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1. BEVEZETÉS
A TÁMOP-3.1.5/12-2012-0001 „Pedagógusképzés támogatása” című projekt keretében „A szaktanácsadói
látogatások beválás- és hatásvizsgálata” téma keretében olyan tanulmány kerül elkészítésre, amely
bemutatja, hogy a szaktanácsadói rendszer működtetése hogyan és mennyiben képes hozzájárulni a
pedagógusok és az intézmények folyamatos szakmai fejlődéséhez.
A tanulmány elemzi azt is, hogy a szaktanácsadói látogatások, a szaktanácsadók tevékenysége milyen
mértékben feleltek meg a pedagógusok és az intézményvezetők igényeinek és elvárásainak. Vizsgálja az
érintett szereplők elégedettségét, a szaktanácsadói protokoll alkalmazhatóságát, a szaktanácsadói
látogatások hatását a pedagógusok egyéni fejlődésére valamint az intézményi szervezet fejlődésére.
2. A KUTATÁS ELŐZMÉNYEI
Az Új Széchenyi Terv Társadalmi Megújulás Operatív Program Pedagógusképzés támogatása kiemelt
projekt (TÁMOP-3.1.5/12) célja a nemzeti köznevelési rendszerre épülő pedagógus-továbbképzési rendszer
létrehozása, amely többek között a pedagógus-életpályamodellhez kapcsolódó, a pedagógiai munkát
támogató tanácsadói tevékenységek megújítása.
„Az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet feladatai Pedagógusképzés támogatása kiemelt projekt (TÁMOP3.1.5/12) keretében:
 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
intézményekben1.”
Az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet a TÁMOP-3.1.5/12-2012-0001 „Pedagógusképzés támogatása” projekt
keretében kidolgozta az új típusú szaktanácsadás (tantárgygondozói, intézményfejlesztési, sajátos nevelési
igényű tanulókkal való foglalkozás segítése) eszközrendszerét és protokollját. A projekt keretében korábban
az eszközök és az eljárásrend kipróbálásra kerültek. A beérkezett elégedettségmérések és visszajelzések
alapján készült két összegző tanulmány:
 Összegző elemzés a szaktanácsadói látogatások tapasztalatairól Pedagógus visszajelző lap és
Intézményvezetői (szakmai támogatói) visszajelző lap értékelése alapján, valamint
 Összegző elemzés az új típusú tantárgygondozó szaktanácsadási protokoll és eszközrendszer
hatékonyságának vizsgálatáról.

1

Forrás: http://www.ofi.hu/tamop315/alapadatok Letöltve: 2015. július 2.
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Az "Összegző elemzés a szaktanácsadói látogatások tapasztalatairól Pedagógus visszajelző lap és
Intézményvezetői (szakmai támogatói) visszajelző lap értékelése alapján" 450 kiküldött kérdőív visszaérkezett
válaszai alapján végzett elemzés volt. A válaszadói hajlandóság alacsony volt: pedagógusok körében 24%, a
vezetők körében 10%.
Az "Összegző elemzés az új típusú tantárgygondozó szaktanácsadási protokoll és eszközrendszer
hatékonyságának vizsgálatáról" a szaktanácsadói látogatásokhoz kötődően a pedagógusok,
intézményvezetők, szaktanácsadók, szakmai támogatók által feltöltött dokumentumok elemzésével készült.
A protokoll és eszközrendszer a projekt során egyszer változott, így az egyes szakaszokban a
szaktanácsadók, pedagógusok és vezetők által feltöltött dokumentumok más-más állapothoz kapcsolódó
információkat tükröznek. Az említett tanulmányok az 1. szakasz eljárásrendje és eszközrendszere
használatára irányult, jelen kutatásban a 2014 novemberétől zajlott látogatások vizsgálata történik meg, ahol
módosított protokoll és dokumentumok kerültek alkalmazásra.
3. A KUTATÁS CÉLJA ÉS CÉLCSOPORTJAI
A kutatás célja annak felmérése, hogy a szaktanácsadói rendszer működtetése hogyan és milyen mértékben
képes hozzájárulni a pedagógusok és az intézmények folyamatos szakmai fejlődéséhez, illetve cél a
szaktanácsadói látogatások hatásának elemzése is.
A látogatások óta eltelt rövid idő ellenére, a kutatás választ keres arra, hogy a szaktanácsadói látogatások
indukáltak-e szervezeti változásokat, ha igen, akkor melyek ezek a szervezeti változások.
Elvárás, hogy a kutatás eredményei járuljanak hozzá az új pedagógiai szakmai szolgáltatási rendszer egyik
elemének a szaktanácsadói rendszernek a fejlesztéséhez.
A kutatás célcsoportjai intézményvezetők, és pedagógusok azokból az intézményekből, ahol 2014
novemberét követően legalább 5 szaktanácsadói látogatás történt valamint olyan szaktanácsadók, akik 2014
novemberétől végeztek szaktanácsadói látogatásokat.
4. A KUTATÁS HIPOTÉZISE
A kutatás eredményeivel igazolni kívánjuk azt, hogy:
 a kidolgozott eszközök és protokoll segítik a szaktanácsadói tevékenységet, az eszközök támogatják
a pedagógusok fejlődését, használatuk eredményes és hasznos,
 a szaktanácsadói látogatásokhoz kapcsolódóan fogalmazódtak meg elvárások és igények a
pedagógusokban és intézményvezetőkben, ezek az igények és elvárások legalább 70%-ban
teljesültek,
 a pedagógusok és intézményvezetők legalább 70%-ban elégedettek a szaktanácsadói látogatásokkal,
 a szaktanácsadók felkészültek a feladat elvégzésére.
Feltételezzük, hogy változások következtek be a pedagógusok napi tanítási/nevelési gyakorlatában, és
elindultak szervezeti szintű változások.
Igazolni kívánjuk szervezeti szintű változások irányait:

változások a szervezeti alapértékekben: különösen humánorientáció, kockázatvállalás,
kockázatkerülés, konfliktuskerülés – tűrés,

változások
a
szervezet
kompetenciáiban:
együttműködés,
kommunikáció, horizontális tanulás a szervezeten belül,

változások a szervezet irányításában: döntéshozatali
mechanizmusok, munkamegosztás,

változások a vezetői szerepben, tevékenységben.
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5. A KUTATÁS MÓDSZERTANÁNAK BEMUTATÁSA
5.1. Módszertani alapelvek
A kutatásban az egyes célcsoportok megkérdezésekor olyan kérdéseket tettünk fel, amelyek relevánsak voltak
az adott célcsoport számára, és a válaszadók rendelkeztek tapasztalatokon alapuló információval. Az interjú
tervekben és online kérdőíves megkérdezésben az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet előzetesen elkészített
tanulmányaiban megfogalmazott kérdések, megállapítások is felhasználásra kerültek.
Valamennyi kutatási téma esetében alkalmaztuk a dokumentumelemzés (előzetes vizsgálatok, tanulmányok),
az online kérdőíves felmérés és fókuszcsoportos interjú módszerét.
Olyan intézményekből választottuk a válaszadókat, ahol legalább 5 alkalommal zajlott szaktanácsadói
látogatás.
5.2. A célcsoportok mintájának bemutatása
5.2.1. Az online kérdőíves felmérés mintája
Az online kérdőíves felmérésben pedagógusok, intézményvezetők, szaktanácsadók vettek részt. A mintában
szereplők azok közül a pedagógusok, szaktanácsadók, intézményvezetők közül kerültek kiválasztásra, akik
az OFI szolgáltatásszervezése keretében kértek szaktanácsadói látogatást. A kiválasztáshoz a projekt
adatbázisát használtuk fel.
A mintában a szolgáltatást igénybevevő pedagógusok és vezetőik (a mintába beválasztott pedagógusok
intézményvezetője, valamint a tematikus látogatást kérő intézmények vezetői) szerepelnek.
A szaktanácsadói mintát azok a szaktanácsadók képezik, akik az adott pedagógusoknál végeztek
szaktanácsadói látogatást. A szaktanácsadók részben az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet projektjében
kerületek alkalmazásra, részben a pedagógiai intézetek megbízásából végezték tevékenységüket. Ez utóbbi
két tényezőt nem kérdeztük, mert a pedagógiai intézetek megbízásából végezett munka során is az
Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet protokollját alkalmazták a szaktanácsadók.
Az intézmények kiválasztásakor a látogatások arányában választottunk tematikus tanácsadást igénylő
intézményt is. A tantárgyi tanácsadást és a tematikus tanácsadást igénylő intézmények csoportjából a további
intézményválasztás véletlenszerű, mert a látogatásokat, bármely típusú és bármely fenntartású intézmény
kérhette, hiszen a projektindikátor a szaktanácsadói látogatások összes száma volt.
5.2.2.A fókuszcsoportos interjú mintája
A fókuszcsoportokba olyan pedagógusok, intézményvezetők és szaktanácsadók kerültek kiválasztásra, akik
nem vettek részt az online felmérésben.
A mintába olyan intézményekben dolgozó pedagógusok és vezetők is kaptak meghívást 50%-os arányban,
ahol legalább 5 szaktanácsadói látogatás zajlott valamint kevesebb, mint 5 szaktanácsadói látogatás zajlott.
A kiválasztáshoz az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet adatbázisát használtuk.
5.3. Alkalmazott kutatási módszerek
5.3.1.Dokumentumelemzés
A kutatást megelőzően az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet által összeállított
kérdőíveket az "Összegző elemzés a szaktanácsadói látogatások
tapasztalatairól Pedagógus visszajelző lap és Intézményvezetői
(szakmai támogatói) visszajelző lap értékelése alapján" valamint az
"Összegző
elemzés
az
új
típusú
tantárgygondozó
szaktanácsadási
protokoll
és
eszközrendszer
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hatékonyságának vizsgálatáról" tanulmányokat dokumentumelemzéssel megvizsgáltuk. Kigyűjtésre kerültek
témák, kérdéskörök, kérdések, amelyet a jelen kutatásban is alkalmaztunk.
5.3.2.Kérdőíves felmérés
Az adatfelvétel strukturált, mennyiségi szempontból statisztikai elemzésre alkalmas online kérdőívvel történt.
Az összehasonlíthatóság és az árnyaltabb elemzés érdekében a három célcsoport számára azonos
kérdéskörök, kérdések kerültek megfogalmazásra. A kérdőíves felmérés kérdéseit az 1. számú melléklet
tartalmazza.
5.3.3.Fókuszcsoportos interjú
A személyes és/vagy fókuszcsoportos interjúk biztosítanak lehetőséget az adatok mélyebb értelmezéséhez.
Az interjúk kérdéskörei kiegészítik az online felmérés kérdéseit, árnyalják az ott kapott eredményeket. Az
interjúk alkalmával diktafonos felvétel, valamint helyszíni jegyzet készült. A fókuszcsoportos interjú
kérdésköreit a 2. számú melléklet tartalmazza.
6. A KUTATÁS EREDMÉNYEI
6.1. A megkérdezettek köre
Az online kérdőíves felmérés és az interjú során a szaktanácsadásban érintett pedagógusok,
intézményvezetők, szaktanácsadók kerültek megkérdezésre.
A kérdőív kitöltését elkezdte 1049 pedagógus, befejezte 764 fő. A vezetők közül elkezdte a kitöltést 483
vezető, befejezte a kitöltést 391 fő. A szaktanácsadók közül elkezdte a kitöltést 762 fő kezdte meg, és 616 fő
fejezte be. Az elemzéseket a teljesen kitöltött kérdőívek alapján végeztük el.
1. sz. táblázat: A fókuszcsoportos interjúkon résztvevők eloszlása
A fókuszcsoportos interjúkban részvevők száma
Hely/Résztvevők

vezető (fő)

pedagógus (fő)

szaktanácsadó fő)

Budapest 2015.06.24.

5

15

0

Budapest 2015.06.29.

6

14

0

Budapest 2015.06.29.

5

6

0

Budapest 2015.06.30.

0

0

21

Pécs

5

11

18

Szolnok

6

10

0

Szeged

10

16

13
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Összesen:
37
72
52
A kutatási tervben egy fókuszcsoportos interjún maximum 15 részvételét terveztük, azonban két esetben az
érdeklődés miatt két helyen (Szeged, Pécs) egy illetve 3 fővel túlléptük a létszámot.
Az intézményvezetők olyan intézményeket képviseltek, ahol legalább 4 szaktanácsadói látogatás zajlott, a
szaktanácsadók a 2014 novembere eltelt időszakban 4-10 szaktanácsadói látogatást végeztek. A végzett
szaktanácsadói látogatások részben az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet projektjének közvetlen
alkalmazásában, részben a 2015. március 31-ig működő pedagógiai intézetek munkatervében tervezett
feladatok alapján teljesültek.
6.2. A szaktanácsadói látogatások tapasztalatai
6.2.1. Tájékozottság az új típusú szaktanácsadásról
1. sz. ábra. Mikor ismerkedett meg az új típusú szaktanácsadás folyamatával? (pedagógus kérdőív)
450

