műveltségi területet képvisel egy területi vezető szaktanácsadó.
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A szenior szaktanácsadó szint
A szenior szaktanácsadó minősítést csak minősített szaktanácsadó kérhet. Létszámuk országosan
meghatározott, a mindenkori szaktanácsadói létszám mintegy 5 %-a. A Minősítő Bizottság évente egy
alkalommal szervez minősítő eljárást ezen a szinten.
A minősítés feltételei
•

Legalább három év minősített szaktanácsadói gyakorlat.

•

Legalább

három

köznevelési

intézménytől

származó,

három

évnél

nem

régebbi

referenciaigazolás, melyet a Minősítő Bizottság által elkészített nyomtatványon a köznevelési
intézmény vezetője állít ki.
•

A minősítési eljárásban való sikeres részvétel.

•

A Szaktanácsadói Etikai Kódex elfogadása.

Benyújtandó dokumentumok, a minősítési portfólió elemei
•

Szakmai önéletrajz, amely alapján a legalább hároméves minősített szaktanácsadói gyakorlat
megállapítható.

•

Minősítési adatlap (tartalmazza a referenciaintézmények nevét, címét, a referenciaszemélyek
elérhetőségét).

•

Esettanulmány benyújtása, melyben a szaktanácsadó részletesen bemutat egy esetet,
pedagógusok vagy intézmény fejlesztő-célú látogatásai közül az elmúlt három év
szaktanácsadói munkájából.

•

Nyilatkozat a Szaktanácsadói Etikai Kódex elfogadásáról.

A minősítés folyamata
1. A benyújtott dokumentációt formai ellenőrzése a Minősítő Bizottság által, majd ezek után
2. a referenciaigazolások bekérése a minősítési adatlapon megjelölt személyektől.
3. A referenciaigazolások és az esettanulmány tartalmi értékelése.
4. Minősítő vizsga, ahol a jelöltek feladata egy idegen eset elemzése, majd fejlesztési javaslatuk
elkészítése. Ezt a feladatot a jelöltek kiscsoportban oldják meg. A
munka végén prezentálni kell az elkészített fejlesztési javaslatot,
végül ön-és társértékelés zárja a vizsga ezen szakaszát.
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5. Minősítő előadás, ahol a jelöltnek egy szakmai előadást kell tartania saját szakterületét érintő,
a Minősítő Bizottság által összeállított címlistából szabadon kiválasztott témából a Minősítő
Bizottság szerint. Az előadás értékelése egységes tartalmi és szakmai szempontok alapján
történik.
6. Minősítő interjú, ahol a Minősítő Bizottság a jelölttel szakmai interjút folytat, melynek során
áttekinti a minősítési folyamat során felmerült szakmai kérdéseket. Ennek értékelése is
egységes szakmai szempontok alapján történik.

10. számú ábra A minősítési folyamat tartalmi elemei

SZENIOR
SZAKTANÁCSADÓ

A minősítési folyamat végén a Minősítő Bizottság javaslatára a szaktanácsadói névjegyzékben és a
szaktanácsadói igazolványban feltüntetik az adott szakterülethez tartozó minősített vezető
szaktanácsadó címet. A minősítés szakterületre vonatkozik, és a fenntartás feltételeinek teljesüléséig
érvényes.
A minősítés fenntartásának feltételei
•

Folyamatos munka a szaktanácsadás területén.
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Ennek részei: saját szaktanácsadói tevékenység
tudás- és információmegosztó műhelyek szervezése, vezetése
szaktanácsadói hálózat működtetése stb.
•

Háromévente 30 órás szaktanácsadói képzésben való részvétel hallgatóként, vagy képzőként.

