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1 Vezetői összefoglaló
Előzmények
A TÁMOP 3.1.5. fejlesztési projekt keretében az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet feladata lett a
szaktanácsadás megújításának kidolgozása. A szaktanácsadói rendszer szakmai-tartalmi kereteinek
kialakításával párhuzamosan a szaktanácsadókat felkészítő (tovább)képzési rendszer fejlesztésével, a
szaktanácsadói szolgáltatások elérhetőségének biztosításával az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet megújítja
a szaktanácsadói szolgáltatások struktúráját. Ehhez kapcsolódóan - pilot jelleggel szaktanácsadói
szolgáltatásokat nyújt a kiválasztott területeken és intézményekben. A tapasztalatokat pedig zárótanulmányok
formájában megosztja a döntéshozókkal.

A szaktanácsadás minőségének biztosításához szükséges policy-szintű előfeltételek
A tanulmány első része azt viszgálta meg, hogy milyen policy-szintű keretfeltételeknek kell érvényesülnie
ahhoz, hogy a szaktanácsadás országos rendszere eredményesen és hatékonyan működhessen, és
minőségbiztosítási rendszer épülhessen rá. Ahhoz, hogy az alábbi fejezetekben a szaktanácsadás szakmai
irányítóinak hasznos minőségbiztosítási technológia kerülhessen átadásra, az alábbi – országos keretfeltételeknek teljesülnie kell:
-

Irányítás és célkijelölés: A szaktanácsadás országos rendszerének szüksége van olyan irányító
szervezetre és oktatáspolitikai célkijelölésre, amely néhány közös cél köré rendezi a szaktanácsadók
egyéni munkáját. A szaktanácsadás nem válhat a szaktanácsadó és néhány ezer pedagógus
országos szétszórt, követhetetlen, személyes ügyévé, hanem az egyéni és intézményi
segítségnyújtás mellett az egész köznevelési rendszer céljait kell szolgálnia.

-

Egyensúly az intézményfejlesztés és a pedagógusok támogatása között: A szaktanácsadás
kezdeti kiépítésekor elsősorban az egyéni pedagógusnak nyújtott tantárgygondozói támogatás volt
középpontban. Az OFI által koordinált TÁMOP-fejlesztés során érlelődött meg az a felismerés, hogy
az egyéni pedagógusok támogatása értelmetlen az intézményi környezet fejlesztése nélkül. Az ezt a
tanulmányt készítő munkacsoport úgy látja, hogy nincs ellentmondás az egyéni tantárgygondozás és
az intézményfejlesztés között; a kettő egyensúlya eredményezhet jobb pedagógusokat, jobb
intézményeket és végső soron magasabb tanulói teljesítményeket. A két szaktanácsadási
megközelítés között az intézményi önértékelés nyomán elkészülő intézményfejlesztési terv jelenti a
hidat. Az intézményi önértékelés jogszabályi kötelezettség, az intézményfejlesztési terv pedig minden
alulteljesítő köznevelési intézményben elkészítendő. A két szervezeti dokumentumban ágyazódhat
értelmes módon a nevelőtestületben dolgozó pedagógusok egyéni fejlesztésének igénye.

-

A szakmai koordináció nélkülözhetetlen volta: A szaktanácsadás egy
olyan méretű és költségű befektetés a köznevelés rendszerébe,
hogy tartalma, módszerei, eredményessége, hatékonysága és
minősége közérdeklődésre tarthat számot. A rendszer
szakmai működtetése, elemzése és folyamatos
fejlesztése szakmai koordinációt kíván. Jelen
pillanatban ez nem megoldott, hiszen a POK-ok az
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eredeti koncepció szerint tisztán technikai koordinációt látnak el. Technikai értelemben közömbös,
hogy a szakmai koordináció a POK-ok felfejlesztésével vagy országos szintű szervezet belépésével
(pl. OH vagy OFI) valósul meg.
-

A technikai koordináció nélkülözhetetlen volta: A szaktanácsadás kiépülő rendszerének
sajátosságai (nagy tömegű egyéni szaktanácsadói, heti munkanapokban definiált kapacitások,
intézményi igényekkel való összekapcsolás problémái, a munkaelszámolás elaprózott és hatalmas
tömegű adatot termelő rendje stb.) A szaktanácsadók és az intézmények szakmai alapú, ellenőrzött
és későbbiekben jól dokumentálható összerendelése olyan informatikai fejlesztési feladat, amely az
eddigi fejlesztések (pl. KIRSTAT, OH mérési eredmények) bekapcsolását is szükségessé teszi majd.
Csak ebben az esetben végezhet a szaktanácsadó releváns információkkal ellátott, beágyazott
támogató munkát. A feladat nagyságából és komplexitásából fakadóan a technikai koordinációt
támogató rendszernek országos szinten kell működnie, a konkrét technikai koordinációt pedig a
térségi szinten szerveződő POK-ok munkatársai láthatják el.

-

A következő hét év oktatásfejlesztéseihez való kapcsolódás: Az EFOP keretében Magyarország
a következő hétéves időszakban is jelentős oktatásfejlesztési forrásokhoz jut. Az elinduló fejlesztések
egy része az európai prioritásokhoz kapcsolódik (korai iskolaelhagyás elleni intézkedések), mások
pedig a speciális magyarországi problémákra keresnek majd válaszokat. Fontos, hogy ebben a
dinamikus fejlesztési közegben a szaktanácsadás ne váljon „zárvánnyá”, hanem képes legyen
kapcsolódnia fejlesztéspolitikához.

A minőségbiztosítási rendszer elemei
A szaktanácsadás számára javasolt minőségbiztosítási rendszer négy elemből áll: (a) a szaktanácsadási
rendszer küldetésnyilatkozata, (b) a szaktanácsadási rendszer minőségpolitikai nyilatkozata, (c) keretjellegűen
meghatározott szakmai kulcsfolyamatok és végül (d) a rendszer működtetéséhez szükséges alapeszközök.
Az alábbiakban a tanulmány szerzői közreadnak egy kísérleti jellegű küldetésnyilatkozatot és minőségpolitikai
nyilatkozatot a kiépülő szaktanácsadási rendszer számára. Természetesen a végleges minőségbiztosítási
eszközöket csak maga a szervezet dolgozhatja majd ki.
A rendszer kiépülésének szakaszában nem létszik szükségesnek a szaktanácsadói munka minőségirányítási
kézikönyvének elkészítése. A részletesen szabályozott kulcsfolyamatok bemerevítenék a rendszert, amelyben
folyamatos alkalmazkodás és szabályozási változások várhatók még a következő években. Ezért ez a jelentés
a TQM jellegű megközelítésekből a köznevelési rendszer szereplői által jól ismert PDCA-ciklusokhoz kötött
szabályozó elvek, követelmények és dokumentációs segédeszközök rendszerét ajánlja fel. A szakmai és
technikai koordináció támogatása érdekében a tanulmányt készítő munkacsoport azonosított szakmai
kulcsfolyamatokat, és ezek keretjellegű szabályozását is elvégezte. A tényleges, helyi-térségi és országos
szintű szabályozás véglegesítése azonban az országos szakmai irányítás és a POK-ok feladata lesz.
A minőségbiztosítási rendszer alábbi koncepciója a következő tíz folyamat mentén kívánja
biztosítani a szaktanácsadói munka minőségét:





a szaktanácsadóvá válás (szaktanácsadói névjegyzékbe való
bekerülés)
stratégiai tervezés
a szaktanácsadói munka éves tervezése
a szaktanácsadói tevékenység
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a szaktanácsadói munkához szükséges eszköztár meghatározása és biztosítása
a szaktanácsadói munka monitorozása
a szaktanácsadói munka partnerek általi értékelése
a szaktanácsadók folyamatos fejlesztése
tudásmegosztás
a szaktanácsadók előmenetele.1

A fenti kulcsfolyamatok egy része a tervezéshez, célkijelöléshez tartozik (P), egy másik részük a
megvalósítást, szolgáltatást (D) támogatja. További kulcsfolyamat biztosítja a végzett munka folyamatos
értékelését (C), és az értékelési eredmények nyomán korrekciók és fejlesztések elindítását (A).
1. számú ábra

A szaktanácsadói rendszer minőségbiztosítása

Az alábbiakban a tíz kulcsfolyamat részletes kifejtése következik, egy elemi szintű – ajánlásként működő –
szabályozással. Fontos megjegyzés, hogy az országos szintű folyamatoktól (pl. stratégiai tervezés) eltérő
szakmai kulcsfolyamatok esetében nem is szükséges a tanulmány által felkínált szabályozásnál részletesebb
eljárásrend kialakítása, hiszen a tényleges gyakorlat POK-onként eltérő lehet majd. Nyilvánvaló, hogy a

• Act

• Plan
A szaktanácsadók
folyamatos
fejlesztése és
előmenetele

Szaktanácsadóvá
válás, stratégiai
tervezés és a
munka éves
tervezése

Monitorozás és
értékelés

Szaktanácsdói
tevékenység és a
szükséges
eszközök
biztosítása,
tudásmegosztás

• Check
1

• Do

A szaktanácsadók előmeneteli rendszerének koncepciója egy másik tanulmányban került leírásra, itt nem részletezzük.
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szolgáltatás technikai megoldásai nem lesznek teljesen egyformák. Ezt a rugalmasságot e tanulmány
előnyként tekinti, és nem törekszik homogenizációra.
A teljes tanulmány következő fejezetei részletesen leírják a tíz kulcsfolyamat szakmai tartalmát. Definiálják a
bemeneti és kimeneti kapcsolatait más folyamatokkal. Végül táblázatos formában keretjellegű eljárásrendet
kínálnak a végleges szabályozók számára.
A tanulmány melléklete pedig olyan minta kérdőíveket közöl, melyek segíthetik a minőségbiztosítási rendszer
működését.
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2 A TÁMOP-3.1.5. fejlesztési projekt vonatkozó részének rövid leírása
A 2012. 10. 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 valósul 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 pedagógus-életpályamodellhez
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 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.
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3 A fejlesztés elméleti keretei
Az alábbi tanulmányban a szaktanácsadói munka minőségbiztosítási rendszerét írtuk le. A rendszer
tervezésekor a jelenlegi jogszabályi keretekből indultunk ki, akkor is, ha ez bizonyos tervezési pontokon
bizonytalansággal járt.

3.1 A szaktanácsadás hatásvizsgálatának problémája
Minden célzott szolgáltatás értékelésének és minőségbiztosításának középpontjában az elért hatás (impact)
áll.2 Mivel a pedagógusok és intézményvezetők szakmai támogatása és a tanulói teljesítmények mérhető
javulása közötti lánc (Porter kifejezésével élve „értéklánc”) nagyon hosszú, bonyolult és töredezett, a
szaktanácsadás minőségbiztosítása nem támaszkodhat közvetlenül hatásvizsgálatokra. Elméletileg az
intézményfejlesztésre specializálódott szaktanácsadók több éves célzott fejlesztőmunkája nyomán már
számolhatunk olyan tartós munkabefektetéssel, amelynek az intézményi és pedagógusi teljesítményben is
jelentkeznie kellene, a 2015-ben felálló rendszer azonban nem fogalmazott még meg ilyen jellegű fókuszt.
Következésképpen a szaktanácsadás minőségbiztosításának a hatásnál jóval lágyabb, köztes tényekre
(evidence) kell támaszkodnia; elsősorban a szaktanácsadói munka partneri igény és elégedettségméréseire.

2. számú ábra

A szakmai szolgáltatások értéklánca
Szakmai szolgáltatás nyújtása

Javuló pedagógusi felkészültség

Növekvő pedagógusi motiváció

Eredményesebb és hatékonyabb tantermi tanítási gyakorlat
Jobb tanulás

Motiválóbb tanulási környezet

Mérhetően javuló tanulói teljesítmények
Kifinomultabb pedagógiai problémák

2

További igény az értékeéésre és motiválásra

Hatás mellett változást, elmozdulást is szoktak mérni.