386

400

Válaszok száma

350
300
250

200
150

128

121

100

56

59

50

13

0
a látogatásomat
a szaktanácsadó az intézményvezető
megelőzően más előzetesen küldött
ismertette meg
kollégánál már járt dokumentumaiból
velem a
szaktanácsadó az
ismertem meg a
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A pedagógusok jellemzően rendelkeztek ismeretekkel a látogatást megelőzően, több mint 90% így
válaszolt. Elgondolkoztató az, hogy több mint 50%-uk a szaktanácsadó előzetesen kiküldött
dokumentumaiból tájékozódtak. Ebből arra lehet következtetni, hogy jelentkezésük idején nem voltak
tisztában azzal, hogy pontosan mi fog történni. Ugyanolyan mértékben történt az előzetes ismeretszerzés
az intézményben más kollegánál járt látogatás, illetve intézményvezetői tájékoztatás következtében (kb.
17-17%). Hét százaléknyi pedagógus más módon tájékozódott, ugyanennyi kollegának
nem volt semmilyen előzetes ismerete, ez nem nagymértékű. 13 fő nem
válaszolt.
Fontos szervezeti eredmény, hogy a látogatásokkal kapcsolatban
működött a tudásmegosztás, hiszen a válaszadók összesen több
mint harmada a többi kollégától, illetve az intézményvezetőtől
tájékozódtak.
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A kérdést szöveges válaszokkal is ki lehetett egészíteni. A legjellemzőbb válaszok:
 magam is szaktanácsadó vagyok, szaktanácsadói képzésen volt a leggyakoribb válasz
 különböző képzéseken (vezetőképzés, szaktanácsadói képzések, minősítő vizsgák közben)
 az intézményben járt szaktanácsadó általi tájékoztatón, más kollegánál tett tanácsadás esetén
 magától a tanácsadást végző szaktanácsadótól
 saját tájékozódás, személyes (beszélgetés kollegákkal) és hivatalos illetve nem hivatalos
forrásokon keresztül (internet)
A kérdőív eredményeit a pedagógusokkal folytatott fókuszcsoportos interjú eredményei megerősítették.
A megkérdezett intézményvezetők előzetesen tájékozódtak a szaktanácsadás lehetőségéről, annak
céljairól, szerepéről, ezért kértek a projekt keretében látogatást. Az információkat a pedagógiai intézetek
tájékoztatóiból, az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet tájékoztató rendezvényein szerezték. A vezetők
kihasználták azt is, ha volt képzett szaktanácsadó a tantestületben. Ebben az esetben nevelőtestületi
értekezleteken hangzott el tájékoztató.
A megkérdezett intézményvezetők 16%-a maga is képzett szaktanácsadó, tehát személyes
tapasztalatokból is ismerik az új típusú szaktanácsadás céljait, eszközeit és módszereit.
A fókuszcsoportos interjún résztvevő intézményvezetők egy része, az interjú idején – saját elmondása
szerint - sem teljes mértékben volt tisztában azzal, hogy mi a szaktanácsadás lényege. Intézményeikben
egy-egy szaktanácsadói látogatás zajlott, az is a szaktanácsadó bejelentkezése alapján történt, így, elég
tájékozatlannak tartották saját magukat az új folyamatokat illetően.
A tematikus szaktanácsadásról, azaz a szaktanácsadás fajtáiról kevés információja volt a vezetőknek –
az interjún megkérdezett vezetők kevesebb, mint tizede esetén az intézményben zajlott tematikus
szaktanácsadás. – Nem ismerték a tematikus szaktanácsadás céljait, használhatóságát. Ilyen
szaktanácsadás csak úgy került lebonyolításra, hogy a szaktanácsadó önmaga jelentkezett be a
látogatásra – általában ismerős intézménybe-, és az intézményvezető partner volt a látogatás
megszervezésében.
A szaktanácsadókkal folytatott interjún a szaktanácsadók tapasztalataik alapján is megerősítették ezt a
tényt.
Valamennyi interjú során megfogalmazódott, hogy a szaktanácsadói látogatások igénylése a projekt
különböző szakaszaiban különböző módon történt:
 elektronikus felületen kellett jelentkezni,
 a szaktanácsadó önmaga jelentkezett be,
 az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet szolgáltatásszervezője kereste az intézményt,
 a pedagógiai intézet mérte fel az igényeket.
Ez a vezetők számára zavaró volt, az intézményvezető nem mindig tudta, hogy jelezzen-e igényt vagy
sem.
A megkérdezett intézmények 60%-ban a nevelőtestület is kapott tájékoztatást a szaktanácsadásról vagy
belső tájékoztatás keretében, a pedagógiai intézet szervezésében, vagy szaktanácsadó bejelentkezése
által.

6.2.2.A pedagógusok kiválasztása
A projekt keretében zajló szaktanácsadói látogatásokra való
kiválasztásról kérdőívben és az interjúban is megkérdeztük az
intézményvezetőket és a pedagógusokat.
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Az interjúk során az intézményvezetők a vezetői tudatosság megítélésének érdekében kerültek
megkérdezésre a kiválasztás vezetői motívumairól. Mind a pedagógusokat, mind a vezetőket
megkérdeztük a szaktanácsadói látogatással kapcsolatos előzetes ismereteikről.
2. sz. táblázat: Azokat a pedagógusokat választottam a szaktanácsadói látogatásra, akik…
Azokat a pedagógusokat választottam a szaktanácsadói látogatásra, akik...
Igen válasz
… minősítési eljárás vagy minősítő vizsga előtt állnak
247
… portfólió készítés előtt állnak
136
… munkájával elégedett vagyok
29
… munkájával nem vagyok elégedett
50
munkájával elégedett vagyok, de úgy gondoltam, megerősítésre van szükség
129
… önként jelentkezés alapján történt a kiválasztás
131
… egyéb
33
A kérdés minden részére igen/nem választással lehetett válaszolni. Több választ is meg lehetett jelölni,
mert több pedagógusnál is lehetett látogatás.
Az intézményvezetők a kérdőíves mérés eredményei alapján – amelyet az interjú során megerősítettek tudatosan javasolták a szaktanácsadói látogatásra a kollégákat. A kiválasztás leggyakoribb okai:
minősítés előtt áll a pedagógus (247), készíti a portfólióját (136). Meglepően nagy számú volt a munkájával
elégedett, de szeretné, ha megerősítést kapna (129), ahhoz képest, hogy a munkájával elégedetlen
esetekben mindössze 50 felkérés született. Önkéntesen jelentkezés alapján a kiválasztása 131 esetben
történt, melyet támogatott a vezető. A jól dolgozó kollegák munkájának megerősítésre, a továbbfejlődés
támogatására nem használták ki a lehetőséget a vezetők, 29 ilyen válasz volt. A fenti kategóriába be nem
sorolható egyéb eset mindössze 33.
A fókuszcsoportos interjún további szemponttal egészítették ki a vezetők a listát: gyakornok
megsegítésére is kértek szaktanácsadót.

2. sz. ábra. Ki döntött az ön szaktanácsadásban való részvételéről
(pedagógusok)?

Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet
1143 Budapest, Szobránc u. 6-8.
Telefon: (+36-1) 235-7200
Fax: (+36-1) 235-7202
www.ofi.hu
10

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

450
385

400
350

Válaszok száma

300

262

250
200

150
100
50

22

8

0
intézményvezető jelölt ki magam jelentkeztem

munkaközösség-vezető
jelölt ki

nem válaszolt

A szaktanácsadói látogatásokra jellemzően az intézményvezetők választották ki a pedagógusokat.
Intézményvezető választotta ki több mint 50 %-ban, önként jelentkezett 35%-uk. Nyolc esetben a
munkaközösség-vezető jelölte szaktanácsadásra a pedagógust, egyéb módon került kijelölésre 64 fő, 22
fő nem válaszolt.
3. sz. ábra. Amennyiben nem Ön döntött, mit jelentett az Ön számára?
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A kérdésre adott válaszok alapján az érintettek inkább elfogadták a döntést,
semmint örültek neki. Ebben a kérdésben a szaktanácsadói
kiválasztással kapcsolatos döntéssel való azonosulást vizsgáltuk. A
pedagógusok 22%- a örült a látogatásnak, elfogadta a döntést
33%, a beletörődés (nem volt más választásom) 5% érzett. A
nem jó érzéssel, amit (az interjúk során az
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intézményvezetők és a szaktanácsadók félelemként definiálták) a pedagógusok 4,9%-a fogadta el a
látogatás tényét. A kérdőívet kitöltők jelentős aránya, 33% nem adott választ erre a kérdésre.
A fókuszcsoportos interjúkon elhangzott konkrét példák:
 Értekezleten tette fel a kérdést az igazgató, hogy ki fogadna szaktanácsadót, kíváncsiság,
egyfajta próbatételként élte meg a pedagógus, önként jelentkezett, hogy megismerhesse az
új típusú szaktanácsadást.
 Ismerős kollégának tett szívességet azzal, hogy fogadta, mint szaktanácsadót.
 Igazgató „vállalt” szaktanácsadókat, s felkérte a kollégákat, hogy vegyenek részt a
szaktanácsadói látogatásban.
 Az intézményvezető tett szívességet a szaktanácsadónak, hogy hozzám elhívta, de utólag
nagyon pozitív volt az élmény.
 Más intézményben dolgozó ismerős kollégával kölcsönösen látogatták meg egymást,
mindketten szaktanácsadók, tapasztalatot akartak szerezni.
 A Pedagógiai Intézet munkatársa kereste meg az intézményt a lehetőség ajánlásával, ők
pedig éltek a lehetőséggel.
 Többnyire a minősítés előtt álló pedagógusok kértek segítséget.
A szaktanácsadók a látogatás során tapasztalták meg a pedagógusok látogatás iránti attitűdjét, és erről
az interjúkon számoltak be.
Azokban az intézményekben, ahol az intézményvezető kevésbé volt tájékozott a pedagógusok szakmai
fejlődésének támogatását szolgáló új folyamatokról vagy nem eléggé innovatív, ott a kollégák is
passzívabban, elutasítóbban fogadták a látogatásokat. Miután a személyes kapcsolatfelvétel megtörtént,
ők is örültek a látogatásnak. Igényelték a szakmai beszélgetést, a megerősítést. Minősítés előtt álló
kollégák több helyen kérték a látogatás lehetőségét. A szaktanácsadók beszámoltak olyan példáról is,
hogy a pedagógus kérte volna a látogatást, mert minősítés előtt állt, az intézményvezető azonban nem
járult hozzá, az ok nem derült ki.
A fókuszcsoportos interjúkon a szaktanácsadók megfogalmazták, hogy a szaktanácsadói attitűd nagyon
fontos. Az új típusú szaktanácsadás szemléletét el kell sajátítania a szaktanácsadónak, ha erre nem
képes, akkor nem tudja elfogadtatni magát, elutasítóak lesznek vele a pedagógusok. Ezt saját élményként
megtapasztalta egy kolléga pedagógiai intézeti munkatársként is, aki egyben szaktanácsadás szervező is
volt.
6.2.3.A szaktanácsadással kapcsolatos elvárások, igények és azok teljesülése
A kérdőíves felmérés keretében az intézményvezetők és a pedagógusok kerültek megkérdezésre a
szaktanácsadói látogatással kapcsolatos igényekről, elvárásokról és azok teljesüléséről. Az
intézményvezetők és pedagógusok véleménye a fókuszcsoportos interjúkon elmélyítésre került. A
kérdőívek és az interjúk válaszai erősítik egymást.
A látogatással kapcsolatban mindhárom érintett fél fogalmazott meg elvárásokat és igényeket. A
szaktanácsadók az elvárások, igények feltérképezésével, a saját elvárásaikkal
kapcsolatos kérdésekre válaszoltak a fókuszcsoportos interjún.
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A vezetők elvárásai
4 sz. ábra. Milyen elvárásai voltak a szaktanácsadói látogatással kapcsolatban (vezetők)?
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A vezetők elvárásai a pedagógusokat segítő, támogató attitűdöt mutatnak. A leggyakoribb válaszok: a
minősítési eljárás előtt áll a kolléga tapasztalatot szerezzen (63%), erősítse meg a pedagógust (19%),
fejlődjenek a kompetenciái a kollégának (15%). Elenyészően kevesen nem fogalmaztak meg elvárást, vagy
egyéb indokot írtak (6-6 fő), illetve nem válaszolt három fő.
A kérdésre adott válaszokat szöveges válaszokkal lehetett kiegészíteni. Ezek közül a legjellemzőbbek a
következők:
 tapasztalatszerzés a szaktanácsadói rendszer működésével kapcsolatban,
 általában a fejlődés elősegítése, az erősségek fejlesztendő területek meghatározása,
 saját magával elégedett vagy problémás területekkel rendelkező kollega segítséget kapjon,
 a megerősítés volt fontos,
 annak megfigyelése miként lehet az intézményi munka fejlesztésére felhasználni a
szaktanácsadást.
Az interjún is több intézményvezető megfogalmazta, hogy új kollégát alkalmazott, ezek nem
szükségszerűen pályakezdők, és őt szerették volna támogatni. A szaktanácsadói látogatásra való
kiválasztás motívumait megerősítik az előzetes elvárások.
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3. sz. táblázat: Milyen igényei voltak a szaktanácsadói látogatással kapcsolatban?
Milyen igényei voltak a látogatást megelőzően?
szakos szakember vagy szakterületi szaktanácsadó véleményét szerettem volna
megismerni a kollégám munkájával kapcsolatban
segítse a látogatott pedagógus munkájának tárgyilagosabb vezetői értékelését
segítse az életpályán való előrehaladásában a pedagógust
szakmai, módszertani segítséget nyújtson a kollégámnak
segítséget kapjanak a kollégák a pedagógiai-szakmai ellenőrzés és minősítés előtt
nem volt igényem
egyéb, éspedig

Igen válasz
135
82
121
191
267
6
1

A kérdés minden részére igen/nem választással lehetett válaszolni. Több választ is meg lehetett jelölni,
mert több pedagógusnál is lehetett szaktanácsadói látogatás.
A megfogalmazott igények is elsősorban a pedagógusok tapasztalatszerzésére vonatkoztak (segítséget
kapjanak a kollégák a pedagógiai szakmai ellenőrzés, a minősítés előtt 267 válasz a 391 válaszadóból,
szakmai, módszertani segítséget kapjon a kolléga 191 válasz. Fontos igény, hogy a nem szakos
intézményvezetők a szakos szaktanácsadó pedagógussal kapcsolatos véleményére voltak kíváncsiak
(135). Az interjú során ez utóbbi motívum megerősítésre került, ki is egészítették azzal, hogy a belső
ellenőrzésbe bevonható munkaközösség-vezetők sem minden esetben szakosok, így a szaktanácsadói
látogatás során fontos információkhoz jut az intézményvezető. Kiemelték az intézményvezetők azt a
szempontot, hogy egy külső szakember véleménye jobban megerősíti a kollégát, nagyon jó tükör mindenki
számára, hogy a kompetenciák alapos megvizsgálásra kerülnek. 82 válaszadó a látogatott pedagógus
tárgyilagosabb vezetői megítélésének támogatását is megfogalmazta igényként a szaktanácsadói
látogatásban. A válaszadási aktivitás nagy volt, hatan nem fogalmaztak meg előzetes igényt egy pedig
egyéb okot választott a lehetőségek közül.
Azon intézményekben, ahol tematikus szaktanácsadást kértek az igénylés motívuma: lássa a vezető, hogy
az intézményfejlesztési, az SNI tanácsadás miben tudja a későbbiekben segíteni a vezetői munkát. Az
intézményvezetőknek ezt az elvárását, és annak teljesülését az interjú keretében vizsgáltuk. A tematikus
tanácsadással kapcsolatos elvárásai az intézményvezetőknek teljesültek. Megfogalmazták, hogy
amennyiben lehetőség lesz rá, fogják újból igényelni.
Valamennyi vezetői interjú során az elvárások teljesüléséről számoltak be. A vezetők kis része jelzett
problémát. Ezekben az esetekben a szaktanácsadó úgy viszonyult látogatáshoz, hogy az egy elvégzendő
feladat, és nem az elvárásnak megfelelő volt az attitűdje.
A vezetők kérdőíves felmérésben szöveges kiegészítésében jelezték, hogy további segítséget kaptak
olyan területeken is, amelyek nem szerepeltek az elvárások között. Ezek a területek:
a jogszabályok ismerete és alkalmazása,
 a belső ellenőrzési tevékenység szervezése,
 az intézményi önértékelés,
 a belső mérési-értékelési rendszer működtetése,
 a jó gyakorlatok ajánlása, az adminisztrációs tevékenységek szakszerű és
elégséges végzése,
 a reflexió készítése,
 a nyilvántartások vezetése,
 az egyéni fejlesztési tervek készítése, vagy
 a csoportszoba berendezése az óvodában.

Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet
1143 Budapest, Szobránc u. 6-8.
Telefon: (+36-1) 235-7200
Fax: (+36-1) 235-7202
www.ofi.hu
14

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

A pedagógusok elvárásai
5. sz. ábra. Milyen elvárásai voltak a látogatás tartalmával kapcsolatban a szaktanácsadói látogatást
megelőzően?
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A pedagógusok a szaktanácsadás tartalmával kapcsolatban elsősorban megerősítésre vonatkozó,
másodsorban gyakorlatias előzetes elvárásokat fogalmaztak meg. Kiemelkedő a megerősítési elvárásnak
megjelenése (49%), ez a vélemény annak is igazolása, hogy a külső, illetve a vezetői támogatás hiányzik
a pedagógusoknak. Gyakorlatias elvárások:
 mondja meg, hogy min kell változatnom a sikeres minősítés érdekében (20%),




segítsen módszertani problémáim megoldásában (9%)
adjon új módszertani ötleteket (7%).

Egy százalék körül voltak a segítség a dokumentumok készítésében és az egyéb elvárás válaszok. Nem
volt előzetes elvárása 6%-nyi pedagógusnak, nem válaszolt 2%-nyi válaszadó.
A kérdést szöveges válasszal is ki lehetett egészíteni. Az alábbi tipikus válaszok születtek:
 kiemelt szerepet kapott az elvárásokban a megerősítés a javítandó területek feltárása és az
ezekhez kapcsolódó segítség, a módszertan javítása,
 nagy jelentőséget kapott a szöveges válaszokban a minősítéssel kapcsolatos feladatok
tisztázása, a felkészülés segítése,

 többen szerettek volna több elvárást megfogalmazni, válaszaik a felfokozott érdeklődést jelzik,
A pedagógusok szaktanácsadói látogatás tartalmával kapcsolatos elvárásai közül kiemelkedő volt az,
hogy megerősítést kapjanak abban, hogy jól végzik a munkájukat, míg vezetőknél
az első helyen a minősítésre való felkészülés volt. Ez utóbbi a
pedagógusok elvárásaiban a második helyre került.
6. sz. ábra. Milyen elvárásai voltak a látogatás hatásával
kapcsolatban a szaktanácsadói látogatást megelőzően?
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A szaktanácsadói látogatás hatásával kapcsolatos elvárások szintén összecsengenek a vezetői
elvárásokkal. A legfontosabb elvárás a szakmai visszajelzés (59%). Szakmai visszajelzést várnak,
szakmai elképzeléseik, a mindennapi tevékenységükkel kapcsolatos elvárás (16%) segítség a mindennapi
munkához (11%). A kompetenciáikkal kapcsolatban 6%, az önértékelés 3% válaszadónak szerepelt a
szaktanácsadás hatására vonatkozó elvárást illetően. Nem volt elvárása a hatással kapcsolatban 33
főnek, nem volt elvárása 3 főnek. Nem válaszolt 15 fő.
A hatással kapcsolatban elsősorban az elmaradó vagy nem érzékelt visszajelzés emelhető ki a
mindennapi tevékenység megerősítése mellett.
Kíváncsiak voltunk az elvárások teljesülésének mértékére is, miként teljesültek ezek a szaktanácsadói
látogatásokat követően?

7. sz. ábra. Milyen elvárásai voltak a szaktanácsadó
személyiségével kapcsolatban?

Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet
1143 Budapest, Szobránc u. 6-8.
Telefon: (+36-1) 235-7200
Fax: (+36-1) 235-7202
www.ofi.hu
16

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

300

248

250

240

Válaszok száma

200

146

150

100

50

48

43
21

13
0
barátságos
légkört teremtő
személyiség

kölcsönös
bizalom alakuljon
ki együttes
tevékenységünk
során

nem volt
elvárásom

partner legyen a
folyamatban

pozitív
kisugárzású

támogató attitűd

nem válaszolt

A szaktanácsadó személyiségével kapcsolatos elvárások a külső támogatási elvárást és igényt erősítik
meg. Közel azonos arányban jelent meg a kölcsönös bizalom kialakulása az együttes tevékenység során
(33%), és a támogató attitűd (32%). A két kiemelkedő érték összesen a válaszok csaknem kétharmadát
adja. Ez hangsúlyozza egyrészt azt, hogy a szaktanácsadók attitűdjének milyen kiemelkedő szerepe van,
másrészt a pedagógusok is ilyen légkörben fogadják le igazán a szaktanácsadót. Magas a partneri viszony
iránti elvárás is, 20%. A pozitív kisugárzásnak nem volt jelentősége az elvárásokban, magasabb rendű
pszichés kapcsolatokat jellemző válaszokat tartottak fontosnak a válaszadók.
Hasonló az interjúk során vezetők, pedagógusok és szaktanácsadók által megfogalmazott tapasztalat is,
hogy a pedagógusok egy jelentősebb része tartott a szaktanácsadói látogatástól. Nem volt elvárása 43,
főnek, nem válaszolt 21 fő.

8. sz. ábra. Elvárások teljesülése a szaktanácsadói
látogatással kapcsolatban
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Az elvárások teljesülését valamennyi elvárásra vonatkozóan összesítve vizsgáltuk a pedagógusoknál a
látogatással kapcsolatban. Az elvárások teljesülése a 6 fokozatú skálán jellemzően 5-ös és 6-os érték. A
pedagógusok 58%-ánál teljes mértékben, 27%-a majdnem teljes mértékben elégedett az elvárások
teljesülésével. Ez összesen 85%. Ez előrevetíti a szaktanácsadói látogatásokkal kapcsolatos
elégedettséget, amelyet a későbbi elégedettség vizsgálati eredményei igazolnak. Négyes értéket adott
további 62 fő, ez is több mint az elégedetlenek (1-es, 2-es, 3-as összesen 55 fő) száma. Nem válaszolt
21 fő.
9. sz. ábra. Elvárások teljesülése a szaktanácsadó személyiségével kapcsolatban a látogatást követően
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A pedagógusok a 73%-ánál teljes mértékben 18%-nál majdnem teljes mértékben teljesültek a
szaktanácsadó személyiségével kapcsolatos elvárások. Ez összesen 91%. Ez azt
jelenti, hogy személyiségük támogatta a szaktanácsadói folyamatot.
30-an adtak négyes értéket, míg az elégedetlenek száma (2-es, 3-as
érték) összesen 35 volt, nem válaszolt 25 fő.
A pedagógusok döntő többsége a fókuszcsoportos interjún is
megerősítette, hogy a szaktanácsadókkal szembeni
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elvárásaik teljesültek. A pedagógusok kis részének nem teljesültek az elvárásai. Ennek jellemző okai az
interjún elhangzottak szerint az, hogy:
 nem volt értelme a látogatásnak,
 az intézményvezető vagy bármely belső munkatárs jobban látja az adott pedagógus
teljesítményét.
Ezek nem a szaktanácsadó személyiségére jellemző, más problémát kivetítő mondatok. Az elvárások után a
szaktanácsadással kapcsolatos igényeket is megkérdeztük.
A vezetők előzetes igényei
10. sz. ábra. Milyen igényei voltak a szaktanácsadói látogatást megelőzően?
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Az igények tekintetében szintén hasonló a vezetők és a pedagógusok igénye. Fő motívum a felkészülés
a külső megmérettetésekre (segítsen a látogatás a minősítő eljárásra/vizsgára való felkészülésben (36%),
a visszajelzés iránti igény (32%), az új módszerek megismerésének igénye (13%). Számszerűen nagyon
(7%) az a pedagógus, akinek nem volt előzetes igénye

11. sz ábra. Milyen mértékben teljesültek a szaktanácsadói
látogatással kapcsolatos előzetes igényei?
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Az igények teljesülése a 6 fokú skálán jellemzően 5-ös és 6-os. teljes mértékben teljesültek a
pedagógusok 52%-ának, majdnem teljes mértékben 25%-ának az igényei.
A pedagógusok 2%-ban nem teljesültek az előzetes igényei.
A vezetők igényeinek és elvárásainak teljesülése
12. sz. ábra. Elvárások teljesülése a szaktanácsadói látogatást követően (vezetők)
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A válaszadók 63 %-a teljes mértékben elégedett, 21% majdnem teljes mértékben elégedett volt a
szaktanácsadói látogatással elvárásai teljesülése tekintetében. Ez összesen 83%. Azok száma csekély,
akik elégedetlenek voltak 1-es érték 0% (1 fő) 2-es érték 2%. Kilenc fő nem válaszolt.

13. sz. ábra. igények teljesülése a szaktanácsadói látogatást
követően (vezetők)
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A válaszadók 67%-a teljes mértékben elégedett, 18%-a majdnem teljes mértékben elégedett volt a
szaktanácsadói látogatással elvárásai teljesülése tekintetében. Ez összesen 85%. Azok száma csekély,
akik elégedetlenek voltak 1-es érték 0% (1 fő) 2-es érték 0%. (2 fő) Nyolc fő nem válaszolt.
A szaktanácsadók elvárásokkal kapcsolatos megkérdezése
14. sz. ábra. Milyen elvárásokat érzékelt a látogatást megelőzően illetve közvetlenül a látogatás
megkezdéskor?
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A szaktanácsadók a látogatást megelőzően gyakorlatias elvárásokat érzékeltek legmagasabb arányban.
A pedagógusokkal és a vezetőkkel egybecsengően a portfólió készítésben 35% volt a legnagyobb az
elvárás, de alig maradt el az új módszerek megismerése (31%). Az új alkalmazható
módszerek megismerése 23%, ezután következett a megerősítés a
dokumentumok készítésében 23%-ban. Ezek az új módszerek
kivételével a minősítő eljárásra történő felkészüléshez
kapcsolódtak. 11% a jó gyakorlatok megismertetésével
kapcsolatban érzékelt elvárást. Nagyjából ugyanilyen
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mértékben a szaktanácsadók (9%) nem érzékelt elvárást. Nem válaszolt hét fő. A szaktanácsadók által
érzékelt elvárások hasonló megközelítésűek, mint amelyeket a pedagógus és vezetői válaszokban lehet
érzékelni.
A fókuszcsoportos interjú során a kérdőíves felmérést kiegészítve 80%-ban megemlítették a szakmai
visszajelzés iránti igény,és a szakmai megerősítés, mint elvárás érzékelhetőségét.
4. sz. táblázat Milyen igényeket hoztak tudomására a látogatást megelőzően, vagy közvetlenül a
látogatás megkezdésekor?
Milyen igényeket, hoztak tudomására a látogatást megelőzően, vagy közvetlenül a
Igen válasz
látogatás megkezdésekor?
segítségnyújtás a dokumentumok (tanmenet, tematikus terv, óravázlat) készítésében
175
segítségnyújtás a portfólió készítésében
243
segítségnyújtás a pedagógus minősítésre való felkészülésében
359
segítségnyújtás a látogatott pedagógus kompetenciáinak értelmezésében
332
támogassa a pedagógust a szakmai, módszertani megoldások alkalmazásában
271
jó gyakorlatok megismertetése
143
új, alkalmazható módszerek megismertetése
298
segítségnyújtás a pedagógus számára a szakmai fejlődési irány meghatározásában
348
szakmai fejlesztő beszélgetés
326
nem volt ilyen
4
egyéb
9
A kérdőíves felmérésben a vezetők és pedagógusok mérési eredményeihez hasonló igények
érzékeléséről tanúskodnak a válaszok azzal az eltéréssel, hogy a pedagógusok és a vezetők által
kiemelkedő elvárásként a minősítő eljáráshoz kapcsolódó területek tartoztak, a szaktanácsadók közel
azonos mértékben érzékelték a szakmai fejlődési irány és a szakmai fejlődés területeit is. Ez annak is
tulajdonítható, hogy a szaktanácsadók a látogatásra, annak funkciójára szélesebb rálátással
rendelkeztek, különösen a pedagógusok, de a vezetők elvárásaiban pedig szükségleteik jelentkeztek
elsősorban.
Kiemelkedik a minősítésre való felkészülés támogatása 359 említés. Jelentős elvárás volt a
segítségnyújtás a szakmai fejlődési irány meghatározásában (348), segítségnyújtás a pedagógus
kompetenciáinak fejlesztésében (332), a szakmai fejlesztő beszélgetés (326). Ezeket az elvárásokat
követte az új, alkalmazható módszerek megismerése (298) és a módszertani megoldások
alkalmazásában való megerősítés (271).
A szöveges kiegészítésnél említésre került az is, hogy elvárták az intézmények a tanácsadóktól a
jogszabályi tájékoztatást, értelmezést is. Felmerült a szaktanácsadói rendszerről a tájékoztatási igénye
is.
A fókuszcsoportos interjún fogalmazták meg a szaktanácsadók, hogy számukra is érzékelhető volt a
pedagógusok részéről megjelenő kíváncsiság az új típusú szaktanácsadói látogatással kapcsolatban, a
megerősítés iránti igény, mert úgy érzik, hogy nagyon magukra vannak hagyva az az intézményekben.
Az interjú során megemlített igények, elvárások, amelyek részben új elemeket hoztak
be a kérdőíves felméréshez képest: vélemény a szakmai tevékenységükről,
a kompetenciaterületek, indikátorok értelmezése, óravázlat írásában
segítségnyújtás.
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A fókuszcsoportos interjún így fogalmazták meg a szaktanácsadók az intézményvezetők számukra
érzékelhető elvárásait:
 a pedagógus szakmai felkészültségének véleményezése a szaktanácsadó részéről,
 határozatlan idejű kinevezés előtt álló pedagógusok munkájáról szakmai vélemény,
 segítségnyújtás a kollégának a minősítésre való felkészülésben,
 önbizalom-hiánnyal rendelkező pedagógus megerősítése,
 tájékoztató előadások tartása a nevelőtestület részére,
 műhelymunkák vezetése.
Ezek összecsengenek a vezetői elvárásokkal.
Az elvárások érzékelése után megkérdeztük azt is, hogy feltérképezte-e az igényeket, a vezetővel és a
pedagógussal való első interjú alkalmával?