Lehetséges minősítési szintek, feltételek, a szaktanácsadói portfólió dokumentumai
12. számú

táblázat:

Lehetséges

minősítési

szintek,

feltételek,

a

szaktanácsadói

portfólió

dokumentumai
Minősítési szintek
Szaktanácsadó

Feltételek

Dokumentumok

•

mesterpedagógus

•

szaktanácsadói névjegyzék

•

szerepel a szaktanácsadói

•

mesterpedagógusi besorolás

névjegyzéken
•

szaktanácsadói feladatokat lát el

Minősített

•

Jelentkezés minősítésre

•

Szakmai önéletrajz

szaktanácsadó

•

Az adott szakterületen legalább

•

Minősítési adatlap

hároméves szaktanácsadói

•

A referenciaigazolásban szereplő

gyakorlat (évenként 25 megbízás

tanácsadói munkák bemutatása.

teljesítése)
•

•

3 intézménytől referenciaigazolás

•

A referenciaigazolásban szereplő

képzés értékelő bemutatása.

szaktanácsadói munkák írásban
történő

szakmai

bemutatása

a

Minősítő Bizottság által rögzített
megadott szempontok alapján.
•

Az elmúlt három évben végzett
szaktanácsadói tevékenységekről
készült visszajelzések összesítése

•

Igazolás benyújtása arról, hogy a
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a

Szaktanácsadói

Etikai Kódex elfogadásáról.
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szaktanácsadó sikeresen elvégzett
legalább egy, a szakterületéhez
kapcsolódó

kiegészítő,

vagy

mélyítő képzést, továbbképzést.
•

A Szaktanácsadói Etikai Kódex
elfogadása.

Szenior

•

szaktanácsadó

Legalább három éves minősített

•

szaktanácsadói gyakorlat.
•

Legalább

három

intézménytől

a legalább három éves minősített

nem

régebbi

A

minősítési

eljárásban

•

Minősítési adatlap

•

Esettanulmány

való

amelyben

sikeres részvétel
•

gyakorlat

megállapítható.

három

referenciaigazolás.
•

szaktanácsadói

köznevelési

származó,

évnél

Szakmai önéletrajz, amely alapján

a

benyújtása,
szaktanácsadó

részletesen bemutat egy esetet a
pedagógusok

A Szaktanácsadói Etikai Kódex

fejlesztő

célú

látogatásai közül az elmúlt három

elfogadása

év szaktanácsadói munkájából.
•

Nyilatkozat

a

Szaktanácsadói

Etikai Kódex elfogadásáról.
Minősítés

•

fenntartása

Folyamatos

szaktanácsadói

munka.
•

Háromévente
szaktanácsadói
részvétel

30
képzésben

hallgatóként,

órás
való
vagy

képzőként.
•

Az OFI által működtetett Minősített
Vezető Szaktanácsadók Országos
Szervezetében

való

részvétel.
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5. Mellékletek

5.1.

A szaktanácsadói névjegyzékre való felkerüléshez szükséges dokumentumok

5.1.1. A nyilvántartásba vételhez benyújtandó dokumentumok
a) Jelentkezési lap és nyilatkozatok
b) Igazolások
•

90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány, amely igazolja, hogy a kérelmező
büntetlen előéletű és nem áll a szaktanácsadói tevékenység folytatását kizáró foglalkozástól
eltiltás hatálya alatt

•

a jogszabályban előírt gyakorlati idő meglétét és a foglalkoztatásra vonatkozó feltételek
teljesülését tanúsító, a munkáltató által kiállított igazolás – nyugdíjas jelentkező esetén az
utolsó munkáltató igazolása – vagy egyéb hitelt érdemlő dokumentum

c) A végzettséget, szakképzettséget igazoló oklevelek másolatai, a jogszabályban előírt pedagógustovábbképzések elvégzését igazoló tanúsítványok másolatai, vagy az ezekkel egyenértékű, a
jogszabály alapján elfogadható dokumentumok másolatai; annak igazolása, hogy a megfelelő
akkreditált pedagógus-továbbképzésen oktatói feladatokat látott el legalább 20 óra időtartamban
d) Az adott szakterület nemzetközileg vagy országosan elismert képviselője feltételnek való
megfelelés igazolására szakmai önéletrajz és legalább kettő szakmai ajánlás, továbbá
publikációs jegyzék
e) 3 000 Ft-os illeték megfizetése, melyet illetékbélyeg formájában, a kérelemre felragasztva kell
leróni, vagy átutalással befizetni.
Átutaláskor az alábbi adatokat kell megadni:
Kedvezményezett neve: Oktatási Hivatal
Kedvezményezett számlaszáma: 10032000-00282637-00000000
Átutalás összege: 3000 Ft
Közlemény: kérelmező neve, „Szaktanácsadói névjegyzék”
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5.1.2. Adatlap szaktanácsadói névjegyzékbe történő jelentkezéshez
Személyes adatok:
Név:
Születési név:
Anyja neve:
Születési hely, idő:
Lakhely:
Megye:
Irányítószám:
Város (település):
Utca, házszám, emelet, ajtó:
Telefon:
Mobil:
E-mail:

A nyilvántartásba vételt az alábbi táblázatban szereplő bejegyzéssel kérem (az útmutató alapján):
Szakterület megnevezése

Nevelő-oktató munka pedagógiai szakasza

1.
2.

Megjegyzés: A táblázat sorai a szakterületek számától függően bővíthetők.
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A felsőfokú végzettséget és a pedagógus szakképzettséget tanúsító oklevél/oklevelek, valamint a
megjelölt szakterülethez kapcsolódó ismeretek elsajátítását igazoló dokumentumok adatai:

Oklevél száma, kelte
(Továbbá a külföldön
kiállított oklevél esetén
az egyenértékűség
elismeréséről szóló
határozat száma, kelte)

Kibocsátó intézmény
megnevezése

Végzettség
foka*

Szakképzettség pontos
megnevezése

Időtartam
(óra vagy
év)

Továbbképzés pontos
megnevezése

1.
2.
*: egyetemi, főiskolai, alapfokozat, mesterfokozat

Tanúsítvány sorszáma,
kelte

Kibocsátójának
megnevezése

1.
2.
Megjegyzés: A táblázat sorai bővíthetők.
Akkreditált pedagógus-továbbképzés, amely esetében a jelentkező legalább 20 óra igazolt oktatói
tapasztalattal rendelkezik akkreditált továbbképzések tartásában
A képzés
alapítási
engedélyének
száma

A képzést
akkreditáló
intézmény
megnevezése

Az igazolást
kibocsátó
intézmény
megnevezése

Időtartam
(óra vagy
év)

Továbbképzés pontos
megnevezése

1.
2.
Megjegyzés: A táblázat sorai bővíthetők.
Dátum:

...............................................
...........................................................
aláírás
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5.1.3. Szakmai gyakorlat idejének igazolása a szaktanácsadói névjegyzékbe történő
jelentkezéshez
Igazolom, hogy ...................................................................................................................................... nevű
munkavállalónk gyakorlata .................................................. év az alábbiakban részletezett adatok alapján:
Alkalmazás időtartama
(Mettől meddig)

Munkahely neve, címe

Munkakör

ebből
- nemzetiségi oktatásban szerzett gyakorlati idő:

-

különleges gondozást igénylő gyermekek nevelését- oktatását ellátó intézményben szerzett
gyakorlati idő:

Jelen igazolást a fentiekben megnevezett munkavállaló kérelmére adtam ki.

Dátum: ..........................................................
P.H.
.......................................................................
munkáltató aláírása
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5.1.4. Akkreditált
igazolása

pedagógus-továbbképzésben

oktatói

feladatok

ellátásának

Igazolom, hogy ……………………………………… nevű oktatónk intézményünk által szervezett
akkreditált pedagógus – továbbképzésben …………….….. órában oktatott az alábbi részletezett adatok
alapján:

A továbbképzés neve:
Szervezője:
Akkreditációs nyilvántartási száma:
Oktatott téma megnevezése:
Oktatott óraszám:
Képzésenként kell kitölteni.
Jelen igazolást a fent nevezett oktató kérelmére adtam ki.

Dátum:

P.H.

…………………..
aláírás
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5.1.5. Szaktanácsadói névjegyzék − Adatváltozás bejelentése

Alulírott……………………………………………,,,, (nyilvántartási szám:……………………………………,
születési név: ……………………………………………..születés helye:………………………………………,
születés ideje:………………………..…............) szaktanácsadói névjegyzékben nyilvántartásba vett
adataimat/szakterületemet módosítani kívánom az alábbiak szerint.