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

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

3.2 A szaktanácsadás partnerei
A minőségbiztosítási szakma a szolgáltatás igénybevevőit számba véve közvetlen és közvetett partnerekről
beszél. Ezen partnerek tisztázása elengedhetetlen feladat a minőségbiztosítási rendszer koncepcionálását
megelőzően.
3. számú ábra

A szaktanácsadói munka partnerei

Közvetlen
partnerek

Közvetett
partnerek

Pedagógusok és
intézményvezetők

tanuló

Tankerület, KLIK,
POK, Oktatási
Hivatal, OFI, EMMI,
civil szervezetek

szülők és
önkormányzat

A következő fejezetben a szaktanácsadói rendszer leírását adjunk közre a 2015-ben hatályos jogszabályi
keretek, az időközben elindult tanügyigazgatási változások és a TÁMOP vonatkozó kísérleti fejlesztéseinek
tükrében.
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3.3 A kereslet és kínálat problémája
A szolgáltatás minőségének szempontjából meghatározó az a jelenlegi jogi szabályozásból fakadó helyzet,
amely a pedagógus életpályán mesterfokozatot szerzettekhez rendeli a szaktanácsadói munkát. Az, hogy az
épülő rendszerben hiány vagy túlkínálat van-e szaktanácsadókból (egyes tantárgygondozói területeket
leszámítva) ma egyszerűen nem értelmezhető kérdés, hiszen a munkaformák kidolgozatlanok még. Az épülő
rendszer jelen állapotában nem kereslet, hanem kínálatvezérelt; egyszerűbben fogalmazva a szakmai
feladatokat a minősítettek foglalkoztatásához kell megkeresnie a POK-oknak. A kínálatvezérelt rendszerek
minőségfejlesztése általában nagy kihívás elé állítja a szakembereket, hiszen az ilyen rendszerekben a
foglalkoztatás kényszere felülírja a minőségi megfontolásokat. 3 Némileg enyhíti a problémát az, hogy a
szaktanácsadási tevékenységet az intézményi önértékeléshez és az ebből fakadó intézményfejlesztési
tevékenységhez rendelték. Így a minőségbiztosítási rendszernek a keresleti és a kínálati oldal
összehangolását kell majd támogatnia; adminisztratív oldalon ezt majd a POK-ok végzik, míg a szakmai
megfelelés tekintetében a minőségbiztosítási eljárásokat működtetők dolga lesz ez:

4. számú ábra

Az épülő szaktanácsadói rendszer kínálati és keresleti oldala

Közvetlen intézményi igényből
és az intézményi
önértékelésből fakadó
fejlesztési tervek
szaktanácsadási igényének
felmérése és becsatornázása

A minősített pedagógusok
szaktanácsadói időkeretének
munkával való feltöltése

3

A helyzetet tovább súlyosbítja, hogy a jogi szabályozás nem ismeri az alkalmatlanság és a szaktanácsadói nyilvántartásból való kikerülés
problémáját, hiszen a szaktanácsadói munka és többletpénz közvetlenül az iskolai és pedagógusi előmenetelhez lett kötve.
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4 A szaktanácsadói munka minőségbiztosítása
4.1 A szükséges előfeltételek
A szaktanácsadói munka céljait és tartalmát a tanulmány elkészítésének időpontjában nem tekinthetjük
véglegesen kidolgozottnak. Sokkal inkább egy fejlődési folyamatról van szó, melyet az OFI által koordinált
TÁMOP-fejlesztés jelentős mértékben előremozdított. Ebben a helyzetben még nem lehetséges a
minőségbiztosítási rendszer végleges, „kulcsrakész” kidolgozása sem. Ahhoz, hogy az alábbi alfejezetekben
a szaktanácsadás szakmai irányítóinak hasznos minőségbiztosítási technológia kerülhessen átadásra, az
alábbi – országos - keretfeltételeknek teljesülnie kell:
-

Irányítás és célkijelölés: A szaktanácsadás országos rendszerének szüksége van olyan irányító
szervezetre és oktatáspolitikai célkijelölésre, amely néhány közös cél köré rendezi a szaktanácsadók
egyéni munkáját. A szaktanácsadás nem válhat a szaktanácsadó és néhány ezer pedagógus
országos szétszórt, követhetetlen, személyes ügyévé, hanem az egyéni és intézményi
segítségnyújtás mellett az egész köznevelési rendszer céljait kell szolgálnia.

-

Egyensúly az intézményfejlesztés és a pedagógusok támogatása között: A szaktanácsadás
kezdeti kiépítésekor elsősorban az egyéni pedagógusnak nyújtott tantárgygondozói támogatás volt
középpontban. Az OFI által koordinált TÁMOP-fejlesztés során érlelődött meg az a felismerés, hogy
az egyéni pedagógusok támogatása értelmetlen az intézményi környezet fejlesztése nélkül. Az ezt a
tanulmányt készítő munkacsoport úgy látja, hogy nincs ellentmondás az egyéni tantárgygondozás és
az intézményfejlesztés között; a kettő egyensúlya eredményezhet jobb pedagógusokat, jobb
intézményeket és végső soron magasabb tanulói teljesítményeket. A két szaktanácsadási
megközelítés között az intézményi önértékelés nyomán elkészülő intézményfejlesztési terv jelenti a
hidat. Az intézményi önértékelés jogszabályi kötelezettség, az intézményfejlesztési terv pedig minden
alulteljesítő köznevelési intézményben elkészítendő. A két szervezeti dokumentumban ágyazódhat
értelmes módon a nevelőtestületben dolgozó pedagógusok egyéni fejlesztésének igénye.

-

A szakmai koordináció nélkülözhetetlen volta: A szaktanácsadás egy olyan méretű és költségű
befektetés a köznevelés rendszerébe, hogy tartalma, módszerei, eredményessége, hatékonysága és
minősége közérdeklődésre tarthat számát. A rendszer szakmai működtetése, elemzése és folyamatos
fejlesztése szakmai koordinációt kíván. Jelen pillanatban ez nem megoldott, hiszen a POK-ok az
eredeti koncepció szerint tisztán technikai koordinációt látnak el. Technikai értelemben közömbös,
hogy a szakmai koordináció a POK-ok felfejlesztésével vagy országos szintű szervezet belépésével
(pl. OH vagy OFI) valósul meg.

-

A technikai koordináció nélkülözhetetlen volta: A szaktanácsadás kiépülő rendszerének
sajátosságai (nagy tömegű egyéni szaktanácsadói, heti munkanapokban definiált kapacitások,
intézményi igényekkel való összekapcsolás problémái, a munkaelszámolás elaprózott és hatalmas
tömegű adatot termelő rendje stb.) A szaktanácsadók és az intézmények szakmai alapú, ellenőrzött
és későbbiekben jól dokumentálható összerendelése olyan informatikai
fejlesztési feladat, amely az eddigi fejlesztések (pl. KIRSTAT, OH
mérési eredmények) bekapcsolását is szükségessé teszi majd.
Csak ebben az esetben végezhet a szaktanácsadó releváns
információkkal ellátott, beágyazott támogató munkát. A
feladat nagyságából és komplexitásából fakadóan a
technikai koordinációt támogató rendszernek
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országos szinten kell működnie, a konkrét technikai koordinációt pedig a térségi szinten szerveződő
POK-ok munkatársai láthatják el.
-

A következő hét év oktatásfejlesztéseihez való kapcsolódás: Az EFOP keretében Magyarország
a következő hétéves időszakban is jelentős oktatásfejlesztési forrásokhoz jut. Az elinduló fejlesztések
egy része az európai prioritásokhoz kapcsolódik (korai iskolaelhagyás elleni intézkedések), mások
pedig a speciális magyarországi problémákra keresnek majd válaszokat. Fontos, hogy ebben a
dinamikus fejlesztési közegben a szaktanácsadás ne váljon „zárvánnyá”, hanem képes legyen
kapcsolódnia fejlesztéspolitikához.

Az alábbi alfejezetek azon hipotézis mentén fogalmazódtak meg, hogy a fenti öt előfeltétel teljesülni fog a
következő években. Az alfejezetek nem neveznek meg konkrét szervezeti megoldásokat hanem körülírják
azokat (pl. „országos szakmai irányító szerv”) – ezzel is érzékeltetve, hogy a szaktanácsadás országos
rendszere még épülőben van.

4.2 A minőségbiztosítási rendszer elemei
A szaktanácsadás számára javasolt minőségbiztosítási rendszer négy elemből áll: (a) a szaktanácsadási
rendszer küldetésnyilatkozata, (b) a szaktanácsadási rendszer minőségpolitikai nyilatkozata, (c) keretjellegűen
meghatározott szakmai kulcsfolyamatok és végül (d) a rendszer működtetéséhez szükséges alapeszközök.
Az alábbiakban a tanulmány szerzői közreadnak egy kísérleti jellegű küldetésnyilatkozatot és minőségpolitikai
nyilatkozatot a kiépülő szaktanácsadási rendszer számára. Természetesen a végleges minőségbiztosítási
eszközöket csak maga a szervezet dolgozhatja majd ki.
A rendszer kiépülésének szakaszában nem létszik szükségesnek a szaktanácsadói munka minőségirányítási
kézikönyvének elkészítése. A részletesen szabályozott kulcsfolyamatok bemerevítenék a rendszert, amelyben
folyamatos alkalmazkodás és szabályozási változások várhatók még a következő években. Ezért ez a jelentés
a TQM jellegű megközelítésekből a köznevelési rendszer szereplői által jól ismert PDCA-ciklusokhoz kötött
szabályozó elvek, követelmények és dokumentációs segédeszközök rendszerét ajánlja fel. A szakmai és
technikai koordináció támogatása érdekében a tanulmányt készítő munkacsoport azonosított szakmai
kulcsfolyamatokat, és ezek keretjellegű szabályozását is elvégezte. A tényleges, helyi-térségi és országos
szintű szabályozás véglegesítése azonban az országos szakmai irányítás és a POK-ok feladata lesz.
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4.2.1

A szaktanácsadás küldetésnyilatkozata

Küldetésnyilatkozat:4
A szaktanácsadás küldetése az intézményvezetők és pedagógusok folyamatos szakmai támogatása annak
érdekében, hogy eredményesebben, hatékonyabban és méltányosabban végezhessék munkájukat. A
szakmai támogatás minőségének biztosítása érdekében folyamatos tanulás, együttműködés és önfejlesztés
jellemzi szervezetünket és munkatársainkat. Munkatársaink többségének pedagógusi hátterét és aktív
nevelési-oktatási gyakorlatát egyik legnagyobb erőforrásunknak látjuk feladatuk teljesítésekor.
Támogató munkánk minőségének biztosítása érdekében feldolgozzuk és minden munkatársunk számára
gyakorlati alkalmazási szintig elérhetővé tesszük az elmúlt két évtized legeredményesebb hazai és nemzetközi
szakmai támogató eszközeit, mind a pedagógusok, mind az intézményvezetők mind pedig a teljes
nevelőtestületek, szervezetek fejlesztése érdekében.
Szakmai támogató munkánk során partnereink problémáiból és tudásából indulunk ki, ehhez rendeljük
szolgáltatásainkat. Munkánkat bizalmon és kölcsönös elfogadáson alapuló légkörben végezzük, a kölcsönös
tanulás jegyében. Munkánkat a magyar köznevelés teljes szakmai nyilvánossága előtt végezzük.
Fenti szándékunk megvalósítása érdekében partnerközpontú, a nevelés és oktatás színvonalát állandóan
fejlesztő minőség-centrikus szervezetben dolgozunk.