Válaszok száma

15. sz. ábra. Feltérképezte-e az elvárásokat a vezetői, illetve a pedagógussal történt első interjún?
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A szaktanácsadói kérdőíves felmérés, amelyet megerősített a fókuszcsoportos interjú is, azt mutatja, hogy
a szaktanácsadók a látogatás során jellemzően megismerték a pedagógusok, kevésbé a vezetők
elvárásait. A pedagógusok elvárásait a szaktanácsadók kétharmada felmérte, ez szükséges volt a
személyre szabott szaktanácsadói munka elvégzéséhez. A vezetők elvárásait feltérképezte a
szaktanácsadók 19%-a. Mindössze 6% válaszolta, hogy nem mérte fel az elvárásokat.
A szaktanácsadók – a kérdőív szöveges válaszai alapján - kétféle megoldást választottak az előzetes
elvárások megismerésére. Vagy az előzetes kapcsolatfelvételkor, illetve azt követően, de még a látogatás
előtt térképezték fel az elvárásokat, vagy a látogatás során az interjú keretében kérdeztek rá az
elvárásokra. Akik nem mérték fel az elvárásokat, úgy nyilatkoztak, hogy nincs idő a látogatás során erre,
a pedagógus által elküldött dokumentumok rámutattak arra, hogy miben kell segíteni, ismerte a látogatott
kollégát, így be tudta határolni, hogy annak mire van szüksége.
További jellemző megfogalmazások a szöveges válaszokból:
 jelentős mértékben számoltak be tájékozatlanságról a válaszadók, ami az
elvárások érzékelését nehezítette,
 reflektív módon tudtak alkalmazkodni többen a speciálisabb
elvárásokhoz,
 voltak
olyanok,
akik
ezt
nem
tartották
a
tevékenységükhöz tartozónak,
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több esetben a vezetővel sem találkozott a szaktanácsadó, illetve kevésbé volt a hozzáállásuk
konstruktív, mint a pedagógusoké,
 előfordult, hogy a pedagógusnak a találkozásig fogalma sem volt arról mi történik a
szaktanácsadói látogatás alkalmával,
 a protokoll előírásainál többször kellett interakcióba lépni.
A következő kérdésben arra voltunk kíváncsiak, hogy a szaktanácsadók az elvárások közül, melyeket
tartotta a legfontosabbaknak? Egyidejűleg azt is megkérdeztük, hogy mit gondolnak arról, hogy milyen
mértékben sikerült az elvárásnak teljesülnie?
16. sz. ábra. Bizalmi kapcsolatot tudjak kialakítani a pedagógussal
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A szaktanácsadók 67%-a számára fontos a pedagógussal való bizalmi kapcsolat kialakítása, és 60%-uk
szerint teljes mértékben teljesült ez az elvárás. Ez a pedagógusok esetében a legfontosabb elvárás volt.
Enélkül érdemi munka nehezen alakulhatott volna ki.
17. sz. ábra. Bizalmi kapcsolatot tudjak kialakítani a vezetővel
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A vezetővel való bizalmi kapcsolat kialakítása megosztotta a
szaktanácsadókat. A szaktanácsadók 28%-a számára nagyon fontos
az intézményvezetővel való bizalmi kapcsolat kialakítása. Ők első
helyre rangsorolták. Negyedük a 2. helyre tette. A 3. helyen
rangsorolták 16%-nyian. A fontossági sorrend első három
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helyén a válaszadók 57%-a fontosnak ítélt választ adott. 123 fő, közel 20% 1-es, 2-es értékkel kevéssé
tartotta fontosnak. Ez bizonyos mértékig érthető, hiszen a pedagógussal kellett közvetlen kapcsolatba
kerülni a pedagógusnak.
Ez az elvárás a szaktanácsadók 38%-a szerint teljes mértékben, 22%-a szerint csaknem teljes mértékben
teljesült. Ugyanakkor igen magas az egyáltalán nem teljesült (13%) és az alig teljesült (10%) 1-es, 2-es
érték. A teljesülés szerényebb lett, mint maga az elvárás volt.
18. sz. ábra. A pedagógusok által felvetett problémákra szakszerű segítséget tudjak adni
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A szaktanácsadók 72%-a az első helyre rangsorolta a felvetetett szakmai problémákkal kapcsolatos
szakszerű segítségnyújtást. Figyelemreméltó, hogy 15%-uk egyáltalán nem tartotta ezt fontosnak. Az
elvárás a szaktanácsadók 46%-a szerint teljes mértékben teljesült, 23%-a szerint szinte teljes mértékben
teljesült. A teljesülés mértéke elmaradt az elvárásoktól, azonban 17% szerint egyáltalán, és 8% szerint
nagymértékben nem is teljesült.
19. sz. ábra. A pedagógusok életpályán való haladását segíteni tudjam
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Az életpályán haladás segítése fontossági sorrendben a közepesen fontos
elvárások közé került, 44% tartotta a legfontosabbnak, 24% pedig
majdnem a legfontosabbnak. 11%-nyian a legkevésbé fontosnak
tartották, a következő fokozatba tartozók pedig 5%-nyian voltak. A
teljesülés mértéke sem volt kiemelkedő, mindössze 30%-nyin
ítélték meg úgy, hogy a teljesülés maximális volt, míg a
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majdnem maximális értéket 28%-nyian jelölték meg. A legkevésbé teljesült választ 12%-nyi, míg a
majdnem legkevésbé választ is ennyi 11%-nyi szaktanácsadó adta.
Mind az elvárás, mind a teljesülés azért alacsony értékeivel szemben a pedagógusok elvárásaiban ez
magas értékkel szerepelt.

Fontosság
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20. sz. ábra. Eredményesem segítsem feltérképezni a pedagógusok kompetenciáját
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A pedagógusok kompetenciának feltérképezése is fontossági sorrendben a közepesen fontos elvárások
közé került, 47% tartotta a legfontosabbnak, 24% pedig majdnem a legfontosabbnak. 9% a legkevésbé
fontosnak, 4% majdnem legkevésbé fontosnak tartotta, ezek az alacsony értékek megnyugtatóak. Ez
egybeesik a pedagógusok elvárásaival, elsődleges fontosságot ők sem tulajdonítottak ennek, holott a
minősítés és az önfejlesztés alapja éppen a kompetenciafejlesztés.
A teljesülés sikere ráadásul valamivel alacsonyabb, mint az elvárás, a legmagasabb siker értékeket 34%nyi, a majdnem legmagasabb értéket 31%-nyi válaszadó jelölte. A legkevésbé sikeres értékek is relatíve
magasak, 13%, illetve az eggyel kevésbé sikertelen érték 11%. Ez is jelzi, hogy ez nem a legsikeresebb
tevékenységterület volt.
A kompetenciák feltérképezése után rákérdeztünk arra, hogy a kompetenciák fejlődését milyen mértékben
tudták támogatni a szaktanácsadók.
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21. sz. ábra. Elősegítsem a pedagógusok kompetenciáinak fejlődését
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A pedagógusok kompetenciáinak fejlődésének támogatását a szaktanácsadók 47%-a az első helyre,
24%-a a második helyre rangsorolta. A pedagógusok és vezetők is megfogalmazták ezt az elvárást, ezért
figyelemre méltó, hogy a szaktanácsadók 11%-a a legkevésbé fontosnak tartja ezt. Az elvárás a
szaktanácsadók 29%-a szerint teljes mértékben, 32% szerint majdnem teljes mértékben teljesült. Ez
összefügghet azzal, hogy a kompetenciákról szóló tudás még nem épült ki megnyugtató mértékben.
A következő kérdés a vezető segítésre vonatkozott, miként tudja jobban megítélni az adott pedagógus
munkáját.
22. sz. ábra. A vezetőnek segítséget adjak az adott pedagógus munkájának megítélésében
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.
A vezetőnek nyújtott támogatás az adott pedagógus munkájának megítélésében szempont megosztotta a
szaktanácsadókat. 13% az első helyre, 27% a második helyre, 23% a harmadik helyre, 15% a negyedik
helyre, 9%-a az ötödik helyre, 6%-a a hatodik helyre rangsorolta.
Az elvárás teljesülése szintén nagy szórást mutat. A szaktanácsadók 19%-a
szerint teljes mértékben, 28%-a szerint majdnem teljes mértékben,
19%-a a harmadik helyre rangsorolta. 21% kevesebb, mint 3-assal
értékelte az elvárás teljesülését.
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23. sz. ábra. A dokumentumok elkészítésére fordított idő elegendő legyen
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A szaktanácsadók a maguk számára nem fogalmazták meg hangsúlyos elvárásként a dokumentumok
elkészítésére fordított idő elegendőségét. 10% rangsorolta a legfontosabb helyre, 19% második helyre,
21% harmadik helyre, 15% negyedik helyre, 15% ötödik helyre, 14% hatodik helyre. Az elvárás teljesülését
magas értékekkel jelölték. 22% szerint teljes mértékben, 26% szerint majdnem teljes mértékben teljesült.
Ez azt jelenti, hogy az eszközjellegű tevékenységek a fontossági sorrendben követik a tartalmi kérdéseket.
Kapcsolódó elvárás volt a dokumentációs fegyelem, azaz a határidők betartása is.
24. sz. ábra. A dokumentumok elkészítésének határidejét betartsam
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A dokumentumok elkészítésének határideje a szaktanácsadók számára fontos elvárás. 415-ük ezt első
helyre rangsorolta és mindössze 14% rangsorolta az utolsó helyre. Erre az utóbbi adatra érdemes
odafigyelni, hiszen a szaktanácsadói tevékenység fegyelmezettséget igényel, ennek egyik mércéje a
határidők betartása.
Az elvárás a szaktanácsadók 45%-a szerint teljes mértékben, 14%-a szerint majdnem teljes mértékben
teljesült, mindössze 17% szerint teljesült legkevésbé.
A szaktanácsadók saját magukkal szembeni elvárásai azt tükrözik – ezt
megerősítették az interjúk is – hogy elsősorban a pedagógusok
támogatása áll a fontossági sorrend élén: bizalmi kapcsolat a
pedagógussal, szakmai segítségnyújtás a felmerülő szakmai
problémákban, a pedagógus fejlődésének, előrehaladásának
támogatása. Nem volt domináns a kompetenciafejlesztéssel
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kapcsolatos tevékenység. Kevésbé fontos a vezetők támogatása a pedagógus megítélésben és a
dokumentumok elkészítésére szánt idő betartása. Az eredmények azt mutatják, hogy a szaktanácsadók
értik a szaktanácsadás céljait, szerepét és gyakorlatban is ezt követik. A fókuszcsoportos interjún is
hangsúlyozták a szaktanácsadók a támogató attitűd meglétét és fejlesztését, valamint a bizalmi légkör
kialakítását.
Az szaktanácsadók önértékelése (mennyire teljesültek az elvárásai) összhangban vannak a pedagógusok
és vezetők által megfogalmazottakkal, hiszen mindkét csoport alapvetően úgy értékelte, ahogy az
elvárásoknak megfelelő szaktanácsadói attitűdökkel találkoztak.
A minősítő-eljáráshoz kapcsolatos tevékenységek dominanciája is megállapítható volt.
Az elvárásokat lehetett szöveges egyéb elvárások megfogalmazásával kiegészíteni. Ilyen jellemző
mondatok születtek:
 a vélemények fejlesztő hatásúak legyenek, és épüljön ki olyan, segítő kapcsolat, hogy a
pedagógus igényelje a további együttműködést,
 elégedettség elérése, jó klíma a lényeges kérdések megválaszolása által,
 sikerüljön az önfejlesztést elérni egy szakmai tükör tartása által,
 a szaktanácsadói tevékenység folyamatos fejlesztése, annak a felismerése, hogy önképzésre is
szükség van a friss, releváns tudás megszerzéséhez, a hitelesség megteremtéséhez, az
ajánlások tárházának bővítéséhez,
 kompetenciafejlesztés a minőségi tevékenység érdekében, például informatikai, kommunikációs,
 a szaktanácsadói szerep professzionális érvényesítésében,
 a visszajelzéseket meg szeretnék kapni,
 az egymástól tanulás abban az értelemben is, hogy sok intézményi gyakorlat továbbvihető,
megosztható,
 volt aki elvárásként fogalmazta meg tevékenységével szemben, hogy ne az időintervallumot
figyelje, hanem a tényleges segítségnyújtáshoz szükséges idő álljon rendelkezésre az alapos
munkához,
 az időnyomás csökkentése akár a protokoll módosításával, valamint a végére
 “egy nap alatt nem lehet a pedagóguslátogatást és a hozzá tartozó dokumentumokat elkészíteni,
ezért ez nem volt elvárásom”,

Összefoglalóan azt lehet mondani, hogy a kérdőívekben fel nem sorolt elvárások a szaktanácsadás alapvető
kérdéseit érintették.
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6.2.4.A szaktanácsadással kapcsolatos elégedettség
A látogatás előkészítése