Csak a megváltozott adatok rubrikáit kérjük kitölteni!

Személyes adatok
Név:
Születési név:
Anyja neve:
Születési hely, idő:
Lakhely:
Megye:
Irányítószám:
Város (település):
Utca, házszám, emelet, ajtó:
Telefon:
Mobil:
E-mail:
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Szakterületek
A nyilvántartásba vétel kiegészítését az alábbi táblázatban szereplő bejegyzéssel kérem (az
útmutató alapján):
Szakterület megnevezése

Nevelő-oktató munka pedagógiai szakasza

1.
2.
Megjegyzés: A táblázat sorai a szakterületek számától függően bővíthetők.
A nyilvántartásba vett szakterületek közül az alábbi táblázatban szereplő szakterület törlését
kérem:
Szakterület megnevezése
1.
2.
Megjegyzés: A táblázat sorai a szakterületek számától függően bővíthetők.
A felsőfokú végzettséget és a pedagógus szakképzettséget tanúsító oklevél/oklevelek, valamint a
megjelölt szakterülethez kapcsolódó ismeretek elsajátítását igazoló dokumentumok adatai:
Oklevél száma, kelte
(Továbbá a külföldön
kiállított oklevél esetén
az egyenértékűség
elismeréséről szóló
határozat száma, kelte)

Kibocsátó intézmény
megnevezése

Végzettség
foka*

Szakképzettség pontos
megnevezése

Időtartam
(óra vagy
év)

Továbbképzés pontos
megnevezése

1.
2.
*: egyetemi, főiskolai, alapfokozat, mesterfokozat

Tanúsítvány sorszáma,
kelte

Kibocsátójának
megnevezése

1.
2.
Megjegyzés: A táblázat sorai bővíthetők.
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Akkreditált pedagógus-továbbképzés, amely esetében a jelentkező legalább 20 óra igazolt oktatói
tapasztalattal rendelkezik
A képzés alapítási
engedélyének
száma

A képzést
akkreditáló
intézmény
megnevezése

Az igazolást
kibocsátó
intézmény
megnevezése

Időtartam
(óra vagy
év)

Továbbképzés pontos
megnevezése

1.
2.
Megjegyzés: A táblázat sorai bővíthetők.

Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a fenti adatok a valóságnak megfelelnek.

Dátum:

.......................................................................
aláírás
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5.1.6. Nyilatkozat a szaktanácsadói névjegyzékbe történő jelentkezéshez
Alulírott ........................................................................................................................ (családi és utónév)
...................................................................................................................... (születési családi és utónév)
.................................................................................................................................... (születési hely, idő)
.......................................................................................................... (anyja születési családi és utóneve)
........................................................................................................................................ (állampolgárság)
büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a jelentkezési lapon általam megjelölt adatok a
valóságnak megfelelnek.
Nyilatkozom, hogy az Oktatási Hivatal a személyes adataimat az országos szaktanácsadói névjegyzék
összeállítása, vezetése céljából felhasználhatja, a jogszabályban megjelölt adatokat és az elektronikus
elérhetőségeimet nyilvántarthatja.
Nyilatkozom, hogy az Oktatási Hivatal az országos szaktanácsadói névjegyzékben nyilvántartott
adataimat, valamint a nyilvántartott elektronikus elérhetőségi adataimat (telefonszám, e-mail cím)
továbbíthatja a pedagógiai intézetek, valamint a pedagógiai-szakmai szolgáltatásokról, a pedagógiaiszakmai szolgáltatásokat ellátó intézményekről és a pedagógiai-szakmai szolgáltatásokban való
közreműködés feltételeiről szóló 48/2012. (XII. 12.) EMMI rendeletben az adott szakterületen nevesített
szakmai irányító és közreműködő intézmények számára a szaktanácsadói tevékenység megszervezése
céljából.
Dátum: ..........................................................
.................................................................................
aláírás
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