4.2.2

A szaktanácsadás minőségpolitikai nyilatkozata

Minőségpolitikai nyilatkozat5
A szaktanácsadással kapcsolatos országos célkitűzéseink megvalósítása érdekében olyan eredményes
minőségbiztosítási rendszert kívánunk működtetni, amely garantálja szolgáltatásaink állandó, kifogástalan
minőségét, folyamatos fejlesztését, s ennek következtében növeli partnereink megelégedettségét. Ennek
érdekében azonosítjuk és leírjuk folyamatainkat, meghatározzuk a folyamatok kapcsolatát és tulajdonságait.
A folyamatok tulajdonságait, vevői és felhasználói igényeit figyelemmel kísérjük, és szükség esetén fejlesztjük
őket. A minőségbiztosítási rendszer működését figyelemmel kísérjük, értékeljük és fejlesztjük.
A szaktanácsadás szakmai irányító szervének vezetősége felelősséget vállal azért, hogy a tevékenységeit az
érvényes jogszabályi előírásoknak megfelelően, ellenőrzött és felügyelt körülmények között végzi. Azért, hogy
ennek a felelősségnek megfeleljünk a folyamatainkat érintő jogszabályi változásokat figyelemmel kísérjük, és
változás esetén folyamatainkat fejlesztjük. Működtetjük a folyamatba ágyazott előzetes és utólagos vezetői
ellenőrzést, kockázat elemzést és értékelést.
A fenti nyilatkozat nem követ kidolgozott mintát, és célja az, hogy megkönnyítse egy végleges és legitim nyilatkozat kidolgozását egy
feltételezett szakmai irányító szerv számára.
4

A fenti nyilatkozat az Oktatási Hivatal minőségpolitikai nyilatkozatának megoldásait követi és alkalmazza egy feltételezett szakmai
irányító szerv számára.
5
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Tevékenységünk és stratégiai céljaink megvalósítása során kiemelt figyelmet fordítunk arra, hogy
munkatársaink egyéni karriercéljai összhangban legyenek az irányító szerv céljaival. Belső kultúránknak
tükröznie kell a szervezet számára fontos értékeket és magában kell foglalnia a folyamatos szervezeti és
egyéni fejlődés igényét. Mindezek teljesüléséért: közzétesszük stratégiai céljainkat, munkatársainkat bevonjuk
a célok elérését biztosító feladatatok tervezésébe, végrehajtásába, ellenőrzésébe és értékelésébe, valamint
értékeljük és elismerjük egyéni teljesítményüket.
Alvállalkozóinktól / beszállítóinktól elvárjuk, hogy minőségpolitikai elveinket elfogadják és tevékenységüket
ennek megfelelően végezzék, ezért minőségirányítási kézikönyvünket közzé tesszük, és a benne leírt
követelményeket érvényesítjük a szerződéseinkben. Valamennyi munkatársunk felelős saját munkája
minőségéért, a hibás szolgáltatások megakadályozásáért, illetve a nem megfelelően végzett tevékenység
megszüntetéséért. Ennek érdekében szabálytalanság kezelési rendszert működtetünk, és gondoskodunk a
szabálytalanságok okainak feltárásáról, a hibák gyors kiküszöböléséről.
Elvárjuk, hogy minden munkatársunk személyes tudásával és felelősségével járuljon hozzá a fenti
minőségpolitika megvalósításához és a szaktanácsadói munka sikeréhez.

4.2.3

A szakmai kulcsfolyamatok szabályozása

A minőségbiztosítási rendszer alábbi koncepciója a következő kilenc folyamat mentén kívánja biztosítani a
szaktanácsadói munka minőségét:










a tanácsadói névjegyzékbe való bekerülés
stratégiai tervezés
a szaktanácsadói munka éves tervezése
a szaktanácsadói munka végzése
a szaktanácsadói munkához szükséges eszköztár meghatározása és biztosítása
a szaktanácsadói munka monitorozása és partnerek általi értékelése
a szaktanácsadók folyamatos fejlesztése
tudásmegosztás
a szaktanácsadók előmenetele.6

A fenti kulcsfolyamatok egy része a tervezéshez, célkijelöléshez tartozik (P), egy másik részük a
megvalósítást, szolgáltatást (D) támogatja. További kulcsfolyamat biztosítja a végzett munka folyamatos
értékelését (C), és az értékelési eredmények nyomán korrekciók és fejlesztések elindítását (A).
5. számú ábra

6

A szaktanácsadói rendszer minőségbiztosítása

A szaktanácsadók előmeneteli rendszerének koncepciója egy másik tanulmányban került leírásra, itt nem részletezzük.
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• Act

• Plan
Fejlesztés és
előmenetel

Névjegyzékbe
kerülés,
stratégiai
tervezés és a
munka éves
tervezése

Monitorozás és
értékelés

Szaktanácsdói
munka végzése
és a szükséges
eszközök
biztosítása,
tudásmegosztás

• Check

• Do

Az alábbiakban a kilenc kulcsfolyamat részletes kifejtése következik, egy elemi szintű – ajánlásként működő
– szabályozással. Fontos megjegyzés, hogy az országos szintű folyamatoktól (pl. stratégiai tervezés) eltérő
szakmai kukcsfolyamatok esetében nem is szükséges a tanulmány által felkínált szabályozásnál részletesebb
eljárásrend kialakítása, hiszen a tényleges gyakorlat POK-onként eltérő lehet majd. A szegedi POK pl.
egyaránt szolgáltat majd kisvárosokra épülő intézményhálózatnak és nagy kiterjedésű tanyavilágnak.
Nyilvánvaló, hogy a szolgáltatás technikai megoldásai nem lesznek teljesen egyformák. Ezt a rugalmasságot
e tanulmány előnyként tekinti, és nem törekszik homogenizációra.
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5 A szakmai kulcsfolyamatok bővebb kifejtése
5.1 Szaktanácsadóvá válás (szaktanácsadói névjegyzékbe kerülés és
besorolás), a névjegyzéken maradás követelményei szakterületenként
A minőségbiztosítási rendszer első, bemeneti kulcsfolyamata a szaktanácsadóvá válás (hivatalosan: a
szaktanácsadói névjegyzékbe való felkerülés). Ez a folyamat a rendszer egyéni bemenetét szabályozza. Ezt
a folyamatot a hatályos jogszabályok megfelelően szabályozzák, és a hozzá kapcsolódó szakmai
követelményrendszer is nyilvános. A belépési feltételek elegendőnek látszanak arra, hogy a kiválasztottak
megkezdessék szaktanácsadói munkájukat a POK-ok szervezésében.
A jelenlegi állapot szerint az Országos szaktanácsadói névjegyzéket 2015. január 1-jétől az Oktatási Hivatal
vezeti a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 61. § (4a) bekezdése alapján. 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 (a továbbiakban: Kérelem), amely
folyamatos, nincs határidőhöz kötve. A Hivatal célja az, hogy bővítse Országos szaktanácsadói névjegyzéken
nyilvántartottak körét. Az eljárást meghatározó jogszabályok a következők:


A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény



Az Oktatási Hivatalról szóló 121/2013. (IV. 26.) Korm. rendelet



A pedagógus továbbképzésről, a pedagógus-szakvizsgáról, valamint a továbbképzésben részt vevők
juttatásairól és kedvezményeiről szóló 277/1997. (XII. 22.) Korm. rendelet



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



A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény

Több szempontból célszerű, ha a jelenlegi gyakorlattal szemben a szaktanácsadói névjegyzékre kerülés nem
„örök életre” szól. Feltételezve a gyakorlatban is működő szaktanácsadói minőségbiztosítási rendszert, ez
elképzelhetetlen anélkül. hogy ne szabályoznánk a szaktanácsadói névjegyzékre kerülés, a névjegyzéken
maradás és a szaktanácsadók minősítésének kérdéseit is.
A szaktanácsadói névjegyzék szerepe, jellege, kezelése az általunk elképzelt modellben némileg eltér a
jelenlegi gyakorlattól. Az adatbázis tartalma a POK-ok szaktanácsadást szervező, koordináló szerepe miatt
országosan egyforma felületen, de az egyes POK-ok sajátosságainak megfelelően eltérő tartalommal kell,
hogy megjelenjen.
A szaktanácsadói névjegyzék szerepe kettős. Egyrészt publikus adatként tartalmazza a szaktanácsadói
tevékenység végzésére jogosult személyek (regisztrált szaktanácsadók) szakmai és elérhetőségi adatait,
másrészt meghatározott jogosultsági rendszerben olvasható illetve szerkeszthető
adatként tartalmazza a tényleges szaktanácsadói tevékenységhez
kapcsolódó szaktanácsadói portfóliót. A szaktanácsadói névjegyzék tehát
egy olyan központi adatbázis, amely jogosultsághoz kötött módon
elérhető mind az OH, mind a POK, mind az OFI érintett
munkatársai, valamint az érintett szaktanácsadó számára.
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A szaktanácsadói névjegyzékre kerülés feltételei
Az a pedagógus, aki jelentkezik az országos szaktanácsadói névjegyzékre és teljesíti az alábbi feltételeket,
három éves határozott időtartamra felkerül a névjegyzékre és regisztrált szaktanácsadóvá válik.





legalább pedagógus II. fokozat;
pedagógus szakvizsga;
legalább 10 év szakmai gyakorlat pedagógus munkakörben;
a választott szaktanácsadói szakterület bemeneti képzése.

Három évenként a regisztráció meghosszabbítását kérni kell az Oktatási Hivataltól.
A szaktanácsadói névjegyzéken maradás feltétele
A regisztráció abban az esetben hosszabbítható meg, ha a szaktanácsadó az érintett időszakban elvégzett
legalább egy 30 órás akkreditált képzést az Oktatási Hivatal által e célra közzétett képzési listájából.
A szaktanácsadói névjegyzék tartalmazza a szaktanácsadók szakmai adatai között a szakterület és
intézménytípus szerinti besorolásukat az alábbiak szerint:
A szaktanácsadók szakterületi besorolása
1. Tantárgyhoz, nevelési területhez tartozó szakterületek
a. Intézményvezetési szaktanácsadó,
b. Óvodapedagógus szaktanácsadó,
c. Tanító szaktanácsadó,
d. Magyar nyelv és irodalom szaktanácsadó,
e. Idegen nyelv (a nyelv megjelölésével) szaktanácsadó,
f. Matematika szakatanácsadó,
g. Történelem társadalmi és állampolgári ismeretek szakatanácsadó,
h. Társadalmi, állampolgári és gazdasági ismeretek szakatanácsadó,
i. Hon- és népismeret szakatanácsadó,
j.
Erkölcstan-, Etika-, Filozófia szakatanácsadó,
k. Biológia-, Egészségtan-, Természetismeret szakatanácsadó,
l. Fizika, természetismeret szakatanácsadó,
m. Kémia, természetismeret szakatanácsadó,
n. Földrajz, természetismeret szakatanácsadó
o. Művészetek (művészeti ág megnevezésével) természetismeret,
p. Informatika természetismeret,
q. Technika-, Életvitel és gyakorlat természetismeret,
r. Testnevelés és sport szakatanácsadó természetismeret,
s. Alapfokú művészetoktatási szakatanácsadó,
t. Kollégiumi szakatanácsadó,
u. Gyógypedagógus (szakirány megjelölésével) szaktanácsadó
2. Szervezetfejlesztéshez kapcsolódó szakterületek
a. Intézményfejlesztési szaktanácsadó,
b. SNI, BTMN integrációt támogató szaktanácsadó,
c. Tehetségfejlesztési szaktanácsadó,
d. Konfliktuskezelési szaktanácsadó,
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e. Halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek, tanulók
szaktanácsadó,
f. Nemzetiségi (nemzetiség megjelölésével) szaktanácsadó.

nevelését,

oktatását

segítő

A szaktanácsadók intézménytípus szerinti besorolása.
-

Óvoda
Általános iskola
Középfokú intézmény

A fenti jogi szabályozás rövid leírását követően megjegyzendő, hogy a szaktanácsadók jegyzékbe vétele és
besorolása meghatározó módon érint kapacitástervezési és pénzügyi kérdéseket is. Ez a fajta tervezés 2011
óta egyetlen nyilvános dokumentummal sem bír, és nem világos az ezzel kapcsolatos ágazati
felelősségmegosztás sem (EMMI versus NGM).
Szám

Lépés

Szereplők

Felelős

1.

Egyéni kérelem benyújtása az OH-hoz

minősített pedagógus

minősített pedagógus

2.

A kérelem formai és tartalmi ellenőrzése

OH szervezeti egység

OH szervezeti egység

3.

A kérelem elbírálása

OH szervezeti egység

OH szervezeti egység

4.

Kiértesítés

OH szervezeti egység
és minősített
pedagógus

OH szervezeti egység

5.

Jegyzékbe vétel

OH szervezeti egység

OH szervezeti egység

6.

Területi és szakmai besorolás

OH szervezeti egység
és vonatkozó POK

OH szervezeti egység
és vonatkozó POK

7.

POK jegyzékbe vétel

POK

POK

8.