Válaszok száma

25. sz. ábra. Mennyire volt elégedett a szaktanácsadói látogatás előkészítésével a bejelentkezés
területén?(vezetők)
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A vezetők 6%-a teljes mértékben elégedett volt a szaktanácsadói látogatások előkészítésével,
továbbá16%-uk szinte teljes mértékben elégedett volt. Egyáltalán nem volt elégedett a vezetők közül fél
százalék. A szaktanácsadói bejelentkezés gyakorlatilag zökkenőmentes volt, valamilyen nem
azonosítható problémára az 1-3 értéket adók válaszai utalhatnak, ennek mértéke mindössze 4%.
26. sz. ábra. Mennyire volt elégedett a szaktanácsadói látogatás előkészítésével, mennyire voltak
érthetők az Ön számára a szaktanácsadótól előzetesen, írásban megkapott információk? (pedagógusok)
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A pedagógusok 60%-a teljes mértékben, 25%-a majdnem teljes mértékben
elégedett volt a szaktanácsadói látogatások előkészítésével, az
előzetesen megkapott információkkal. Egyáltalán nem volt
elégedett a pedagógusok közül kevesebb, mint 1%.
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Az intézményvezetők és a pedagógusok a látogatások előkészítésével elégedettek voltak, jól sikerült az
első lépés.
A fókuszcsoportos interjún a pedagógusok több, mint fele, megfogalmazta, hogy nem ismerte a
szaktanácsadás célját, lényegét, használt korábban. A látogatás előkészítése és a látogatás során ismerte
meg a folyamatot, ezért az előzetesen megküldött információk szükségesek voltak.
A pedagógusok megfogalmazták azt is, hogy véleményük szerint az intézményvezetőknek kellene jobban
megismertetni a kollégákat a szaktanácsadói rendszerrel, szükség lenne a tájékoztatókon kívül belső
továbbképzésre, műhelymunkára.
A pedagógusok számára - az fókuszcsoportos interjún elhangzottak szerint - érhetőek voltak a
szaktanácsadó által előzetesen megküldött információk.
A pedagógusok kisebb része jelezte, hogy nem kapott semmilyen információt a látogatást megelőzően,
pedig nagyon fontosnak tartotta volna például az órai megfigyelési szempontok ismeretét.
A pedagógusok véleménye szerint, azok számára, akik nem készülnek minősítésre, sok időt vett el a
szaktanácsadásra való felkészülés, és az interjú idején még nem érezték a hasznát.
Azok a pedagógusok, akik készítettek már portfóliót, részt vettek minősítésen, nem kellett túl sok időt az
előzetes teendőkre fordítani, a portfólióból vették át a szükséges anyagokat.
A dokumentumok elkészítését a pedagógusok többsége fontosnak tartja, azért, hogy a szaktanácsadó
felkészülhessen a látogatásra, jobban megismerje a meglátogatni kívánt pedagógust, személyre
szabottan tudjon támogatást adni
27. sz. ábra. Milyen mértékben volt elégedett a szakmai dokumentumok elkészítéséhez történt
segítségadással? (vezetők)
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Teljes mértékben elégedett volt a szakmai dokumentumok előkészítésében adott szaktanácsadói
támogatással a válaszadók 59%-a, majdnem teljesen elégedett volt 24%. Ez összesen 83%. Az egyáltalán
nem elégedettek (1-es, 2-es) aránya összesen két százalék alatt volt. A bejelentkezésen túl a szakmai
dokumentáció előkészítése is sikeres volt.
A szaktanácsadói látogatások előkészítésével kapcsolatos elégedettséget
megerősítették a fókuszcsoportos interjúk eredményei is.
A szaktanácsadói interjúkon elhangzottak szerint a kapcsolatfelvétel
többnyire az intézményvezetővel telefonon vagy email-en történt.
Nagyon eltérő képet mutatott a szaktanácsadók szerint volt a
kapcsolatfelvétel az intézményvezetőkkel, mert voltak, akik
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nagyon tájékozottak a szaktanácsadásról (konkrét tervekkel, igényekkel vártak), mások pedig elzárkóztak,
visszautasítóak voltak. Az óvodai területről érkező szaktanácsadó kollégák nem tapasztalták ez utóbbi
jelenséget, ők az óvodavezetőket nyitottsággal jellemezték. Többen kiemelték a pedagógiai intézetek
szerepét. A szaktanácsadók több, mint fele szerint nagyon sok segítséget adtak a szaktanácsadói
látogatásokhoz, a látogatások megszervezéséhez.
A szaktanácsadók megfogalmazták, hogy a kapcsolatfelvételnél a személyes kapcsolat inkább a
célravezető. Harmaduk beszámolt arról, hogy email küldés esetén előfordult, hogy nem is reagált az
intézmény.
Az intézményvezetővel történt kapcsolatfelvétel után a pedagógusokkal már vagy személyesen, vagy
telefonon vették fel a kapcsolatot a szaktanácsadók. A pedagógusokkal a kapcsolatfelvétel gördülékenyen
zajlott. A dokumentumok egymáshoz való eljuttatása miatt az emailen való kapcsolattartás rendszeres a
szaktanácsadó és a meglátogatandó pedagógus között.
A pedagógusokkal zajlott fókuszcsoportos interjún elhangzottak alapján a személyes kapcsolatfelvételt
tartják a pedagógusok közül többségében a megfelelőnek. Ha ismeri a pedagógus a látogató személyét,
akkor a látogatásra való felkészülés feszültségmentes lehet.
Az interjún a pedagógusok 5%-a jelezte, hogy nagyon messziről jött a szaktanácsadó, több mint 100 kmről, így esély sem volt az előzetes személyes találkozóra, csak emailben tartották a látogatást megelőzően
a kapcsolatot.
Megkérdeztük, hogy a szaktanácsadói látogatás előtt kértek-e segítséget a bemutatkozó anyag
elkészítéséhez? A 763 kitöltőből 205-en nem válaszoltak, 144-an kértek segítséget, 414-en nem éltek
ezzel a lehetőséggel.
27. sz. ábra: Mennyire volt elégedett a kapott segítséggel? (pedagógusok)
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A segítséget kérő pedagógusok 63%-a teljes mértékben, 26%-a majdnem teljes mértékben elégedett volt
a kapott segítséggel. Mindössze kilencen voltak, akik nem vagy kevésbé voltak elégedettek.
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28. sz. ábra. Mennyire volt elégedett a látogatás előkészítésével? Mennyire volt nehéz Önnek a szakmai
bemutatkozó anyag összeállítása((pedagógusok)
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A szakmai dokumentumok összeállítása sok esetben nehézségeket okozott. A legjobban szórt válaszok
itt születtek. Teljes mértékben mindössze 18%-nyi pedagógus volt teljesen elégedett, majdnem teljesen
elégedett 29%. Nem volt elégedett 10%, a 8% ez összesen majdnem a válaszadók ötöde. A 3-as, 4-es
értékeket adók aránya 34%. a válaszadók több mint harmada.
Azok aránya összesen, akik nem 5-ös, 6-os értéket adtak a válaszadók fele, ami azt jelzi, hogy a szakmai
bemutatkozó előkészítése nem volt sikeres.
A kérdőív kérdéseire és az interjún feltett kérdések válaszai ellentmondást mutatnak. A pedagógusok
többsége nem igényelt segítséget a szakmai bemutatkozó anyag elkészítésében. A második kérdésre
adott válasz nehéznek mutatta a szakmai bemutatkozó anyag elkészítését, az interjú rámutatott az okokra.
Az interjú keretében a pedagógusok jelezték, hogy a szakmai bemutatkozó anyag tartalmának
összeállítása nem okozott problémát, az időigénye viszony igen. A táblázat szerkesztettsége a problémát
okozott.
Az elkészítésben segítséget kértek azoktól a kollégáktól, akik már részt vettek szaktanácsadáson.
Megfogalmazták azt a véleményt, hogy jó lenne, ha a szaktanácsadó látná a portfóliót, akkor nem kellene
duplán dolgoznia a pedagógusnak. Egy pedagógus említette is, hogy a szaktanácsadó töltötte ki helyette,
ő a portfóliós anyagát küldte meg a szaktanácsadónak, s a szaktanácsadó abból emelte ki a szükséges
adatokat.
Általános véleményként fogalmazódott meg, hogy jó lenne, ha az intézmények a tantestületekben lévő
szakértők, szaktanácsadók tudását jobban kamatoztathatnák, megkérhetnék őket arra, hogy segítsék a
látogatásra készülő kollégáikat.
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29. sz. ábra. Milyen mértékben volt elégedett azzal, ahogyan a szaktanácsadó előkészítette a látogatást
a szakmai anyagok megküldése területén?
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A szakmai anyagok megküldése sikeres volt. Teljes mértékben elégedett volt 63%, majdnem teljes
mértékben pedig 22%. Ez összesen a válaszadók 85%-a. Egyáltalán nem vagy majdnem egyáltalán nem
elégedettek aránya nem érte el a 3%-ot. A válaszok alapján megállapítható, hogy a szakmai anyagok
rendben megérkeztek az intézményekhez a vezetők véleménye szerint.
A fókuszcsoportos interjún elmondottak szerint a vezetők egy része a látogatás előtt tájékozódott arról,
hogy a kollegáik elkészítették-e a dokumentumokat. Az intézményvezetők említették, hogy volt olyan eset,
amikor a kolléga nagyon hiányosan küldte vissza a dokumentumot a szaktanácsadónak, ezért őt
figyelmeztetni kellett a pótlásra.
Az intézményvezetők a szaktanácsadónak elküldött dokumentumokat nem ellenőrizték, közvetlenül a
kollégák küldhették a szaktanácsadónak azokat. Ha kérte a kolléga, hogy véleményezze az
intézményvezető az elküldés előtt, akkor azt megtették.
Az óvodai intézményvezetők jelezték, hogy a kollégák soknak tartották az elkészítendő dokumentációt, de
nem „panaszkodtak”. Megjegyezték, hogy az óvodákban hiányosak a számítástechnikai feltételek.
 Fontos kérdés az, hogy igényeltek-e a vezetők más területen segítséget a felsoroltakon kívül?
Jellemző válaszok: segítség az intézményi önértékelésre való felkészülésre,
 jó gyakorlatok, hospitálások előkészítése más intézményekben,
 sor került kísérleti tankönyvek bemutatására is,
 új munkakapcsolatok kialakításában,
 tantestület érzékenyítésében a szaktanácsadás irányába, tájékoztatás a minősítési eljárás
lépéseiről,
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30. sz. ábra. Kért-e segítséget az óravázlat elkészítéséhez, mennyire volt elégedett a kapott
segítséggel?
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N=753
Az összes válaszadóból 65-en igényeltek segítséget az óravázlat elkészítéséhez, 465-en nem. 233 fő
nem válaszolt. A segítséget kérő pedagógusok 60%-a teljes mértékben, 23%-ik majdnem elégedett volt a
kapott segítséggel.

Válaszok száma

31. sz. ábra. Milyennek ítéli az óravázlat elkészítésének nehézségi fokát?(pedagógus)
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Az óravázlat nehézségi foka megosztotta a pedagógusokat. 10% egyáltalán nem
tartotta nehéznek az óravázlat elkészítését, 11% második, 14% harmadik
helyre rangsorolta a nehézségi fokot. Ők inkább könnyebbnek tartották
a feladatot. 22% negyedik, 19% ötödik, 6% a hatodik helyre
rangsorolta a nehézségi fokot. Inkább nehezebbnek ítélte a
válaszadók kétharmada a feladatot, ennek ellenére nagyon
kevesen igényeltek segítséget. Nem válaszolt 45 fő.
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Ennek oka az is lehet, hogy a napi gyakorlatban nem készít a pedagógusok többsége olyan jellegű
óravázlatot, mint amilyet a szaktanácsadónak elküld, a portfólióba feltölt, ugyanakkor rutinfeladatnak
tekinti.
A fókuszcsoportos interjún a pedagógusok megfogalmazták, hogy örülnének, ha az óravázlat minőségét
a szaktanácsadó véleményezné, ez megnyugtató lenne a számukra.
A pedagógusok elhangzó véleménye szerint tudatosabb lesz a tervezőmunka, ha hosszú évek után újra
átgondolják a didaktikai feladatokat, fejlesztési feladatokat, módszereket. Elővették a régi tantárgy
pedagógiai jegyzeteiket a kollégák.
A megkérdezettek fele már előzetesen elküldte az óravázlatot a szaktanácsadónak, részben azért mert
kíváncsi volt a véleményére, részben pedig azért, mert a szaktanácsadó kérte.
Fontos kérdés volt, hogy az intézményvezetőtől kapott-e a pedagógus segítséget az előzetes
felkészülésben?