Kapcsolatfelvétel

POK és jegyzékbe vett,
besorolt pedagógus

POK

A folyamat kezdőpontján a kérelmező pedagógus már megszerezte a besorolásához szükséges minden
minősítést és dokumentumot. A folyamat végpontja az éves tervezés folyamatához kapcsolódik, amikor a
jegyzékbe vett, besorolt és a vonatkozó POK által átvett pedagógus-szaktanácsadót beillesztik a POK éves
munkatervébe.
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5.2 Stratégiai tervezés
A stratégiai tervezés folyamata szorosan kapcsolódik a minőségbiztosítási rendszert leíró fejezet első,
alapfeltételeket taglaló részéhez. A három évenkénti stratégiai tervezés biztosíthatja azt, hogy
-

a szaktanácsadói rendszer rendelkezzen olyan célokkal, amelyek (a) országos és (b) európai
oktatáspolitikai relevanciával bírnak,
szorosan kapcsolódjon az EFOP oktatásfejlesztési gyakorlatához,
működésének eredményessége országos szintű indikátorok mentén is visszamérhető és értékelhető
legyen.

A folyamat gazdája az a szakmai irányító szerv, amely ma még nincs kijelölve. A folyamat bemenete – a
releváns adatokon és dokumentumokon túl – a szaktanácsadói rendszer éves értékeléséről készült országos
jelentés.
Szám

Lépés

Szereplők

Felelős

1.

A szakmai irányító begyűjti a
szaktanácsadói rendszer éves értékelési
jelentését és a releváns országos
adatokat és dokumentumokat

EMMI, szakmai irányító
szerv, OH,
fejlesztéspolitikáért
felelős államtitkárság,
POK-ok

szakmai irányító szerv

2.

A fenti elemekből előterjesztés készül

szakmai irányító szerv

szakmai irányító szerv

Az előterjesztés megvitatásra kerül, az
országos minőségcélokról döntés születik.

EMMI, szakmai irányító
szerv, OH,
fejlesztéspolitikáért
felelős államtitkárság,
POK-ok

szakmai irányító szerv

Disszemináció.

szakmai irányító szerv,
POK-ok,
szaktanácsadók,
intézményvezetők

szakmai irányító szerv

3.

4.

A folyamat végpontja az éves tervezés folyamatához kapcsolódik, melyet a POK-ok végeznek el. Itt nyílik
alkalom arra, hogy az országos minőségcélokat egészen konkrét faladatokra bontva vigyék be a
szaktanácsadói munka hétköznapjaiba.
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5.3 Éves tervezés
A szaktanácsadói munka minőségére közvetlenül és erősen hat az éves tervezés kulcsfolyamata. Az éves
tervezést a POK-ok végzik. A szaktanácsadói munka minősége szempontjából meghatározó elem az
intézmények tanácsadási igényének feltárása és megfelelő összekötése a szaktanácsadói kínálattal. 7
Mivel a szaktanácsadók intézménytípus és szakterület szerinti besorolása egy nagyon összetett kínálati
mátrixot eredményezett, és az első szaktanácsadók önbesorolásukkor tovább bonyolították a helyzetet 8,
jelenleg az éves tervezés folyamata az egyetlen esély arra, hogy minőségi munkahelyzet álljon elő az
intézmények és a szaktanácsadók kapcsolatfelvételében.
Az éves tervezés szakmai kulcsfolyamatáért a POK-ok vezető szaktanácsadói felelősek. Munkájukat egy
központi informatikai rendszer támogatja. Feladatuk az, hogy az intézményi önértékelésekben feltárt
fejlesztési igényeket (intézményi és egyéni) értelmes módon összekössék a térségben elérhető
szaktanácsadói állomány munkaidejével és szaktudásával. A folyamat bemenetei (a) a szaktanácsadók
jegyzékbe vétele és besorolása, (b) valamint a stratégiai tervezésből átvett minőségcélok. Ugyancsak
bemenetként szolgálnak azok az intézményi dokumentumok, melyek alapján összefoglalhatóak a partneri
támogatási igények és a szaktanácsadói kapacitások tervezhetővé válnak helyi-térségi szinten.
Szám

Lépés

Szereplők

Felelős

1.

Az ellátási terület intézményeiből érkező
önértékelések és intézkedési tervek
összesítése: az éves partneri igények
összesítése.

POK,
intézményvezetők, OH,
külső szakértők

POK

2.

A POK-hoz kapcsolt szaktanácsadói
kapacitások felmérése és elosztása.

POK, szaktanácsadók,
külső szakértők

POK

3.

Az éves munkaterv első változatának
elkészítése és minősítése

POK, szakmai irányító
szerv, szaktanácsadók,
külső szakértők

POK

4.

Az éves munkaterv véglegesítése és
elfogadás

POK, szakmai irányító
szerv, szaktanácsadók,
külső szakértők

POK

A tanulmány ennek technikájára nem tér ki, de elengedhetetlennek látszik egy Oktatási Hivatal által működtetett központi informatikai
rendszer felállítása.
8
A névjegyzékbe került szaktanácsadók számos szakterületen jelölték magukat kompetensnek. Ezért a tényleges racionalizálás és
funkcionális differenciálódás csak a POK-ok tervező és besoroló munkája nyomán állhat majd elő.
7
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Szám

5.

Lépés

Szereplők
POK,
intézményvezetők,
szaktanácsadók

Disszemináció

Felelős
POK

A folyamat végpontja a szaktanácsadás nevű kulcsfolyamathoz kapcsolódik. Az éves tervezés folyamatába
beleértendő két mellékterv elkészítése is, melyek az (a) értékelés és (b) a szaktanácsadók folyamatos
fejlesztése folyamatokhoz kapcsolódna, azok bemenetét képezve.
6. számú ábra

Az éves értékelésbe kapcsolódó két tervezési feladat

Éves értékelési
terv elkészítése

Éves tervezés
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5.4 Szaktanácsadási tevékenység
A szaktanácsadói munka végzése olyan szakmai kulcsfolyamat, amelynek tartalmát nem szükséges egységes
módon szabályozni. Természetesen a szaktanácsadás szintjei és szakterületei szerint kidolgozásra kerültek.
Az OFI TÁMOP-fejlesztési projektje nyomán keletkeztek (ma még nem elfogadott és nem véglegesített)
kompetenciaprofilok, és rendelkezésre állnak kísérleti jellegű útmutatók, eljárásrendek és bizonylatok. Ezen
alkotóelemek elégnek látszanak az egyéni, csoportos, intézményi, hálózati ás szakmapolitikai
szaktanácsadási tevékenység/támogatás minimális, keretjellegű standardizálására. 9
A szaktanácsadók tevékenysége szakterülettől és szinttől függetlenül az alábbi lépésekre bonthatók:

Egyéni
támogatás

Csoportos
támogatás

Intézményi
támogatás

Hálózati
támogatás

Szakmapolitikai
támogatás

Szaktanácsadásra
vonatkozó igény
megjelenése
Szaktanácsadói
munka
szervezése
Szaktanácsadói
támogatás
Dokumentáció
Értékelés

A szakmapolitikai támogatás a szaktanácsadók legtapasztaltabb csoportjának feladata lenne. A helyi-területi szakmai támogatásból
folyamatosan érkező információk, tudás és tapasztalat csatornázódna így be az országos oktatáspolitikai döntéselőkészítésbe. Ennek
jelenleg formalizált előképe nincs. Részletesebben a szaktanácsadói szintekről szóló OFI tanulmány foglalkozik vele.
9
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Szám

Lépés

Szereplők

Felelős

1.

A konkrét szaktanácsadási igény heti
feladattervé alakítása

POK, szaktanácsadó

POK

2.

A konkrét feladathoz szükséges technikai
előkészítő munka elvégzése

POK szaktanácsadó,
intézmény, érintett
célcsoport10

POK

3.

Szaktanácsadói támogatás11

szaktanácsadó és
célcsoport

szaktanácsadó

4.

Dokumentáció12

szaktanácsadó és
célcsoport

szaktanácsadó

5.

Értékelés

szaktanácsadó és
célcsoport

szaktanácsadó

A szaktanácsadás folyamata a leginkább személyes és szakmai folyamat a kilenc kulcsfolyamat sorában.
Részletes szabályozására nincs szükség, sokkal inkább olyan szakmai háttértámogatására, részleges
módszertani standardizálására és a szükséges eszköztár biztosítására kellene a hangsúlyt helyezni, amely az
egész országban hasonló szakmaiságot közvetítő professzionális szolgáltatássá formálhatja a jelenleg
besorolást nyert pedagógusok halmazát.

5.5

A szaktanácsadáshoz szükséges eszköztár meghatározása és
biztosítása

Az alábbi támogató jellegű folyamat kiemelkedő fontossággal bír a szaktanácsadás rendszerében, lényegében
a magas minőség egyik lehetséges biztosítéka.

Célcsoporttól függően egyéni pedagógus, intézményvezető, pedagógusok csoportja, intézményvezetők csoportja, teljes intézmény,
szakmai hálózat tagjai vagy országos oktatáspolitikai döntéselőkészítők
11
A szaktanácsadói támogatás formái ma még nem kidolgozottak. A fizikai intézménylátogatástól az online tutorálásig, más intézmények
meglátogatásáig és a beérkező csoportok fogadásáig bármely munkaforma elképzelhető és eredményes lehet.
12
A szaktanácsadói munkáz kapcsolódó dokumentáció megtervezése és (részben online) kifejlesztése, kipróbálása és véglegesítése egy
közel egy éves feladat.
10
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A szaktanácsadás részleges standardizálása két szempontból látszik elengedhetetlennek: (a) a köznevelési
intézményeknek az ország minden pontját körülbelül azonos minőségű szolgáltatást kell kapniuk, (b) a
szaktanácsadói munka értékeléséhez szükség van standard munkamozzanatokra. A standard
munkamozzanatok kikényszerítése a legkönnyebben olyan munkaeszközökkel lehetséges, melyek
használata kötelezően elvárt.
7. számú ábra

A szaktanácsadás standard munkaeszközei

Képzés és
továbbképzések

Aktív munkaeszközök

Felkészítés

Online tervezés
és nyilvántartás,
kézikönyvek és
letölthető
anyagok

Online
bizonylatok és
értékelő
eszközök

Dokumentáció

A szaktanácsadók felkészítő képzése (a jelenlegi szabályozásban egy központi 30 órás képzés) és a
folyamatos továbbképzés csak részben tartalmaz szakterület-specifikus tudásanyagot. Sokkal inkább
oktatáspolitikai stratégiát közvetít (a szaktanácsadás célja és helye az oktatásirányítás
intézményrendszerében) és szerepazonosságra készít fel a szaktanácsadói kompetenciák fejlesztésével.
A legnagyobb háttértámogatást azon online, letölthető és szabadon felhasználható tudásbázisok jelenthetik,
melyekből teljes részterületekre szerezhet megoldási javaslatokat a szaktanácsadó.
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Hazai köznevelési érintettségű adatbázisok
A közép-európai országoktól némileg eltérő hazai oktatásfejlesztési út (amely az 1970-es első IEA méréstől
napjainkig tart) egyik jellegzetessége az oktatáspolitikai döntéshozatalt támogató tudásrendszerekbe való
bőséges beruházás volt. Ennek során a következő nagyobb nyilvános oktatási adatbázisok jöttek létre,
egyre fejlődő tartalommal és használhatósággal:
FELVI: az egyik legismertebb oldal, amely összegyűjti a legfontosabb tudnivalókat a felsőoktatási szférával
kapcsolatban. Adattartalma kiterjed az elmúlt 10 év ponthatáraira (különböző bontásban), jelentkezők és
felvettek létszámadataira, induló szakokra, költségtérítések mértékére. Elemzői szemmel fontos még az
interaktív Felvi-rangsor, amely különböző mutatószámok alapján sorolja be a hazai felsőoktatási
intézményeket, illetve azok karait. Ezen a weblapon találhatunk linkeket a DPR-hez, illetve AVIR-hoz, azok
különböző szempontok szerinti elemzéseihez, illetve a felsőoktatási műhely egyéb tanulmányaihoz.
KIR-stat: a közoktatás statisztikai adatbázisa, olyan adatok halmaza, amelyekből különböző lekérdezések
összeállításával elemezhető adattáblák állíthatók elő. Tartalmazza a tanulók, tanulócsoportok,
pedagógusok adatait (létszámok, végzettségek, továbbképzésben való részvétel, korosztályok), illetve a
szakképzés adatait, hányan tanulnak adott szakmát, szakmacsoportot, stb. Ezen kívül az intézmények
egyéb infrastrukturális adatait is nyilvántartják (számítógépek, férőhelyek, könyvtári kötetetek,
tornaszobák).
Országos kompetenciamérés: az oktatásirányítás és a társadalom ezzel az eszközzel kaphat visszajelzést
a nevelési-oktatási intézményekben folyó pedagógiai tevékenység méréséről, értékeléséről, melyet a
gyakorlatban a 6., 8. és 10. évfolyamon végzett felméréssel visznek véghez matematika és szövegértés
területén. Ez kibővült a 4. évfolyamra vonatkozó készség és képességméréssel is, így hosszabb időtávon
mérhető a pedagógiai hozzáadott érték, mélyebb vizsgálatok kivitelezhetők. Az egyéni tanulói azonosító és
a családi háttér felmérése az egyik legintelligensebb adatszolgáltatóvá teszik a kompetenciamérést.
Az OSAP (Országos Statisztikai Adatgyűjtési Program) egyik kérdőíve az OKJ-s képzéseket folytató szakés felnőttképzési kínálat és intézmények elemzésére alkalmas. Az adatbázist az NSZFI gondozza.
Felületén még keverednek a kitöltési és felhasználói szempontok, de egy korábban elhanyagolt területről
szolgáltat jól kombinálható információkat.
A szaktanácsadói munka tudásbázisának legnagyobb hazai hiányossága a komplex intézményfejlesztési
programok egységes országos adatbázisának hiánya. Az önfejlesztők, a COMENIUS-program, a tanodaprogramok, az IPR és az iskolamodellek felmérhetetlenül sok tartalmi, módszertani és igazgatási tudást
tartalmaznak, amely közvetlenül beforgatható lenne a szaktanácsadói munkába.
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Az aktív munkaeszközök területén kiemelt fontsággal bírnak a kapcsolattartás, kommunikáció és szolgáltatás
online, hálózatos elemei.13 Ezen jelentés kapacitásszámításai alapján világos, hogy a hálózati, intézményi,
csoportos és egyéni fejlesztés – az erőforrások szűkössége miatt – nem folyhat csupán face to face módon.
Természetesen ezen eszközök birtokbavétele és értelmes használata egyfajta kultúraváltást igényel mindkét
oldalon. Ugyanakkor értelmes használatuk drámai minőségjavulást hozhat a szolgáltatásban.
Az alábbi folyamatszabályozás már abból indul ki, hogy a nevezett eszköztár létrejött és használatba került.
Szám

Lépés

Szereplők

Felelős

1.

A szaktanácsadáshoz szükséges standard
eszköztár (és háttértámogatás) éves
áttekintése és meghatározása

szakmai irányító szerv,
intézményvezetők,
külső szakértők, OH

szakmai irányító szerv

2.

Az eszköztár és háttértámogatás
szolgáltatásalapú biztosítása

szakmai irányító szerv,
külső szakértők, OH

szakmai irányító szerv

3.

A szaktanácsadói munkához történő
igénybevétel

szaktanácsadók

szaktanácsadók

4.

Az eszköztár és a háttértámogatás
értékelése

szaktanácsadók és a
célcsoport

szaktanácsadók

5.

Az eszköztár és a háttértámogatás éves
beválásának értékelése és a szükséges
fejlesztések, módosítások elindítása

szakmai irányító szerv,
intézményvezetők,
külső szakértők, OH,
fejlesztők

szakmai irányító szerv

Disszemináció

szakmai irányító szerv,
intézményvezetők,
külső szakértők, OH,
fejlesztők

szakmai irányító szerv

6.

Ezek az online rendszerelemek jelenleg nem állnak rendelkezésre. Ugyanakkor a világ számos országában használna erre a célra
olcsó és egyszerű eszközöket (pl. Skype).
13
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5.6

A szaktanácsadói munka monitorozása

A területileg illetékes POK-okon belüli egyes szaktanácsadók munkájának eredményessége és az őket
szervezők, irányítók munkájának hatékonysága együttesen határozza meg a szaktanácsadás, mint rendszer
minőségét. Az országos megítélés – ha szükséges – az egyes POK-okra vonatkozó megállapítások
összesítéséből származtatható, hiszen a köznevelési rendszer irányítóin kívül más partnereknek a rendszer
egészére nincsen rálátásuk. A monitorozás tulajdonképpen folyamatos nyomon követés az éves
munkatervben meghatározott mérésekből, ellenőrzésekből, az ezekből nyert eredmények elemzésére épülve
történik. A monitorozás elsősorban a szaktanácsadói illetve POK-vonzáskörzeti teljesítményre (óraszámok,
látogatások, bevont partnerek mennyisége) és elemi megfelelőségek (jogszerűség, szakszerűség, megfelelő
dokumentáltság) irányul. Mivel koncepciónkban a szaktanácsadói munka online támogató rendszeren alapul,
ezen alapadatok és összefüggések kinyerése és összesítése nem okozhat problémát a POK-ok
munkatársainak.
A folyamat bemenete az éves tervezés, ahol elkészült az egyes szaktanácsadók feladatprofilja. A folyamat
kimenete pedig az éves értékelésbe kapcsolódik, hiszen a monitorozás mind a jövő évi munka tervezéséhez
mind pedig az országos éves értékeléshez szállít adatokat.
Szám

14

Lépés

Szereplők

Felelős

1.

Az éves munkaterv szaktanácsadóra való
lebontása

POK, szaktanácsadó

POK

2.

A szaktanácsadási terv teljesítése

szaktanácsadó és
célcsoport

szaktanácsadó

3.

A szaktanácsadáskor termelődő
dokumentáció gyűjtése és folyamatos
összesítése14

POK

POK

4.

Monitor-jelentés összeállítása

POK

POK

5.

A monitor-jelentés továbbítása és közös
feldolgozása

szakmai irányító szerv
és POK

szakmai irányító szerv

6.

A szükséges változtatások beépítése a
jövő évi tervezésbe

POK

POK

A folyamat szakmai relevanciája és hatékonysága kizárólag elektronikus dokumentáció és adatgyűjtés esetén biztosítható
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5.7

A szaktanácsadói munka értékelése

A szaktanácsadói munka értékelési rendszere a minőségbiztosítási rendszer kulcsfontosságú eleme, hiszen
egy célvezérelt állami szolgáltatásról van szó. Ahhoz, hogy a szaktanácsadás rendszere tanuló és fejlődő
szervezetté váljon, képessé kell válni egy értékelési rendszer működtetésére és az eredmények
hasznosítására.15
Az értékelési rendszer kétszintű szerkezetben képes a legértékesebb információkat szolgáltatni: egyrészről
visszajelzést ad az egyéni szaktanácsadók munkájáról, másrészről pedig értékeli a területileg illetékes POK
működését.
Az értékelést a szaktanácsadás legfontosabb partnerei végzik: az intézményvezetők, az érintett pedagógusok
és teljes intézményfejlesztés esetén a munkába befolyt nevelőtestületi tagok és intézményi alkalmazottak. A
külső partnerek értékelését egészítheti ki a szaktanácsadó éves önértékelése.
Értékelési dilemmaként vetődik fel a tanulók bevonása az értékelési folyamatba. Bizonyos életkor alatt ennek
nincs szakmai relevanciája, ám még a releváns életkori csoportok esetében is kérdéses az értékelés értelme.16
Az értékelés a tanulók megkérdezésekor arra a tantermi, tanulásszervezési gyakorlatra (pontosabban annak
elmozdulására) kérdezne rá, amely a pedagógus szaktanácsadó általi fejlesztése nyomán előállhat. Ez az
értéklánc (Porter) azonban túlságosan hosszú és töredezett ahhoz, hogy közvetlen következtetésekre adjon
módot külső szakemberek számára. Így a tanulók megkérdezését az intézményi önértékelés hatáskörébe
utalva a következőképpen alakul az egyéni szaktanácsadók értékelésének rendszere:

A folyamat szakmai relevanciája és hatékonysága kizárólag elektronikus kérdezés és adatgyűjtés esetén biztosítható
Az intézményi belső értékelési rendszerek tapasztalati szerint a legpontosabb pedagógus értékeléseket a 16 éves vagy idősebb
tanulóktól várhatjuk. Ez a megkérdezés lehetőségét lényegében a gimnáziumok és szakközépiskolák végzős évfolyamaira szűkítené le.
15
16
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8. számú ábra

Az egyéni szaktanácsadói munka értékelése

Intézményvezető

Egyéni pedagógus

Szaktanácsadói
önértékelés

Intézményi
technikai dolgozók
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A kétszintű rendszer második eleme a POK-ok szolgáltatásszervezését érinti. Itt csak olyan partner végezhet
értékelést, aki rálát a szaktanácsadási rendszer működésére és képes a területi alapon szerveződő POK
koordinációs munkájának megítélésére. E tanulmány javaslata szerint a POK-ok munkájának értékelése az
intézményvezetők és a POK-ok által foglalkoztatott szaktanácsadók feladata legyen. Ezt egészítse ki a POKok önértékelése és a munkájukat összegző monitoring jelentés.
9. számú ábra

A POK-ok munkájának értékelése

Intézményvezetői
értékelés

Szaktanácsadói
értékelés

POK-ok éves
önértékelése és a
POK-ok
munkájáról készült
monitoring
jelentés

5.7.1

Az egyéni szaktanácsadói munka minőségének értékelése

Az egyéni szaktanácsadói munka értékelését végezheti a területileg illetékes POK vagy az országos szakmai
irányító szerv. Amennyiben az értékelési rendszer elektronikus (és digitális) lesz, a tényleges értékelő
szervezet megnevezése másodlagos, hiszen az értékelés eredményeit mind központi mind pedig területei
szinten hasznosítani kell majd.
A szaktanácsadói munkafolyamat elemei szakterületenként ugyan jelentősen különböznek, ám vannak közös
részek, és az eltérések nagy része is általánosítható. Emiatt a szaktanácsadói munka minőségi mutatóinak
nagy része valamennyi szakterületre alkalmazható lesz.
Az értékelő tevékenység célja (az ellenőrzések, mérések során feltárt adatokra, tényekre támaszkodva) annak
vizsgálata, hogy a szakmai munka és annak eredményei (a) mennyiben felelnek meg a megfogalmazott
oktatásirányítási és szervezeti célkitűzéseknek és (b) mennyire váltották ki a partnerek
elégedettségét. Az értékelés alapvető feladata, hogy megerősítse a
szaktanácsadók szakmai tevékenységének helyességét, vagy feltárja a
hibákat, hiányosságokat, és így ösztönözze a szakembereket a hibák
kijavítására, tevékenységük fejlesztésére.
A szaktanácsadó teljesítményét előre meghatározott, nyilvános,
egységes elvek szerinti, mérhető követelmények alapján kell
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értékelni. Ezt országosan egységes alapelvek mentén, az adott POK-on belül a helyi specialitásokat is
figyelembe vevően kialakított eljárásrend szerint célszerű megtervezni és végrehajtani. Az elvárásokat,
követelményeket minden tanévre, a munkatervben meghatározott kiemelt célok és a munkatársak munkaköri
feladatainak figyelembe vételével kell meghatározni. Az elvárások irányulhatnak a szaktanácsadói munka
minőségére (eredményességére), a végrehajtás időbeni és dokumentáltság-szempontú teljesítésére, továbbá
a végrehajtás módszereire. A szaktanácsadói munka értékelőeszközeinek nagyfokú lényegi koherenciát és
stabilitást kell felmutatniuk, hogy a szaktanácsadók fejlődése nyomon követhető legyen.
A szaktanácsadói teljesítmény értékelése akkor lesz objektív, ha a szaktanácsadó tevékenységrendszerét
komplexen kezeli és tényekre alapoz. Mindkét elvárás teljesülésének feltétele a szaktanácsadói munka
dokumentáltsága, így az értékelés során jelentős részben dokumentumelemzést végeznek az értékelők.
Ennek kapcsán sor kerül a szaktanácsadó által készített dokumentumok formai és tartalmi elemzésére.
Ilyen „formai” szempontok lehetnek:







Megfelelő dokumentumsablont használt-e?
Kitöltött-e minden rovatot?
Eleget tett-e a megfogalmazott terjedelmi követelményeknek?
Stílusa, nyelvhasználata megfelelő-e?
Betartotta-e a vonatkozó határidőket?
Betartotta-e a mennyiségi (darabszámra vonatkozó) elvárásokat?