32. sz. ábra. Kapott-e segítséget az intézményvezetőtől a szaktanácsadásra való felkészülésben?
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A válaszadó pedagógusok 40%-a nem igényelt segítséget az intézményvezetőtől, a többiek igen. A
segítséget kérők 51%-a teljes mértékben, további 24%-uk majdnem teljes mértékben elégedett az
intézményvezetői támogatással. Ez a segítséget kérők háromnegyed része.
Az intézményvezetői segítségen túl kíváncsiak voltunk arra, hogy más kollegától kapott-e a pedagógus
segítséget a felkészüléshez?
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33. sz. ábra. Kapott-e segítséget bármely kollégájától a szaktanácsadásra való felkészüléshez?
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A válaszadó pedagógusok 42%-a igényelt segítséget valamelyik kollégájától a szaktanácsadói látogatásra
való felkészüléshez. 47%-uk teljes mértékben, 22%-uk majdnem teljes mértékben elégedett volt a kért és
kapott támogatással.
A kollégák jellemzően egymás munkáját segítették a látogatásra való felkészülésben, ezt a
fókuszcsoportos interjú is megerősítette. A kérdőíves válaszokkal ellentétben az interjún azt mondták a
kollegák, hogy kevésbé volt jellemző, hogy az intézményvezető is segítette a pedagógusokat.
A pedagógusok némelyike jelezte, hogy az intézményvezető nem támogatta a szaktanácsadásban való
részvételét, annak ellenére, hogy a közelgő minősítés miatt ő kifejezetten szerette volna. Fejlődési
elképzeléseit illetően sem volt elfogadó az intézményvezető.
Az is elhangzott az interjún, hogy kért segítséget, de nem kapott, így azt írt be a dokumentumokba, amit
tudott.
A fókuszcsoportos interjúkon rákérdeztünk az önértékelés elkészítésére is. A pedagógusok elkészítették,
és jónak tartják az önértékelés dokumentumát. A tartalmát felhasználták a szakmai bemutatkozó anyag
összeállításához, később felhasználhatónak tartják a portfólió készítéséhez is. Kritikaként fogalmazták
meg, hogy hosszúnak tartják, javasolták a tartalmát szűkíteni.
A megkérdezett pedagógusok ötöde néhány kérdés értelmezésében segítséget kért és kapott
intézményvezetőtől, egy kollégától esetleg a szaktanácsadótól.
A fókuszcsoportos interjún az intézményvezetők beszámoltak arról, hogy a gyakornoknál történt
szaktanácsadói látogatás előkészítésében a mentor nyújtott segítséget. Általában az intézményvezetők
nem jelöltek ki a pedagógusok mellé külön segítőt, de a munkaközösségek összefogtak és nagyon sok
területen (vázlatírás, ötletek, eszközök) segítették egymást.
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34. sz. ábra. Mennyi időt vett igénybe a szaktanácsadói látogatásra való felkészülés? (pedagógusok)
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A szaktanácsadói látogatásra a pedagógusok 57%-a 4 óránál többet készült. 25%-a 3-4 órát, 14%-a 2-3
órát, 4%-a két óránál kevesebbet készült. Nem válaszolt 20 fő.
A szaktanácsadói látogatásra való felkészülésre fordított idő a fókuszcsoportos interjún elhangzottak
alapján függött attól, hogy a kolléga készített-e már portfóliót, vagy részt vett-e minősítésen, próba
tanfelügyeletben. Ez utóbbiaknak nagyobb gyakorlata volt, illetve előkészített anyagaik, amelyeket fel
tudtak használni, így kisebb volt az időráfordítás.
A látogatás lebonyolítása
Megkérdeztük a pedagógusokat, mennyire voltak elégedettek a látogatás lebonyolításával és a
szaktanácsadó tevékenységével több szempont alapján.
35. sz. ábra. Mennyire volt elégedett a szaktanácsadó felkészültségével? (pedagógusok)
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A szaktanácsadók felkészültek voltak. Teljesen 76%, majdnem teljesen
17% látta így. Ez összesen 93 százalék. Azok aránya, akik teljesen,
vagy majdnem teljesen elégedetlenek voltak nem éri el az két
százalékot. Nem válaszolt 30 fő, 4%.
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36. sz. ábra. A látogatás során mennyire volt elégedett a szaktanácsadó diszkréciójával? (pedagógusok)
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A megkérdezettek 83%-a teljesen, további 8%-a majdnem teljesen elégedett volt a szaktanácsadó
diszkréciójával. Ez összesen 91%. Azok aránya, akik teljesen, vagy majdnem teljesen elégedetlenek
voltak nem éri el az egy százalékot. Nem válaszolt 20 fő, nem egészen 3%.
A szaktanácsadó szerep ellátásához szükséges fontos tulajdonságok, mint a hozzáállás, a felkészültség
és a diszkréció az érintett pedagógusok véleménye szerint kiemelkedően magas volt a látogatások során.
Ezt a véleményt a pedagógusok a fókuszcsoportos interjún is megerősítették.
37 sz. ábra. Mennyire volt elégedett a szaktanácsadótól kapott gyakorlati segítséggel? (pedagógusok)
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A pedagógusok 50 %-a teljes mértékben, 30%-a majdnem teljes mértékben
elégedett volt a kapott gyakorlati segítséggel. Ez összesen 80%.
Elégedetlenséget a pedagógusok 3%-a (2-es elégedettség a 6 fokú
skálán), és 2%-a (1-es elégedettség a 6 fokú skálán) fogalmazott
meg, összesen 3%.
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A pedagógusok elvárásainak és igényeinek vizsgálata során a gyakorlati segítség iránti elvárás a
kérdőíves felmérés mellett az interjúk során is megfogalmazódott. A szaktanácsadó gyakorló
szakemberként érti a gyakorlati munkában felmerülő kérdéseket, problémákat, tud a napi praktikumban
segíteni.
Többen kiemelték, hogy célirányosan kértek segítséget a szaktanácsadótól, meg is kapták a segítséget
és használják is a szaktanácsadó javaslatait.
38. sz. ábra. Mennyire voltak hasznosak az óralátogatással kapcsolatos szaktanácsadói észrevételek?
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Az óralátogatáshoz kapcsolódó szaktanácsadói észrevételekkel a pedagógusok 58%-a teljes mértékben,
26%-a majdnem teljes mértékben elégedett. Elégedetlenséget a pedagógusok 3%-a (2-es elégedettség
a 6 fokú skálán), és 1,7%-a (1-es elégedettség a 6 fokú skálán) fogalmazott meg.
A válaszok szinte teljes elégedettséget mutatnak. A pedagógusok a fókuszcsoportos interjúk során
megfogalmazták, hogy gyakran elhangzott egy-egy óra után az elismerő szó, és ez nagyon jól esett.
A pedagógusok az interjúkon elmondták:
 Nagy élmény volt, hogy olyan tevékenységeket emelt ki a szaktanácsadó a munkájukból, amire
eddig nem is gondoltak.
 A szaktanácsadói látogatás előtt ösztönösen, a szaktanácsadói látogatás óta pedig sokkal
tudatosabban emelték be a tanítási órájukba a szaktanácsadó által kiemelt elemeket.
 Mindenképpen jó volt a pozitív megerősítés.
 A leghasznosabb része volt a látogatásnak a szakmai beszélgetés.
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39. sz. ábra. Figyelembe vette-e a szaktanácsadó az Ön igényeit az óralátogatás megfigyelési
szempontjaiban?
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Az óralátogatás megfigyelési szempontjaiban a szaktanácsadók figyelembe vették a pedagógusok
igényeit. 79% teljes mértékben, 12% majdnem teljes mértékben elégedett.
Elégedetlenséget a pedagógusok 1%-a (2-es elégedettség a 6 fokú skálán), és 1%-a (1-es elégedettség
a 6 fokú skálán) fogalmazott meg. Nem válaszolt 33 fő, 5%.
A pedagógusok fókuszcsoportos interjúk keretében hangsúlyosan említették, hogy a szaktanácsadók
rájuk koncentráltak, nem érezték „csak egy darabnak” magukat. Az óralátogatások megfigyelési
szempontjai figyelembevételére adott teljes elégedettség is összhangban van ezzel a véleménnyel.
A pedagógusok kis része fogalmazott meg a fókuszcsoportos interjú keretében az odafigyeléssel
kapcsolatban negatív tapasztalatot, ők úgy érezték, hogy a szaktanácsadó kipipált feladatnak kezelte őket,
de kirívóan kevésszer fordult elő.
40. sz. ábra. A szaktanácsadó visszajelzései mennyire voltak elfogadhatóak az Ön számára?
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A pedagógusok 71%-a teljes mértékben, 19%-a majdnem teljes mértékben elégedett
a szaktanácsadók visszajelzéseivel. Elégedetlenséget a pedagógusok 1%-a
(2-es elégedettség a 6 fokú skálán), és szintén 1%-a (1-es elégedettség
a 6 fokú skálán) fogalmazott meg. Nem válaszolt 23 fő, 3%.
A szaktanácsadók visszajelzéseivel kapcsolatban alig
mutatkozik elégedetlenség. Ez felkészültségüket bizonyítja. A
szaktanácsadó visszajelzéseit az interjúkon szakmainak,
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támogatónak, megerősítőnek értékelték a pedagógusok, amelyek támpontot nyújtanak a további
fejlődésre.
Az intézményvezetők kis része megfogalmazta, hogy „nagyon is támogató” volt a szaktanácsadói
látogatás, mert annak a pedagógusnak a munkáját is megerősítette, akinek határozottabb fejlesztési
célokat lehetett volna kijelölni. Ugyancsak előfordult olyan jelzés, hogy a szaktanácsadó fejlesztő kritikát
is megfogalmazhatna, vagy határozottabban rávilágíthatna azokra a pontokra, ahol jobban kellene fejlődni.
41. sz. ábra. Milyen mértékű segítséget kapott a szakmai fejlődési irányának kijelölésében a
szaktanácsadótól?
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A pedagógusok 53%-a teljes mértékben, 29%-a majdnem teljes mértékben elégedett a szakmai
fejlődéshez kapott segítséggel. Ez összesen 82% Elégedetlenséget a pedagógusok 3%-a (2-es
elégedettség a 6 fokú skálán), és 2%-a (1-es elégedettség a 6 fokú skálán) fogalmazott meg. 30 fő, 4 %
nem adott választ.
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42. sz. ábra. Mennyire volt elégedett a kapott szakmai segítséggel?(pedagógus)
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A pedagógusok 56%-a teljes mértékben, 24%-a majdnem teljes mértékben, elégedett a kapott szakmai
segítséggel. Elégedetlenséget a pedagógusok 2%-a (2-es elégedettség a 6 fokú skálán), és 1%-a (1-es
elégedettség a 6 fokú skálán) fogalmazott meg. Nem válaszolt 54 fő.
43. sz. ábra. Mennyire volt elégedett a fejlesztési tervhez kapott segítséggel?
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A pedagógus szakmai fejlődési terv készítéséhez kapott segítséggel a pedagógusok 52%-a teljes
mértékben, 26%-a majdnem teljes mértékben elégedett volt. Elégedetlenséget a pedagógusok 2%-a (2es elégedettség a 6 fokú skálán), és 22%-a (1-es elégedettség a 6 fokú skálán) fogalmazott meg. 34-en
nem válaszoltak.
Az új típusú pedagógus szakmai fejlődési terv (PSZFT) elkészítése nem okozott
problémát a pedagógusoknak vélik a válaszadók. Jellemzően együtt
készítette el a szaktanácsadó és a pedagógus. Többen a
szaktanácsadó érkezése előtt elkészítették már, a látogatás
alkalmával csak pontosítani kellett.
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Leginkább a 2-es, 3-as, 5-ös, kompetenciaterületen jelöltek meg fejlődési célokat.
A szakmai fejlődéshez kapott segítség a pedagógus szakmai fejlődési terve (PSZFT) elkészítésével vált
teljessé, amelynek készítésével és szükségességével kapcsolatban a fókuszcsoportos interjúkon is
elégedetten nyilatkoztak mind a pedagógusok, mind a szaktanácsadók, mind a vezetők.
44. sz. ábra. Mennyire volt elégedett az új módszerek megismeréséhez kapott segítséggel?
(pedagógusok)
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Az új módszerek megismeréséhez kapott segítséggel a pedagógusok 38%-a teljes mértékben, 22%-a
majdnem teljes mértékben elégedett volt. Elégedetlenséget a pedagógusok 3%-a (2-es elégedettség a 6
fokú skálán), és 3%-a (1-es elégedettség a 6 fokú skálán) fogalmazott meg.
Az új módszerek megismerése nem fogalmazódott meg erős igényként, azonban ezen a területen kapott
segítséggel kevésbé elégedettek a pedagógusok, viszonylag magas számban és arányban jelennek meg
1-2-3 értékelések, amelyek a többi terület esetében nem jellemzőek.
45. sz. ábra. Mennyire volt elégedett a jó gyakorlatok megismeréséhez kapott segítséggel?
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Az jó gyakorlatok megismeréséhez kapott segítséggel a pedagógusok 34%-a teljes
mértékben, 20%-a majdnem teljes mértékben elégedett volt.
Elégedetlenséget a pedagógusok 4%-a (2-es elégedettség a 6 fokú
skálán), és 6%-a (1-es elégedettség a 6 fokú skálán) fogalmazott
meg.
A jó gyakorlatok megismerése, mint igény még kevésbé
fogalmazódott meg, mint az új módszerek megismerése.
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Az e területtel való elégedettség annak ellenére, hogy válaszadók 54%-a elégedett a kapott segítséggel
nem teljesen értékelhető pozitívnak, hiszen magas 14% az elégedetlenek aránya. Ráadásul nem válaszolt
115 fő, ami azt is jelentheti, hogy nem tartozott a téma a pedagógusok elődleges problémái közé.
46. sz. ábra. Mennyire volt elégedett a kompetenciák megismerésében kapott segítséggel?
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A válaszadók 34%-a teljesen elégedett volt a kompetenciák megismerésében nyújtott segítséggel.
Csaknem teljesen elégedett volt újabb 20%. A válaszadók fele volt csak elégedett, az alacsony arány az
eddigi válaszokhoz képest. Elégedetlenséget a pedagógusok 4 %-a (2-es elégedettség a 6 fokú skálán),
és 6%-a (1-es elégedettség a 6 fokú skálán) fogalmazott meg. Ez 10%. Nem adott választ 161 fő, 21%.
A kompetenciák megismeréséhez segítséget kért a 763 válaszadóból 311 fő, nem kért 300, nem válaszolt
152. Vizsgáltuk az ő elégedettségüket.
47. sz. ábra. Mennyire volt elégedett a kompetenciák megismerésében kapott segítséggel?
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A megkérdezett pedagógusok 39%-a nem kért segítséget a pedagógus kompetenciák
megismeréséhez.
Azok közül, akik kértek pedagógus kompetenciák megismeréséhez
segítséget a pedagógusok 45%-a teljes mértékben, 32%-a majdnem
teljes mértékben elégedett volt. Elégedetlenséget a
pedagógusok 3%-a (2-es elégedettség a 6 fokú skálán), és 1es %-a (3 elégedettség a 6 fokú skálán) fogalmazott meg.
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A kompetenciákkal kapcsolatban a pedagógusok közül sokan nem igényeltek segítséget, ez mutathatja
azt is, hogy a pedagógusok tisztában vannak a kompetenciákkal, de azt is, hogy túl volt a minősítésen
vagy nem tulajdonítottak ennek nagy jelentőséget.
A fókuszcsoportos interjún a szaktanácsadók megfogalmazták, hogy nem teljesen tájékozottak a
kompetenciák területén azok a pedagógusok, akik még nem készítettek portfóliót, illetve nem kerültek
minősítésre. Nagyobb a tájékozottságuk azoknak a kollégáknak, akik már töltöttek fel portfóliót, de a
szakmai beszélgetések alatt több tisztázó, értelmező kérdést mégis megbeszéltek.
Szintén ellentmond a kérdőíves felmérés eredményének a pedagógusok fókuszcsoportos interjúján
elhangzott vélemények: fontos lenne, ha a protokoll részeként a kompetenciaterületekhez tartozó
indikátorokat is megismerhetnék, értelmezhetnék a szaktanácsadóval a pedagógusok, hiszen a
minősítésnél ezek teljesülése a lényeges elem.
Arra a kérdésre, hogy a tanfelügyelet és a minősítés értelmezésében volt-e szüksége segítségre a 763
válaszadóból igennel válaszoltak 323-an (42%) nemmel 359-en (47%), nem válaszoltak a kérdésre 81-en
(11 %). Aki élt a segítséggel, az így minősítette:
48. sz. ábra. Mennyire volt elégedett a tanfelügyelet és minősítés megismerésében kapott
segítséggel?(pedagógus)
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A tanfelügyelet és minősítés megismeréséhez kapott segítséggel a pedagógusok 147-en teljes
mértékben, 107-en majdnem teljes mértékben elégedett voltak a 362 válaszadóból. Elégedetlenséget a
pedagógusok 23-an (2-es elégedettség a 6 fokú skálán 13 fő), és 10-en (1-es elégedettség a 6 fokú
skálán) fogalmazott meg.
Erős elvárás és igény fogalmazódott meg a tanfelügyeletre és minősítésre való felkészítéssel
kapcsolatban, így nehezen érthető, hogy 401 pedagógus nem válaszolt a kérdésre. Az
elégedettség ezzel a területtel kapcsolatban nem a legkiemelkedőbb. Ennek
talán magyarázata a vezetői interjúkon elhangzó vélemény: a
szaktanácsadás tanfelügyeletre, minősítésre való felkészítő
funkciója a jelenlegi jogszabályi változások miatt került előtérbe.
Sokkal fontosabb funkció a szakmai támogatás, a külső
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megerősítés, a pedagógus helyzetbehozása a napi gyakorlatban.
A pedagógusok véleménye után megkérdeztük a vezetők véleményét is a látogatás lebonyolításával
kapcsolatban.

49. sz. ábra. Mennyire volt elégedett a szaktanácsadó segítségnyújtásával a pedagógus számára?
(vezető)
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A vezetők 36%-a teljes mértékben, 21%-a majdnem teljes mértékben, 7%-a elégedett a azzal a
támogatással, amelyet a szaktanácsadók adtak a pedagógusok számára . Elégedetlenséget a vezetők
0,5 %-a (2 elégedettség a 6 fokú skálán), és kevesebb mint 1%-a (1 elégedettség a 6 fokú skálán)
fogalmazott meg.
A szakmai fejlődés támogatását, a szakmai segítségnyújtást az óramegbeszélések, a szakmai
beszélgetések során végezték a szaktanácsadók. A fókuszcsoportos interjúkon a szaktanácsadók és
pedagógusok is megfogalmazták, hogy „jót szakmáztunk”.
A pedagógusok többsége beépítette a napi gyakorlatába azokat a szaktanácsadói javaslatokat, melyek a
megbeszéléskor elhangoztak. Ilyenek voltak a szakmai együttműködési lehetőségek kihasználására,
különböző munkaformák, módszerek kipróbálására, szakirodalom tanulmányozására, szakmai anyagok
rendszerezésére vonatkozó ajánlások.
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50. sz. ábra. Mennyire volt elégedett a szaktanácsadó segítségnyújtásával a tanfelügyeletre,
minősítésre való felkészüléshez? (vezető)
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A tanfelügyeletre és minősítésre való felkészítéssel a vezetők 56%-a teljes mértékben, 24%-a majdnem
teljes mértékben elégedett volt. Elégedetlenséget a vezetők 0%-a (2-es elégedettség a 6 fokú skálán), és
1%-a (1 elégedettség a 6 fokú skálán) fogalmazott meg.
A szaktanácsadóktól kapott támogatásokkal a pedagógusok jellemzően elégedettek voltak. Mindezt
megerősítették az interjú eredményei is.
A szaktanácsadói látogatás nagyon pozitív volt az élmény a többség számára, még azok is pozitívan élték
meg, akik féltek a látogatástól. Növelte a pedagógusok önbizalmát. Nagyon örültek a meglátogatott
pedagógusok a szaktanácsadó látogatásának, a szakmai megerősítésnek, a szaktanácsadói
hozzáállásnak.
A pedagógusok a fókuszcsoportos interjúkon a pedagógusok, hogy számára az volt benne jó, hogy jól
érezte magát. A szaktanácsadó szinte csak kérdezett, s kérdéseivel irányította a figyelmét a
pozitívumokra, hiányosságokra.
Az intézményvezetők arról számoltak be, hogy a pedagógusok eredményesnek, hasznosnak és pozitívnak
értékelték a szaktanácsadói látogatásokat, akik már megtapasztalták a látogatást, bíztatták a kollégákat,
hogy fogadjanak szaktanácsadót.
Az intézményvezetők kritikaként fogalmazták meg, hogy volt olyan intézmény ahol már a tanévindító
értekezleten felmerült a lehetősége a szaktanácsadói látogatásnak, de csak márciusra sikerült
szaktanácsadót találni.
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A látogatás lezárása