Mindezek eldöntése egyszerű ellenőrzési feladat, egy check-listán való kipipálással rendszerint megoldható.
A tartalmi tevékenység megítélése nehezebb, hiszen a szaktanácsadói tevékenységet koordináló POK-os
szakember értelemszerűen nincsen otthon minden tantárgyi, illetve tematikus területen. Az alábbi táblázat
összefoglalja a szaktanácsadói munka „tartalmi” értékelésének lehetőségeit:
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1. számú táblázat A szaktanácsadói munka értékelésének lehetséges elemei és módszerei
Dokumentumelemzés

Egyéb ellenőrzési-értékelési módszerek

Vizsgálható
dokumentum

Megfigyelés,
meghallgatás,
személyes
részvétel

Időmérleg
készítése

Az éves egyéni
szaktanácsadói
munka
megtervezése

Szaktanácsadói éves
munkaterv

+

+

Konkrét
szaktanácsadásra
vonatkozó igény
megjelenése

-

+

Kapcsolatfelvétel

-

+

Az eseti
szaktanácsadási
tevékenység
megtervezése

Intézménylátogatási
forgatókönyv; Egyéni
cselekvési terv;
Interjútervek;

+

Az eseti
szaktanácsadói
támogatás egyes
lépései

Intézményfejlesztési
terv; PSZFT; jelenléti
ívek; terjesztésre szánt
jó gyakorlatok;
módszertani segédletek;
(kis)csoportos
műhelymunkák
segédanyagai(pl.:SWOT,
SWAN, halszálka,
Pareto, hálóterv, Gantt,
stb.)

(Ön)értékelés,
(ön)reflexió az

Egyéni záróbeszámoló;
Reflexiók;

Szaktanácsadói
tevékenység

+

+

+

+

+

Eseti intézményi
elégedettségi
kérdőív; egyéb
partneri
visszajelzések

+
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Szaktanácsadói
tevékenység

eseti
szaktanácsadásra
vonatkozóan

Egyéb

(Ön)értékelés,
(ön)reflexió az
éves
szaktanácsadói
tevékenységre
vonatkozóan

Dokumentumelemzés

Egyéb ellenőrzési-értékelési módszerek

Vizsgálható
dokumentum

Megfigyelés,
meghallgatás,
személyes
részvétel

Időmérleg
készítése

Partneri
elégedettségmérés
adatai

+

+

+

Elégedettségmérő
kérdőív

ppt, tanulmány,
versenyfeladat,
(szak)cikk, képzési
tematika; egyéb szakmai
anyag; összefoglaló; stb.

Összesített
intézményi
elégedettségi
kérdőívek; egyéb
partneri
visszajelzések

Önértékelő űrlap

+ Az adott szaktanácsadói tevékenység esetén alkalmazható
- Az adott szaktanácsadói tevékenység esetén nem releváns
A fenti értékelési szempontok bősége természetesen nem jelenti azok gyakorlati alkalmazhatóságát is. A
gyakorlatban a legtöbb esetben három-négy digitális kérdőív (intézményvezető, érintett pedagógus, érintett
csoport, szaktanácsadó) használatával oldható meg az éves értékelés.
A tartalmi/szakmai értékeléssel kapcsolatban elvárás, hogy adjon információt a célok megvalósulásának
mértékéről; jelezzen vissza az elvárás és a valóság közti eltérés mértékéről. Az értékelés során kerülni kell az
öncélúságot. Törekedni kell az átláthatóságra, nyíltságra, a szaktanácsadói autonómia maximális figyelembe
vételére. Az ellenőrzés fejlesztési céljára is tekintettel mindenképpen szükséges, hogy annak megállapításai
– legalább részben - szövegesen történjenek. Emellett alkalmazható százalékos értékelés, illetve két-, vagy
többállapotú kategorizálás is.
Az értékelő megbeszélések visszajelző-, fejlesztésre irányuló szakaszában az értékelő a szaktanácsadóval
egyetértésben meghatározza a következő tanévre vonatkozó fejlesztési célokat, az ezek eléréséhez
szükséges, s a munkatárs által vállalt feladatokat, valamint a feladatok eredményes végrehajtásához
nélkülözhetetlen feltételeket.
Amennyiben az értékelés minősítő részének végső eredménye pozitív és a
szaktanácsadó továbbra is szeretné ezirányú tevékenységét folytatni,
ennek megbízói oldalról akadálya nincs; az illetékes POK vezetője a
következő évre is szerződést köt vele. Ennek a szaktanácsadó
oldaláról az is feltétele, hogy rendben teljesítse a
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háromévenkénti regisztráció-megújítási és továbbképzési elvégzésére vonatkozó kötelezettségét.
Ha az értékelés minősítő részének eredménye negatív, a POK a következő szezonra nem köt szerződést a
szaktanácsadóval, aki ezáltal regisztrált szaktanácsadó lesz – tehát a lehetőség nem szűnik meg számára,
hogy saját, vagy másik POK-ban idővel újra szerződést kapjon. Ennek természetesen szintén feltétele, hogy
elvégzi a három évenkénti kötelező képzést és megújítja regisztrációját. 17 Mindkét esetben szükséges, hogy
a szaktanácsadó értékelésének eredményei bekerüljenek a szaktanácsadó egyéni elektronikus portfoliójába.
Az OFI TÁMOP-fejlesztésének során készülő tanulmányok egyike a szaktanácsadói pálya tagolásáról dolgoz
ki koncepciót. Ennek meghatározó eleme éppen az egyéni szaktanácsadói portfolió.
Az alábbi folyamat bemenete az éves tervezés folyamata, kimenete pedig a szaktanácsadók folyamatos
fejlesztése és a szaktanácsadók előmenetele.
Szám

Lépés

Szereplők

Felelős

1.

Az éves munkatervhez kapcsolódó
értékélési terv elfogadása és
kommunikálása a partnerek számára

szakmai irányító szerv,
POK

szakmai irányító szerv

2.

Az értékelő- és önértékelési eszközök
folyamatba ágyazott kiküldése

POK, külső partnerek,
szaktanácsadók

POK

3.

Az értékeléskor termelődő dokumentáció
gyűjtése és folyamatos összesítése18

POK

POK

4.

Szaktanácsadói szintű jelentés
összeállítása

POK

POK

5.

A jelentés továbbítása és közös
feldolgozása

POK, szaktanácsadó

POK

6.

A szükséges változtatások beépítése a
jövő évi tervezésbe

POK, szaktanácsadó

POK

7.

A szaktanácsadó egyéni elektronikus
portfoliójának kiegészítése

POK, szaktanácsadó

POK

A jelenlegi szabályozás az alkalmatlan szaktanácsadók „pihentetését” nem teszi lehetővé. A jelenlegi logika szerint a besorolást nyert
szaktanácsadókat foglalkoztatni kell, hogy magasabb kategóriás bérüket megkaphassák. Ez szolgáltatási szempontból torz logika. A
minőségbiztosítási rendszer egyik fundamentális eleme ennek megváltoztatása. A rendszernek képessé kell a besorolt de alkalmatlannak
bizonyult szaktanácsadók kivonására a napi gyakorlatból.
18
A folyamat szakmai relevanciája és hatékonysága kizárólag elektronikus dokumentáció és adatgyűjtés esetén biztosítható
17
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Szám

Lépés

Szereplők

Területi összefoglaló jelentés készítése a
szakmai irányító szerv számára

8.

5.7.2

POK

Felelős
POK

A POK-ok munkájának értékelése

A szaktanácsadói rendszer teljesítményét a szakmai irányító szerv minden tanév végén átfogóan értékeli.
Ebben a szaktanácsadói rendszer kulcsfontosságú céljainak, minőségcéljainak megvalósítását, a partneri
elégedettség színvonalát, a munka eredményességét, hatékonyságát kell vizsgálni az ellenőrzések, mérések
és értékelések objektív eredményeinek felhasználásával. A munka vezetői értékelésének szempontjai az
oktatásirányítás által meghatározott szempontok mellett különösen az alábbiak lehetnek:
-

a szaktanácsadói rendszer működését jellemző legfontosabb számszerű adatok

-

a szakmai munka személyi, tárgyi és infrastrukturális feltételeinek alakulása

-

a szaktanácsadók munkája

-

a szaktanácsadói rendszer és a nevelési-oktatási intézményrendszer kapcsolata

-

a partnerek igényeinek való megfelelés, elégedettség.

A POK-ok teljesítményének értékelése három forrásból történik. Az első forrás a POK-ok munkája által érintett
köznevelési intézmények vezetőinek visszajelzése. A másik forrás a szaktanácsadók értékelése. A harmadik
pedig a POK éves önértékelése és monitoring jelentése. A szaktanácsadói rendszer irányított önértékelése az
összes működési terület vizsgálatára, értékelésére vonatkozik. Az önértékelés szempontjai előre
meghatározottak. Az irányított önértékelésnek kettős célja van. Információgyűjtés a szervezeti kultúra
szintjéről, és a szaktanácsadás folyamatairól. Eredményeit felhasználjuk a stratégiai tervezéshez, a meglévő
stratégia beválásának ellenőrzésére.
A gyakorlatban ez két elektronikus kérdőív-típus kiküldésével és összesítésével, valamint egy belső irányított
önértékelés végigvitelével oldható meg.
Az alábbiakban azonban – egyes POK-ok feltételezett nyitottságára való tekintettel – egy jóval részletesebb
önértékelési gyakorlat alapelemeit is megadjuk.

Az önértékelés lehetséges területei:
-

folyamatok szabályozottsága

-

szervezeti kultúra állapota

-

folyamatos fejlesztés eredményei

-

a partnerek igényeinek való megfelelés.

Az önértékeléshez felhasználható módszerek:
-

dokumentumelemzés
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-

strukturált interjú

-

kérdőív

-

fókuszcsoportos interjú

Lépések:
1. Vezetői önértékelés kérdőív segítéségével
2. Dokumentumelemzés.
3. Klímateszttel való vizsgálat.
4. Fókuszcsoportos interjúk.
5. Vezetői interjú.

Ajánlott résztvevők POK-onként:
-

POK vezetője
területi vezető szaktanácsadók
szaktanácsadók
a szaktanácsadók munkáját segítő alkalmazotti közösség (reprezentatív kiválasztással).

A részletes önértékelési folyamat leírása:

19



az elvégzendő feladatok számba vétele és ütemezése.



a vizsgálatot végzők megbízása, döntés a vizsgálat módszeréről és idejéről, valamint a vizsgált
területekről,



a POK vezetője kérdőív segítségével elvégzi a vezetői önértékelést,



a klímateszt vizsgálat előkészítése,



a vizsgálatba bevontak körének meghatározása,



a vizsgálat helyének, idejének kijelölése,



a feldolgozás határidejének meghatározása,



a klímavizsgálat lebonyolítása után az MBCS19 elkészíti annak összefoglaló elemzését,

MBCS A POK-ok működésekor feltételeztük egy minőségbiztosítási csoport meglétét
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a klímatesztek és a vezető kérdőívek elemzése után az MBCS megfogalmazza a fókuszcsoportos
interjú kérdéseit,



a fókuszcsoportos interjú lebonyolítása, eredményeinek feldolgozása,



az MBCS az elemzések elvégzése után elkészíti az összegzést,



az MBCS az eddig összegzett eredmények alapján elkészíti a vezetői interjú kérdéseit, melynek célja,
hogy felszínre kerüljenek az erősségek, a gyengeségek, az akadályozó tényezők, valamint a
fejlesztési lehetőségek,



az MBCS elkészíti az irányított önértékelés végső összesítését,



az összesítést ismertetik a dolgozói körrel,



javaslatok begyűjtése a fejlesztendő területekre,



a fejlesztendő területek véglegesítése a vezetőség (POK vezető és a vezető szaktanácsadók) által,



az MBCS Megvalósítási Ütemtervet készít a fejlesztendő területekre.

Folyamatszabályozást a POK-ok tényleges kapacitására való tekintettel a szűkített, egyszerűsített folyamatra
végeztünk. A folyamat bemenete a stratégiai tervezés és az éves tervezés folyamatai. A folyamat kimenete is
az előbbi két folyamathoz kapcsolódik.
Szám

20

Lépés

Szereplők

Felelős

1.

Az éves munkatervhez kapcsolódó
értékélési terv elfogadása és
kommunikálása a partnerek számára

szakmai irányító szerv,
POK

szakmai irányító szerv

2.