Válaszok száma

51. sz. ábra. Mennyire volt elégedett a látogatás lezárásával? (pedagógusok)
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A látogatás lezárásával a pedagógusok 60%-a teljes mértékben, 25%-a majdnem teljes mértékben
elégedett volt. Elégedetlenséget a pedagógusok 1%-a (2e-s elégedettség a 6 fokú skálán), és 1%-a (1-es
elégedettség a 6 fokú skálán) fogalmazott meg.
A pedagógusok pozitív viszonya jelenik meg a szaktanácsadói látogatások lezárásához kapcsolódó szinte
teljes elégedettségben. Ezt a pozitív véleményt a fókuszcsoportos interjún is megerősítették a
megkérdezett pedagógusok.
52. sz. ábra. Mennyire tudott azonosulni a fejlesztési terv célkitűzéseivel? (pedagógus)
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A fejlesztési terv célkitűzéseivel a pedagógusok 60%-a teljes mértékben, 26%-a majdnem teljes
mértékben elégedett volt. Elégedetlenséget a pedagógusok 1%-a (2-es elégedettség
a 6 fokú skálán), és 1%-a (1-es elégedettség a 6 fokú skálán) fogalmazott
meg.
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53. sz. ábra. Milyen mértékben tudta az intézményvezető elfogadni az ön célkitűzéseit? (pedagógus)
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Az intézményvezető a pedagógusok által kijelölt célkitűzésekkel a pedagógusok véleménye szerint 63%a teljes mértékben, 19%-a majdnem teljes mértékben elégedett volt. Elégedetlenséget a pedagógusok
1%-a (2-es elégedettség a 6 fokú skálán), és 1%-a (1-es elégedettség a 6 fokú skálán) fogalmazott meg.
Nem válaszolt 82 fő.
54. sz. ábra. Mennyire volt elégedett a szaktanácsadó segítségnyújtásával a pedagógus fejlesztési
céljainak kijelölésében? (vezető)
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A pedagógus fejlesztési célkitűzéseinek kijelölésével a vezetők 63%-a teljes
mértékben, 25%-a majdnem teljes mértékben elégedett volt.
Elégedetlenséget a vezetők 1%-a (2-es elégedettség a 6 fokú
skálán), és 1%-a (1-es elégedettség a 6 fokú skálán) fogalmazott
meg.
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A fejlesztési célok megfogalmazásához kapcsolódóan többoldalú megközelítésben tettük fel a kérdéseket
a kérdőívekben és a fókuszcsoportos interjúkban.
A pedagógus szakmai fejlődési terve (PSZFT) az intézményvezető nélkül készül, azonban fogalmazódnak
benne olyan célok, amelyek az intézményvezetőre rónak kötelezettséget, ezért fontos, tájékozott legyen
és a célok megvalósítását tudja támogatni.
A kérdőívek eredményei és a fókuszcsoportos interjúk válaszainak vizsgálata alapján nagyon változatos
kép rajzolódott ki. A pedagógusok olyan célkitűzéseket fogalmaznak meg, amelyek elérésében egymást
segítik. Az anyagi erőforrásokon kívül mindent tudnak biztosítani az intézmények, amelyeket eddig a
fejlődési tervben megjelöltek a pedagógusok. Az olyan feladatokat, mint a hospitálási lehetőség
biztosítása, szakmai műhelymunkák szervezése a tantestületen belül, tudják teljesíteni az intézmények.
Megfogalmazódott a pedagógus szakmai fejlődési tervével (PSZFT) kapcsolatban, hogy nagyon sok
továbbképzést terveztek a pedagógusok, ezek megvalósulása kétséges. A forráshiány nagy kockázatot
jelent.
A látogatást bevezető interjún több vezető is kérte a szaktanácsadót, hogy anyagi forrásokat érintő célok
kijelölése ne történjen.
Az intézményvezető interjún a vezetők egyike említette, hogy szerinte a meglátogatott pedagógusnak más
kompetenciaterületen kellene fejlődnie, mint amelyet, a fejlesztési tervben kijelölt. Ilyen is előfordult.
Véleménycsokor a fókuszcsoportos interjúkból:
 A pedagógus szakmai fejlődési terve (PSZFT) céljait az intézményvezető (anyagi okokra hivatkozva)
nem támogatta, módosítani kellett azt.
 Egy intézményvezető véleménye: nincs pénz a rendszerben ezért a helyben megoldható célokat és
hozzárendelt személyi és anyagi forrásokat támogatta, erre figyelt,
 Nem rótt az intézményre feladatot a pedagógus fejlesztési tervében megfogalmazott cél, csak annyit
vállalt be a pedagógus, ami plusz erőforrás nélkül megvalósítható.
 Egymástól tanulás tudásmegosztás” nyílt hetek” tartásának megszervezésével oldják meg a
fejlesztési célok elérését
 Feszültséget jelent az, hogy a fenntartó alkalmazottai kormánytisztviselők, a pedagógusok egy
részének pedig az életpálya modell lehetőséget teremtett a magasabb bérezésre. A pedagógus
szakmai fejlődési tervében (PSZFT) vannak negatív dolgok is, meg van kötve a pedagógusok keze,
mert nem tehet bele olyan célokat, amelyeknek van anyagi vonzata, mert azok csak akkor
valósulhatnak meg, ha ő maga vállalja. Éppen ez az ok, hogy időnként mondvacsinált
megfogalmazások születnek, mert tudja, hogy amit szeretne, de nem tudja megvalósítani.
 Lehet, hogy haszon, hogy pozitív célokat, szakmai terveket fogalmaz meg a pedagógus, de ez egyben
gátja is fejlődésnek.
 Látja a pedagógus, hogy mindaddig minden rendben van, az elképzelések elfogadhatóak, amíg azok
az intézmény adottságaival összhangban vannak, de amint pluszforrást igényel a célok elérése, elhal,
meg sem érdemes fogalmazni.
 Még akkor is kell pluszforrás, ha hospitálásra engeded a pedagógust, mert helyettesítened kell.
 Egy intézményvezető jelezte, hogy ugyan valós problémákat írtak le a pedagógusok, érez benne
mégis egyfajta formalizáltságot. Akkor lesz a pedagógus szakmai fejlődési tervének
(PSZFT) jelentősége, ha a rendszer elkezd építkezni, az önértékelések
során az önfejlesztési tervek és azok megvalósítása nagyobb
hangsúlyt kap majd.
 Egy intézményvezető a következőket fogalmazta meg: „bár
a kolléga saját maga számára jelölt ki célokat, de a célok
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megismerése után intézményvezetőként pontosan tudtam, hogy a megvalósításhoz milyen
természetű intézményvezetői segítségre lesz szüksége”.
55. sz. ábra. Megkapta-e a szaktanácsadó összegző dokumentumát?(pedagógus)
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A válaszadó pedagógusok 86%-a megkapta, 10%-a nem kapta meg a szaktanácsadó által készített
összegző dokumentumot. 28 fő nem válaszolt a kérdésre.
56. sz. ábra. Mennyire értett egyet a szaktanácsadó által készített összegző dokumentum
megállapításaival? (pedagógus)
600

518

Válaszok száma

500
400
300
200

138

100

5

5

9

60

28

0
1 - legkevésbé
elégedett

3

5

nem válaszolt

A pedagógusok 68%-a teljes mértékben, 18%-a majdnem teljes mértékben elégedett a szaktanácsadó
által készített összegző dokumentum tartalmával. A válaszadók 4%-a (4. skála érték a 6 fokozatú skálán),
1%-a (3. skála érték a 6 fokozatú skálán) mérsékelten elégedett. Elégedetlenséget a
pedagógusok 1%-a (2-es elégedettség a 6 fokú skálán), és 1%-a (1-es
elégedettség a 6 fokú skálán) fogalmazott meg.
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57. sz. ábra. Mennyire volt elégedett a szaktanácsadó összegző dokumentumainak megállapításaival?
(vezető)
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A vezetők 64%-a teljes mértékben, 23%-a majdnem teljes mértékben elégedett a szaktanácsadó által
készített összegző dokumentum tartalmával. Ez összesen 92%. A válaszadók 5%-a (4 skála érték a 6
fokozatú skálán), 3%-a (3 skála érték a 6 fokozatú skálán) mérsékelten elégedett. Elégedetlenséget a
pedagógusok 2%-a (2-es elégedettség a 6 fokú skálán), és 1%-a (1-es elégedettség a 6 fokú skálán)
fogalmazott meg.
Az összegző dokumentumok tartalmával mind az intézményvezetők, mind a pedagógusok egyetértenek,
elégedettek vele. A fókuszcsoportos interjún megfogalmazták a vezetők és a pedagógusok is, hogy a
szaktanácsadók korrektek voltak, az írásbeli összegzésükben nem tértek el a szaktanácsadói látogatás
lezárásakor megfogalmazott megállapításaiktól.
A látogatás lezárása a protokollnak megfelelően zajlott, többnyire kötetlen beszélgetés során került sor az
összegző megállapítások ismertetésére.
Az intézményvezetők a fókuszcsoportos interjú alkalmával ismertették, hogy kevés eset kivételével
megkapták a szaktanácsadói összegzőt és a pedagógus szakmai fejlődési tervet (PSZFT). A
szaktanácsadók a pedagógusoknak is megküldték a szaktanácsadói összegzést.
A látogatást lezáró dokumentumok tartalmát a pedagógusok és vezetők elfogadhatónak tartják.
Megvalósíthatóak a pedagógusok céljai eléréséhez összegyűjtött feladatok, s az intézmény céljait is
figyelembe veszik.
Szaktanácsadók fogalmazták meg a fókuszcsoportos interjú során azt, hogy az összegzés egyik
legfontosabb hozadéka, lehet benne pozitívumokat írni. A pedagógusok „ki van éhezve” a jó szóra,
dicséretre. Lehet a pedagógusokat, az intézményt dicsérni. Ezért szeretik is a szaktanácsadást az
intézményekben. Az is jó, hogy ezeket rögzíteni is kell.
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6.2.5.A szaktanácsadók felkészültségének megítélése
58. sz. ábra. A látogatás során mennyire volt elégedett a szaktanácsadó hozzáállásával? (pedagógus)
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A válaszadók 85%-a teljesen elégedett volt a vele együtt dolgozó szaktanácsadó hozzáállásával. További
12% majdnem teljesen elégedett volt. Ez összesen 97%. Azok aránya, akik teljesen, vagy majdnem
teljesen elégedetlenek voltak nem éri el az egy százalékot. A nem válaszolók aránya 1%. A kérdésre adott
válasz alapján kimagasló volt a szaktanácsadók hozzáállása a látogatáshoz.

Válaszok száma

59. sz. ábra. A látogatás során mennyire volt elégedett a szaktanácsadó hozzáállásával? (vezető)
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Az intézményvezetők a szaktanácsadó hozzáállásával 84%-a teljes mértékben,
12%-a majdnem teljes mértékben elégedettek voltak. Elégedetlenséget a
vezetők közül egy fő fogalmazott meg.
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Válaszok száma

60. sz. ábra. Mennyire volt elégedett a szaktanácsadó segítőkészségével? (vezető)
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Az intézményvezetők a szaktanácsadó segítőkészségével 84 %-a teljes mértékben, 10%-a majdnem
teljes mértékben elégedettek voltak. Elégedetlenséget a vezetők 0%-a egy fő (1 elégedettség a 6 fokú
skálán) fogalmazott meg.
Az intézményvezetői és pedagógus fókuszcsoportos interjúk során megerősítették a résztvevők a
szaktanácsadók hozzáállásával, segítőkészségével kapcsolatos magas fokú elégedettséget.
Az intézményvezetők kiemelték a tapintatot, a segítőkészséget, az empátiát, mint megjelenő
szaktanácsadói attitűdöt. A pedagógusok szintén támogatónak értékelték a szaktanácsadó hozzáállását.
A fókuszcsoportos interjúkon a pedagógusok kis része jelezte, hogy úgy érezte, a szaktanácsadó csak
túl szeretett volna lenni a látogatáson, nem érezte felkészültnek a szaktanácsadót, s nem is kapott semmi
pluszt a látogatástól, a szaktanácsadó pusztán megdicsérte, hogy jól dolgozik.

Válaszok száma

61. sz. ábra milyen volt a szaktanácsadó szakmai, szaktárgyi vagy szakterületi felkészültsége? (vezető)
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A vezetők 76%-ban teljes mértékben elégedettek voltak a szaktanácsadó
szakmai, szaktárgyi vagy szakterületi felkészültségével. Majdnem
teljesen elégedett volt további 16%-nyi válaszadó. A 92% nagyfokú
elégedettséget jelent, ez egybeesik a pedagógusok
értékítéletével, miszerint felkészült szakemberek voltak az
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intézményekben. 1-es és 2-es értékkel 1-1 válasz érkezett be, míg nem válaszolt 2%.
A szaktanácsadók felkészültségét magas színvonalúnak tartották a kérdőíves felmérést kitöltő
pedagógusok és intézményvezetők, ezt az elégedettséget, megerősítették és a fókuszcsoportos interjúk
résztvevői is.
Ettől eltérő vélemény egy-egy esetben jelent meg:
Az interjúkon egy pedagógus vélemény szerint a szaktanácsadók között sokan vannak, akik nem eléggé
felkészültek a feladatra.
Az interjúkon résztvevő intézményvezető – aki tanfelügyelő és szaktanácsadó is - elmondta, hogy a
szaktanácsadói képzések sokkal könnyebben teljesíthetőek voltak, s az lehetett szaktanácsadó, aki akart.
A megyéjében olyanok lettek szaktanácsadók, akik nem olyan nagy nevek a szakmában. Véleménye
szerint nem rendelkeznek a szaktanácsadók olyan ismeretekkel, amelyekkel nagyobb iskolában is
tudnának szaktanácsot adni.
62. sz. ábra. Mennyire volt elégedett a szaktanácsadó kommunikációjával? (vezető)
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Az intézményvezetők a szaktanácsadók kommunikációjával 76%-a teljes mértékben, 17%-a majdnem
teljes mértékben elégedettek voltak. Elégedetlenséget a vezetők 0 %-a, egy fő (2 elégedettség a 6 fokú
skálán), vezetők 0 %-a, egy fő (1 elégedettség a 6 fokú skálán) fogalmazott meg.
A vezetők az interjún megerősítették a kérdőíves felmérés eredményét, kiegészítésképpen hozzáfűzték,
hogy mind az intézményvezetővel, mind a pedagógussal partneri viszonyt alakítottak ki a
szaktanácsadók.
A szaktanácsadókat fókuszcsoportos interjúk keretében megkérdeztük saját felkészültségükről:
A szaktanácsadói tevékenység sikeressége:
 A szaktanácsadók 26,9 %-a a látogatás óta személyes vagy email
kapcsolatban van a meglátogatott pedagógusokkal. Több
esetben várják vissza a szaktanácsadót egy-egy adott
intézménybe másik kollégához is.
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A látogatás során szerzett szakmai tapasztalatokat mindenképpen sikernek élik meg a
szaktanácsadók. Tervezik a jó gyakorlatok továbbadását a következő szaktanácsadói
látogatásokon. A látottakat, tapasztaltakat a saját szakmai munkájukban is fel tudják használni.
Minden olyan dokumentumot, amit fel kellett a tanácsadónak tölteni a felületre a megkérdezett
szaktanácsadók 60%-a elküldték a feltöltés előtt a meglátogatott pedagógusnak, s ez nagyon jól
is esett a kollégáknak.
A pedagógus szakmai fejlődési terve (PSZFT) is nagyon hasznos és jó dolog, tudatosabbá tette
a pedagógusok szakmai munkáját, pozitív hatással volt az intézmény szakmai életére, és emiatt
nagyon örültek a vezetők is. Nem csak a pedagógus fejlődésére fog hatni a pedagógus szakmai
fejlődési terve, hanem az intézményre is.
Meg lehet ismertetni a kollégákat a tervezés finomságaival.
Ki tudják nyitni a világot azokban az intézményekben is, ahol szűkösek az anyagi erőforrások.