Az értékelő- és önértékelési eszközök
folyamatba ágyazott kiküldése

POK, külső partnerek,
szaktanácsadók

POK

3.

Az értékeléskor termelődő dokumentáció
gyűjtése és folyamatos összesítése20

POK

POK

4.

A POK-szintű értékelő jelentés
összeállítása

POK

POK

A folyamat szakmai relevanciája és hatékonysága kizárólag elektronikus dokumentáció és adatgyűjtés esetén biztosítható
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Szám

Lépés

Szereplők

Felelős

5.

A jelentés továbbítása és közös
feldolgozása

POK, szakmai irányító
szerv

POK

6.

A szükséges változtatások beépítése a
stratégiai és jövő évi tervezésbe

POK, szakmai irányító
szerv

szakmai irányító szerv

5.8 A szaktanácsadók folyamatos fejlesztése
A szaktanácsadók folyamatos fejlesztéséről gondoskodó alrendszer – részben a teljes rendszer fokozatos
felállása miatt – még koncepció szintjén sem került kidolgozásra. Ezért az alábbi alfejezetben a folyamatos
fejlesztés elvi koncepcionálása történik meg. A tényleges eljárásrend és a hozzá kapcsolódó eszközök
kijelölése a szakmai iránytó szerv feladata lesz.
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
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
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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,21 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:







21

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.
informális tanulás: változatos színtereken, kötetlen formában történik, nem feltétlenül tudatos tanulási
folyamat, lényege az információszerzés, valamint a képességfejlesztés.

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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10. 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, kreativitása és 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 közös
csoportba foglalása.
Az öntevékeny (nonformális) 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.
Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet
1143 Budapest, Szobránc u. 6-8.
Telefon: (+36-1) 235-7200
Fax: (+36-1) 235-7202
www.ofi.hu
40

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

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).
Mivel a folyamatos fejlesztés kommunikáción, együttműködésen, végső soron kultúrán alapuló folyamat,
hagyományos szabályozó jellegű eljárásrendekkel nem célszerű megkötni. Ebből következően az alábbi
folyamat csak a fejlesztés kereteit érinti. Bemenete az éves tervezés, kimenete pedig mind az éves értékelés
mind pedig a jövő év tervezéséhez kapcsolódik. Érintőlegesen a stratégiai tervezéshez is beszállít
információkat. A folyamatos fejlesztés munkaadatai a monitorozás folyamatához is szállítanak adatokat.
Szám

Lépés

Szereplők

Felelős

1.

Az éves munkatervhez kapcsolódó
fejlesztési terv elfogadása és
kommunikálása a partnerek számára

szakmai irányító szerv,
POK

szakmai irányító szerv

2.

A folyamatos fejlesztés eszközeinek
megnyitása a partnerek számára

POK, külső partnerek,
szaktanácsadók

POK

3.

A fejlesztéskor termelődő dokumentáció
gyűjtése és folyamatos összesítése22

POK

POK

4.

A POK-szintű értékelő jelentés
összeállítása

POK

POK

5.

A jelentés továbbítása és közös
feldolgozása

POK, szakmai irányító
szerv

POK

6.

A szükséges változtatások beépítése a
stratégiai és jövő évi tervezésbe

POK, szakmai irányító
szerv

szakmai irányító szerv

5.9 Tudásmegosztás
A tudásmegosztás a tanulmány felfogásában része a szaktanácsadók folyamatos fejlesztésének.
Sajátosságai miatt azonban önálló folyamatként kezelendő. A tanulmány egyik fejlesztéspolitikai ajánlása az,
hogy a tudáselemek és praxis általános megosztásán túl, szükség van a jó gyakorlatok köré szerveződő,
magas szinten professzionalizált tudáselemek előállítására és szervezett megosztására. Középtávon ez lehet
22

A folyamat szakmai relevanciája és hatékonysága kizárólag elektronikus dokumentáció és adatgyűjtés esetén biztosítható
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a szaktanácsadás országos egyöntetű alapminőségének legfontosabb biztosítéka. Ha ez a folyamat elmarad,
akkor a szaktanácsadás aktuális minőségét mindig a szaktanácsadó egyéni felkészültsége és személyisége
fogja eldönteni.
A tudásmegosztás a jó gyakorlatok köré szerveződik, alanyai pedig a szaktanácsadók. Formája lehet
szaktanácsadói szempontból a nevelőtestületi szakmai nap tervezésére, megtartására; műhelymunkára, belső
képzések szervezésére; konkrét témára vonatkozó szakmai megbeszélésre; közös projektek tervezésére és
megvalósítására történő javaslattétel. A szakmai hátteret a vezető szaktanácsadók biztosítják. A
szaktanácsadói tapasztalatok megosztása történhet személyes találkozók, műhelymunkák során, illetve az
erre a célra kialakított virtuális felületen is.
A tutori támogatás során a vezető szaktanácsadóktól kapnak egyéni, személyre szabott támogatást a
szaktanácsadók. A szaktanácsadók rajtuk keresztül tanulnak meg eligazodni a szakpolitikai, szakmai illetve
az operatív teendők rengetegében is. A tudásmegosztás ezen módját akkor használjuk, amikor a
szaktanácsadók egyéni, személyre szabott támogatásban részesülnek egy olyan szakembertől, aki az adott
témában rendelkezik többlettudással, jártassággal, és ennek elsajátításában is segítséget nyújt.
A szervezeti (formális) tanulás magába foglalja a konferenciákon való részvételt, illetve az ott hallottak
gyakorlati hasznosítását, az új ismereteket tartalmazó vagy meglévő ismeretek elmélyítésére szolgáló
képzéseket, valamint a műhelymunkákat is. Ezek szervezése lehet a POK-ok feladata.
A támogató rendszer valamennyi fejlődési formáját hálózati tanulási környezetben való megvalósulását is
támogatni szükséges.
Összefoglalóan megállapítható, hogy a szaktanácsadók folyamatos fejlesztése és tudásmegosztása komoly
szakmai ismeretekkel illetve felnőttképzési tapasztalatokkal is rendelkező vezető szaktanácsadók irányítása
alatt képzelhető el. Az általuk kidolgozott tematika, időbeosztás alapján a helyi POK-ok koordinálhatják az
érintett terület szaktanácsadóinak ilyen irányú tevékenységeit is.
A folyamat a jó gyakorlatok köré szerveződő professzionális tartalmi és módszertani fejlesztés mozzanatában
tér el a szaktanácsadók általános fejlesztésétől. Ez a fejlesztés a szakmai irányító szerv kontrollja alatt,
professzionális fejlesztők által zajlik, a megosztás következtében eleve digitális felületre tervezve.
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Szám

23
24

Lépés

Szereplők

Felelős

1.

Az éves munkatervhez kapcsolódó
fejlesztési terv elfogadása és
kommunikálása a partnerek számára

szakmai irányító szerv,
POK

szakmai irányító szerv

2.

A jó gyakorlatok köré szervezett
fejlesztőmunka megtervezése és
kiszerződése professzionális fejlesztőknek

szakmai irányító szerv,
külső fejlesztők,
szaktanácsadók

szakmai irányító szerv

3.

A fejlesztések megosztása23

szakmai irányító szerv

szakmai irányító szerv

4.

A fejlesztések megosztásakor termelődő
dokumentáció gyűjtése és folyamatos
összesítése24

POK

POK

5.

A POK-szintű értékelő jelentés
összeállítása

POK

POK

6.

A jelentés továbbítása és közös
feldolgozása

POK, szakmai irányító
szerv

POK

7.

A szükséges változtatások beépítése a
stratégiai és jövő évi tervezésbe

POK, szakmai irányító
szerv

szakmai irányító szerv

A fejlesztések megosztása kizárólag digitális felületen értelmes.
A folyamat szakmai relevanciája és hatékonysága kizárólag elektronikus dokumentáció és adatgyűjtés esetén biztosítható
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5.10 A szaktanácsadók előmenetele
A szaktanácsadók szakmai előmeneteléről a folyamatos fejlesztés/fejlődés kulcsfolyamata kapcsán írtunk. Az
alábbi előmenetel olyan életpályához kapcsolódó hierarchikus rendszer, amely jelenleg még nem bír világos
minisztériumi irányvonallal és jogszabályi háttérrel. Az előmeneteli rendszer részletesebb koncepcionálása az
alprojekt egy másik zárótanulmányában történik meg, itt csupán arra célszerű szorítkozni, hogy a
szaktanácsadói munka monitorozása és partnerek általi értékelése egy meghatározott időszakon és minőségi
szinten túl előrelépéshez vezethet.

11. számú ábra

Egy lehetséges pályamodell a szaktanácsadásban

senior
szaktanácsadó
minősített
szaktanácsadó
szaktanácsadó
Nagyon fontos hangsúlyozni, hogy a szaktanácsadói munka monitorozásának és partnerek általi
értékelésének folyamata elsősorban a szolgáltatás minőségének folyamatos javítását szolgálja és nem
elsősorban előmeneteli eszköz.
Mivel a tanulmány kidolgozásának időpontjában a pályamodell egyetlen eleme sem képezi kormányzati
oktatáspolitikai koncepció részét, az előmeneteli rend eljárás-szerű szabályozása nem látszik okszerűnek.
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6 A szaktanácsadói munka minőségbiztosításának dokumentációs
háttere
A szaktanácsadói munka minőségbiztosításának nélkülözhetetlen eleme a partnerek elégedettségvizsgálata.
A tanulmány Mellékletei négy elégedettségvizsgálatot szolgáló kérdőívet tartalmaz. A kérdőíveket a POK-ok
és az országos szakmai irányító szerv vélhetően szűkös koordinációs kapacitásaira szabottak:
-

rövidek, gyorsan kitölthetőek
a négyes skála nagymennyiségű kérdőív feldolgozásakor karakteres eredményeket ad
eleve alkalmasak a digitalizálásra
nyílt forráskódú, ingyenes szoftverekkel is feldolgozhatóak.

A kérdőívek kérdései a PDCA-logikát követik és szorosan illeszkednek a tíz szakmai kulcsfolyamat
szabályozásaihoz. Így feldolgozásuk után nem egyszerűen a partneri igényekről és elégedettségről
tudósítanak, hanem – megfelelő tömegben kitölttetve és feldolgozva – a folyamatszabályozások működését
is elemzik.
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7 Mellékletek
Az alábbiakban négy mellékletet közlünk annak érdekében, hogy a szakmai irányító szerv és a POK-ok
viszonylag gyorsan el tudják kezdeni a szaktanácsadói rendszer minőségbiztosítását. Az első két melléklet a
szaktanácsadó munkájára kérdez rá az érintett pedagógus és az intézményvezető szemszögéből. A második
két melléklet pedig a POK-ok működését elemzi az intézményvezetők és a szaktanácsadók szemszögéből.
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Útmutató a szaktanácsadói munka
értékeléséről és az eredmények
feldolgozásáról
az érintett pedagógusok számára
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1. A szaktanácsadói munka értékelésének célja
A szaktanácsadói munka értékelésének célja az, hogy a szaktanácsadó kollégák olyan eszközt kaphassanak
a kezükbe, amely segítheti folyamatos fejlődésüket. Ön a tanév során kapott szaktanácsadói támogatást, így
visszajelzése különösen értékes lehet. Önön kívül még intézményvezetőjét kérdezzük meg a szaktanácsadó
működéséről.
Az Ön értékelését csak a POK munkatársa és intézményvezetője láthatja. A szaktanácsadó az Ön értékelését
– több pedagógus és intézményvezető értékelőlapjával együtt – csak névtelenül olvashatja majd. A
szaktanácsadói munka értékeléséből kapott eredményeket minden szaktanácsadó kolléga egyénileg dolgozza
fel, és csupán akkor tárja – saját döntése eredményeképpen – kollégái elé, ha tanácsukat vagy szakmai
segítségüket kéri egyéni továbbfejlődéséhez.

2. A szaktanácsadói munka értékelésének eszköze
A szaktanácsadói munkát az alábbi, 25 pozitív állításból álló értékelési eszközzel mérjük. Célja, hogy egy
rövid, érthető, jól kitölthető állítássor segítségével adjon értékes visszajelzést a szaktanácsadói munka
továbbfejlesztéséhez.
A nemzetközi gyakorlatnak megfelelően négy állítás erejéig szabad sáv áll rendelkezésre azoknak a
kollégáknak, akik az őket kifejezetten érdeklő és a 21 állításban nem szereplő dolgokat akarják értékelni.
A négyskálás értékelésben a számok jelentése a következő:
1 egyáltalán nem igaz
2 nem jellemző
3 jellemző
4 teljesen igaz

A szaktanácsadó neve:....................................................................................................................................
Hány alkalommal találkoztam vele: .................................................................................................................
1
2
3
4
5
6
7
8

Állítás
A szaktanácsadói támogatásra vonatkozó igény a munkámból fakadt.
A szaktanácsadó hívása közös döntésem volt az intézményvezetővel.
A szaktanácsadói látogatásra gondolva nem érzek szorongást.
A szaktanácsadó intézményem előzetes ismeretével érkezett.
A szaktanácsadó előzetesen konzultált intézményvezetőmmel.
A szaktanácsadó előzetes ismeretekkel bírt szakmai problémáimról.
Első látogatásán tisztáztuk a problémát és munkatervet készítettünk.
Követelményei, elvárásai világosak számomra.
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Állítás
A közös munka során bevon és aktivizál engem.
Lehet tőle kérdezni, szívesen válaszol.
Hatékonyan gazdálkodik az idővel.
Látogatásait időben kezdi és pontosan fejezi be.
Igazságos és következetes módon értékeli munkámat.
Szakmailag hasznos változtatásokat javasol.
Ad lehetőséget a javításra.
Közös munkánkat a bizalom és nyugalom jellemzi.
Munkája nem függ pillanatnyi hangulatától.
Sokat tanultam tőle.
Szívesen ad egyéni tanácsot, hogy segítse a fejlődésem.
Elfogad engem partnerként.
Nem kommunikál sértő módon velem.
Támogatása további gondolkodásra és tájékozódásra inspirál.

Köszönjük az együttműködést!
POK
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Útmutató a szaktanácsadói munka értékeléséről és az eredmények feldolgozásáról
az érintett intézményvezető számára
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1. A szaktanácsadói munka értékelésének célja
A szaktanácsadói munka értékelésének célja az, hogy a szaktanácsadó kollégák olyan eszközt kaphassanak
a kezükbe, amely segítheti folyamatos fejlődésüket. Intézményének egy pedagógusa a tanév során kapott
szaktanácsadói támogatást, így visszajelzése különösen értékes lehet. Önön kívül még az érintett pedagógust
kérdezzük meg a szaktanácsadó működéséről.
Az Ön értékelését csak a POK munkatársa és intézményvezetője láthatja. A szaktanácsadó az Ön értékelését
– több pedagógus és intézményvezető értékelőlapjával együtt – csak névtelenül olvashatja majd. A
szaktanácsadói munka értékeléséből kapott eredményeket minden szaktanácsadó kolléga egyénileg dolgozza
fel, és csupán akkor tárja – saját döntése eredményeképpen – kollégái elé, ha tanácsukat vagy szakmai
segítségüket kéri egyéni továbbfejlődéséhez.

2. A szaktanácsadói munka értékelésének eszköze
A szaktanácsadói munkát az alábbi, 12 pozitív állításból álló értékelési eszközzel mérjük. Célja, hogy egy
rövid, érthető, jól kitölthető állítássor segítségével adjon értékes visszajelzést a szaktanácsadói munka
továbbfejlesztéséhez.
A nemzetközi gyakorlatnak megfelelően négy állítás erejéig szabad sáv áll rendelkezésre azoknak az
intézményvezető kollégáknak, akik az őket kifejezetten érdeklő és a 12 állításban nem szereplő dolgokat
szeretnék értékelni.
A négyskálás értékelésben a számok jelentése a következő:
1 egyáltalán nem igaz
2 nem jellemző
3 jellemző
4 teljesen igaz

A szaktanácsadó neve:....................................................................................................................................
Hány alkalommal találkoztam vele: .................................................................................................................
1
2
3
4
5

Állítás
A szaktanácsadói támogatásra vonatkozó igény a pedagógus kolléga munkájából
fakadt.
A szaktanácsadó hívása közös döntésem volt az intézményvezetővel.
A szaktanácsadói látogatásra gondolva nem érzek szorongást.
A szaktanácsadó intézményem előzetes ismeretével érkezett.
A szaktanácsadó előzetesen konzultált velem.
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Állítás
A szaktanácsadó előzetes ismeretekkel bírt a pedagógus kolléga szakmai
problémáiról.
Első látogatásán tisztáztuk a problémát és munkatervet készítettünk.
Követelményei, elvárásai világosak számomra.
A pedagógus kolléga pozitívan nyilatkozott közös munkájukról.
A pedagógus kolléga munkájában pozitív elmozdulást tapasztalok a probléma
megoldásának irányába.
Hasonló problémák esetén szívesen kérnék további szaktanácsadói támogatást.
A POK-kal jó viszonyt alakítottam ki.

Köszönjük az együttműködést!
POK

Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet
1143 Budapest, Szobránc u. 6-8.
Telefon: (+36-1) 235-7200
Fax: (+36-1) 235-7202
www.ofi.hu
52

1
1

2
2

3
3

4
4

1
1
1
1

2
2
2
2

3
3
3
3

4
4
4
4

1
1
1
1
1
1

2
2
2
2
2
2

3
3
3
3
3
3

4
4
4
4
4
4

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

Útmutató a POK munkájának
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1. A POK értékelésének célja
A POK értékelésének célja az, hogy a szaktanácsadást területileg koordináló kollégák olyan eszközt
kaphassanak a kezükbe, amely segítheti folyamatos fejlődésüket. A tanév során az Ön intézménye és a
szaktanácsadó között megvalósult munkát a területileg illetékes POK szervezte, így az Ön visszajelzése
különösen értékes lehet. Önön kívül még a szaktanácsadást nyújtó szaktanácsadókat kérdezzük meg a
szaktanácsadás koordinációjáról.
Az Ön értékelését csak a POK munkatársai és a szaktanácsadás országos szakmai irányító szervezetének
munkatársai láthatják. Az előzőekben felsorolt kollégák az Ön értékelését – a többi szaktanácsadó és
intézményvezető értékelőlapjával együtt – csak névtelenül olvashatja majd. A POK-ok koordinációs
munkájának értékeléséből kapott eredményeket minden POK maga dolgozza fel, és saját irányított
önértékelésének eredményeivel veti majd össze. A POK-okban összesített értékelési eredményekből
országos összefoglaló is keletkezik majd, amely kihat a következő évek stratégiai tervezésére és a jövő évi
munkatervek elkészítésére.

2. A POK-ok által végzett koordinációs munka értékelésének eszköze
A szaktanácsadókat segítő koordinációs munkát az alábbi, 12 pozitív állításból álló értékelési eszközzel
mérjük. Célja, hogy egy rövid, érthető, jól kitölthető állítássor segítségével adjon értékes visszajelzést a
koordinációs munka továbbfejlesztéséhez.
A nemzetközi gyakorlatnak megfelelően négy állítás erejéig szabad sáv áll rendelkezésre azoknak az
intézményvezető kollégáknak, akik az őket kifejezetten érdeklő és a 12 állításban nem szereplő dolgokat
szeretnék értékelni.

A négyskálás értékelésben a számok jelentése a következő:
1 egyáltalán nem igaz
2 nem jellemző
3 jellemző
4 teljesen igaz

A szaktanácsadó neve:....................................................................................................................................
Hány alkalommal találkoztam vele: .................................................................................................................
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Állítás
Az intézményi önértékelésünk és fejlesztési tervünk által jelzett problémák beépültek
a POK éves tervezésébe.
A POK-ok tervezőmunkája nyomán félévre előre ismerhetem a szaktanácsadással
kapcsolatos vezetői feladataimat.
Az intézményemet érintő féléves szaktanácsadói munkaterv véglegesítésekor együtt
dolgozhattam a POK-kal.
A szaktanácsadásra intézményembe kijelölt szaktanácsadóról megfelelő
mennyiségű és minőségű előzetes tájékoztatást kaptam a POK-tól.
Értem a POK és a szaktanácsadó intézményem felé irányuló szakmai és technikai
elvárásait.
A szaktanácsadói látogatásokkor intézményem, jómagam és az érintett pedagógusok
kellőképpen informáltan és felkészülten várták a szaktanácsadót.
Szaktanácsadó a POK által meghatározott időpontokban, felkészülten érkezett.
A POK-tól kapott intézményi koordinációs feladataim szakmailag értelmesek.
A POK munkatársai elérhetőek számomra.
A POK munkatársai szaktanácsadói problémák kezelésekor megértőek és
segítőkészek.
A POK munkatársai látják munkámat és világos képpel rendelkeznek
intézményvezetői munkám minőségéről.
A POK-kal jó viszonyt alakítottam ki.

Köszönjük az együttműködést!
POK
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Útmutató a POK munkájának
értékeléséről és az eredmények
feldolgozásáról
az érintett szaktanácsadó számára
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1. A POK értékelésének célja
A POK értékelésének célja az, hogy a szaktanácsadást területileg koordináló kollégák olyan eszközt
kaphassanak a kezükbe, amely segítheti folyamatos fejlődésüket. A tanév során az Ön szaktanácsadói
munkáját a területileg illetékes POK szervezte, így az Ön visszajelzése különösen értékes lehet. Önön kívül
még a szaktanácsadás által érintett intézményvezetőt kérdezzük meg a szaktanácsadás koordinációjáról.
Az Ön értékelését csak a POK munkatársai és a szaktanácsadás országos szakmai irányító szervezetének
munkatársai láthatják. Az előzőekben felsorolt kollégák az Ön értékelését – a többi szaktanácsadó és
intézményvezető értékelőlapjával együtt – csak névtelenül olvashatja majd. A POK-ok koordinációs
munkájának értékeléséből kapott eredményeket minden POK maga dolgozza fel, és saját irányított
önértékelésének eredményeivel veti majd össze. A POK-okban összesített értékelési eredményekből
országos összefoglaló is keletkezik majd, amely kihat a következő évek stratégiai tervezésére és a jövő évi
munkatervek elkészítésére.

2. A POK-ok által végzett koordinációs munka értékelésének eszköze
A szaktanácsadókat segítő koordinációs munkát az alábbi, 12 pozitív állításból álló értékelési eszközzel
mérjük. Célja, hogy egy rövid, érthető, jól kitölthető állítássor segítségével adjon értékes visszajelzést a
koordinációs munka továbbfejlesztéséhez.
A nemzetközi gyakorlatnak megfelelően négy állítás erejéig szabad sáv áll rendelkezésre azoknak az
intézményvezető kollégáknak, akik az őket kifejezetten érdeklő és a 12 állításban nem szereplő dolgokat
szeretnék értékelni.
A négyskálás értékelésben a számok jelentése a következő:
1 egyáltalán nem igaz
2 nem jellemző
3 jellemző
4 teljesen igaz

A területileg illetékes POK neve: .....................................................................................................................
Hány éve állok munkakapcsolatban velük ......................................................................................................
1
2

Állítás
A POK-ok tervezőmunkája nyomán félévre előre ismerhetem a feladataimat.
A féléves szaktanácsadói munkatervem kereteiről jó időben kaptam előzetes
tájékoztatást.
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Állítás
A féléves szaktanácsadói munkatervem véglegesítésekor együtt dolgozhattam a
POK-kal.
A szaktanácsadásra kijelölt pedagógusokról, intézményvezetőkről és intézményekről
megfelelő mennyiségű és minőségű előzetes tájékoztatást kaptam a POK-tól.
Értem a POK felém irányuló szakmai és technikai elvárásait.
A szaktanácsadói látogatásokkor az intézmény, intézményvezető és az érintett
pedagógusok kellőképpen informáltan és felkészülten vártak.
Szaktanácsadói munkám monitorozásakor a POK megfelelő eszközöket használ.
A POK-tól kapott feladataim szakmailag értelmesek.
A POK munkatársai elérhetőek számomra.
A POK munkatársai szaktanácsadói problémák kezelésekor megértőek és
segítőkészek.
A POK munkatársai látják munkámat és világos képpel rendelkeznek munkám
minőségéről.
A POK-kal jó viszonyt alakítottam ki.

Köszönjük az együttműködést!
POK
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