Esetleges kudarcok
 Tapasztaltabb kollégák nem ismerik el a szaktanácsadó szakmaiságát – ez jelenthet veszélyt. A
megkérdezett szaktanácsadók 1,9 %-a számolt be ilyen félelemről. Szerencsére az érintett
kollégával tudott olyan fejlődési lehetőséget kijelölni, mely a tapasztalt kolléga szakmai munkáját
emeli ki (konferencián való előadói részvételi lehetőség)
 Intézményben a szaktanácsadói látogatások szervezése problémát okozott, amikor a
szaktanácsadónak kellett intézményt keresni, voltak elutasítások.

6.2.6. A szaktanácsadói protokoll és eszközrendszer használhatósága
A fókuszcsoportos interjúk során vizsgáltuk, hogy a projektben alkalmazott – átdolgozott –
szaktanácsadói protokoll, mennyire működőképes, és szolgálja-e a szaktanácsadás céljainak
megvalósítását. Valamennyi célcsoport tagjait megkérdeztük az interjú során.

Előkészítő folyamatok és felkészülés
A szaktanácsadókat interjú keretében megkérdeztük az előkészítés során szerzett tapasztalataikról. A
látogatás előkészítése többnyire gördülékenyen zajlott. A pedagógusoknak a szaktanácsadók elküldték a
felkészüléshez szükséges dokumentumokat, melyeket határidőre visszaküldtek a pedagógusok. A
megkérdezett szaktanácsadók 6,9 %-a mondta azt, hogy ők egy-egy esetben nem kapták meg a
dokumentumokat a pedagógustól, így azokat a helyszíni látogatás során közösen pótolták.
A szaktanácsadók jellemzően elkérik a pedagógustól a meglátogatandó tanóra vázlatát, s annak ellenére,
hogy nem kötelező, többnyire meg is kapják azt a pedagógusoktól.
Az iskolák honlapján található dokumentumokból tájékozódnak az intézményről. A megkérdezettek 2%-a
jelezte, hogy az intézményvezetőtől kellett elkérnie az intézmény alapdokumentumait, mer az
intézménynek nem volt honlapja.
A megkérdezett szaktanácsadók 90%-a fogalmazta meg azt, hogy a
látogatás előtti felkészülésre szánt idő – protokoll szerint 2 óra –
kevés.
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Az e véleménynek ellentmondó szaktanácsadók azzal érveltek, hogy olyan helyekre mentek látogatni,
amely intézményt már ismerték korábban is, így nekik elegendő volt a felkészülésre szánt idő. A
megkérdezett szaktanácsadók 2%-a számára a vezetői interjúra való alapos felkészülés, előkészítés
segítette az intézmény megismerését, így nem volt szükség a honlapok „bogarászására”. Hasonló
intézményben dolgozik, így a fél óra vezetői interjú teljese képet adott az intézményről és a pedagógus
munkájáról.
A protokoll menetéhez kapcsolódó tényezők
 A protokoll megvalósulásának sikeressége
Az óvoda és az alapfokú művészetoktatás intézményeinek kivételével a szaktanácsadók véleménye
szerint jól működik a protokoll. A szaktanácsadók véleményét a pedagógusok is megerősítették az
interjún.
Az óvodában előző napon kell a pedagógussal a foglalkozás előtti szakmai beszélgetést lefolytatni, nem
tud az óvónő a foglalkozás előtt kijönni a csoportból, mert ezzel megzavarja a napi rutint, és befolyásolja
a gyerekek viselkedését, tevékenységét.
Az alapfokú művészetoktatásban a tanulók az iskolai órakeretektől eltérő időbeosztással dolgoznak. A
zenei oktatásban a tanulók fél órás főtanszaki órákon követik egymást, az órák nem tehetők át, nem
helyettesíthető a tanár. A táncművészeti szakágban egy óra után nem szakítható meg a próbafolyamat.
A szaktanácsadók 25%-a arról számolt be, hogy a látogatás napja előtt személyesen is bemutatkozott a
pedagógusnak, így a látogatás napján már ismerősként köszöntötték egymást, így a szaktanácsadás
oldottabb légkörben zajlott, a pedagógus kevésbé volt feszült a látogatás alatt. Erre azonban csak akkor
van lehetőség, ha a szaktanácsadó és a pedagógus ugyanabban vagy közeli településen lakik.
 A szaktanácsadási folyamat egyes lépéseire rendelkezésre álló idő
A protokoll szerinti időt többnyire sikerült tartani. Azoknál a pedagógusoknál, akiknek van határozott
fejlődési elképzelésük, ott a pedagógus szakmai fejlődési tervére (PSZFT) szánt két óra sok, rövidebb idő
alatt is elkészíthető. Ilyen tapasztalatról a szaktanácsadók 33 %-a számolt be.
A szaktanácsadók 82%-a elegendőnek tartja a protokoll szerinti egy tanítási óra meglátogatását. Azokban
az esetekben, ahol probléma merül fel vagy a pedagógus kéri, lehetőség van másik óra meglátogatására
is. Ebben a kérdésben nem volt teljes egyetértés, azok a szaktanácsadók, akik 2014 novembere előtt is
végeztek látogatásokat, elégedettebbek lettek volna a két óra látogatásával.
Az intézményvezetők és pedagógusok valamennyien elegendőnek tartották az egy óra látogatását.
 Dokumentáció nehézsége, szükségessége, időigénye
Óralátogatási adatlap (a szaktanácsadók 83%-a szerint ez az egész látogatás lényege): nagyon jó
dokumentum. A szaktanácsadók 52%-a ezt is továbbította a látogatás összegzőjével együtt a pedagógus
részére, hiszen ez tartalmazza a tanóra véleményezését. Kitöltése azonban nem egyértelmű,
kompetencia területenként a megfigyelési szempontok számát nem tudják pontosan a szaktanácsadók. A
megkérdezett szaktanácsadók 4%-a javasolta, hogy a tanóra menetét követő óra megfigyelési adatlap
használhatóbb lenne.
A pedagógus szakmai fejlődési terve (PSZFT): A megkérdezett szaktanácsadók 65,3 %-a használta a
régi dokumentumot is, így volt összehasonlítási alapjuk. Az új dokumentum nagyon
jól használható, sokkal áttekinthetőbb. A jó cél megfogalmazása okoz
időnként problémát és elég sok időt igényel, de megéri az időt szánni
rá. Olyan célokat próbáltak a pedagógusok megfogalmazni,
amelyek nem igényeltek anyagi erőforrást az intézmény
részéről, a tevékenységek kijelölésekor is csak saját
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magukat jelölték meg a pedagógusok erőforrásként, néhány esetben a pedagógustársakat,
munkaközösség-vezetőket. A pedagógus szakmai fejlődési terve (PSZFT) akkor töltené be a szerepét, ha
a szaktanácsadás folyamat lenne (visszatérő látogatás) és nem egyszeri alkalom.

Szaktanácsadói összegző: Vannak átfedések az egyes dokumentumok tartalma között, javaslatként
elhangzott, hogy ezeket szükséges korrigálni. Fontosa dokumentum szaktanácsadói összegzés,
felhasználhatják a tartalmát az intézményvezetők az intézmény munkatervének összeállításakor is.
Óra/ foglalkozás vázlat: Javaslatként elhangzott, hogy szerencsés lenne, ha visszakerülne a kötelezően
elküldendő dokumentumok közé. Sokat segítene a szaktanácsadónak a felkészülésben (látható pl. a
pedagógus tervező munkája, szakmai felkészültsége, szaknyelv használata), emellett a pedagógus
tanfelügyeletre, minősítésre való felkészülését is segíti, ha a vázlatát szakmailag megbeszélheti a
szaktanácsadóval. Az óra/foglalkozás előtt mindenképpen szükséges, hogy a szaktanácsadó megismerje,
Az előzetes elküldés/megismerés segíti, ahogy a szaktanácsadó a megfigyeléseket tudatosabban rögzítse
az óralátogatási adatlapban.
A fókuszcsoportos interjún résztvevő szaktanácsadók 100%-a továbbította a dokumentumokat az
intézmény vezetőjének és a meglátogatott pedagógusnak is.
Az intézményvezető feladatai
Az interjúkon elhangzottak alapján a látogatások 90%-ában az intézményvezetők vettek részt a nyitó és
a záró megbeszélésen, néhány esetben delegálták a helyetteseknek a feladatot. Ezt az intézményvezetők
és szaktanácsadók is megerősítették.
Az intézményvezetők 3%-a félelmének adott hangot, szerinte, ha ez „élesben megy,” nem lehet az
intézményekben megszervezni a protokoll szerint a látogatásokat.
Az intézményvezetők többségének nem okozott problémát a szaktanácsadói nap szervezése.
Véleményük szerint helyettesítéssel megoldható a kollégák részvétele a szaktanácsadói látogatás
protokoll szerinti megvalósításában. A szaktanácsadók nagyon rugalmasak voltak, szinte egész napjukat
ott tudták tölteni. Azt a néhány órát meg lehetett oldani, amivel a kollégát mentesítették aznapi feladatai
alól. A szaktanácsadók hasonló tapasztalatokról számoltak be.
A vezetők elmondták, hogy néhány esetben fordult elő, hogy az órarend módosítására is szükség volt, de
azt is megoldhatónak tartották.
A megkérdezett intézményvezetők 37%-a vett részt az óralátogatáson és részben az óramegbeszélésen
is. Úgy gondolják vezetők, hogy a pedagógusok nagyobb biztonságban érzik magukat, ha van ott egy
ismert ember is. Az intézményvezetők 3.8 %-a számolt be arról, hogy a pedagógus kifejezett kérésére
nem vett részt az óralátogatáson.
Az intézményvezetők 2%-a említette, hogy ő a pedagógus szakmai fejlődési terve (PSZFT) elkészítésén
is részt vett annál a kollégánál, akinek a munkájával elégedetlen. Sajnos az általa problémának vélt elem
nem derült ki a szaktanácsadás folyamatában. Szerinte kevés az egy tanítási óra arra, hogy a
szaktanácsadó is felismerje a háttérben zajló negatív folyamatokat, jobb lenne, ha rendszeres, visszatérő
látogatások lennének. Ezzel a véleménnyel az intézményvezetők nem érettek egyet.
Az intézményvezetők elegendőnek tartják a folyamatban való
részvételüket.
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Az utómunkálatok esetleges problémái
A szaktanácsadók 100%-a időigényesnek tartja az utómunkálatokat, ugyanakkor nagyon rövid volt a
látogatás után a dokumentumok elkészítésére, rendszerezésére rendelkezésre álló idő. Sok az
elkészítendő, áttekintendő dokumentum.
A szaktanácsadói látogatás megvalósítását gátló tényezők
A szaktanácsadók 2%-a tapasztalta, hogy a pedagógus nem készül fel a látogatásra.
A szaktanácsadók 4%-a tapasztalta, hogy a pedagógus nem készítette el a látogatáshoz szükséges
dokumentumokat.
A szaktanácsadók 4%-a tapasztalta, hogy az intézményvezető elutasító volt.
A szaktanácsadók 21%-a tapasztalta, hogy a intézményvezető tájékozatlan a szaktanácsadó feladata,
hatásköre tekintetében.. Az intézményvezető úgy érzete, hogy az ő prekoncepcióját kell igazolnia a
szaktanácsadónak.
A szaktanácsadók megfogalmazták, hogy nem látszik pillanatnyilag az utánkövetés, a visszatérő
látogatások lehetősége.
6.3. A szaktanácsadói látogatások hatásának elemzése
63. sz. ábra. A látogatások után kapcsolatban maradt-e a szaktanácsadóval? (pedagógusok)
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A pedagógusok 58%-a kapcsolatban maradt a szaktanácsadóval.
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64. sz. ábra. A kapcsolat személyes, emberi? (pedagógusok)
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A pedagógusok 35%-ának a szaktanácsadóval való kapcsolata megmaradt, személyes.
65. sz. ábra: A kapcsolat szakmai? (pedagógusok)
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A pedagógusok 51%-ának a szaktanácsadóval való kapcsolata szakmai.
A fókuszcsoportos interjúk során, a szaktanácsadók és a pedagógusok
közel harmada fogalmazta meg, hogy kapcsolatban maradtak
egymással.
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66. sz. ábra. Igényelt-e további támogatást a fejlődési terv megvalósításában? (pedagógusok)
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A pedagógusok 71%-a nem igényelt további támogatást a szakmai fejlődési terv megvalósításához.
67. sz. ábra. Ha igen, mennyire tartja hasznosnak a további támogatást? (pedagógusok)
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A támogatási igényhez kapcsolódó elégedettségről a megkérdezett
pedagógusok 24%-a alkotott véleményt. Közülük. 59% teljes
mértékben, 33% majdnem teljes mértékben, 8% mérsékelten
elégedett a kapott támogatással.
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A szakmai fejlődési terv megvalósításában elsősorban nem a szaktanácsadótól igényeltek támogatást a
pedagógusok, hanem a saját intézményvezetőjüktől és kollégáiktól, ezt az interjú során a pedagógusok
és az intézményvezetők háromnegyede fogalmazta meg.
68. sz. ábra. Igényelt-e egyéb segítséget a szaktanácsadótól a látogatás után? (pedagógus)
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A pedagógusok 71%-a nem igényelt a szaktanácsadótól további támogatást, de ebben a közeli tanév vége
is szerepet játszhatott.
69. sz. ábra. Ha igen, akkor mennyire volt elégedett a kapott támogatással? (pedagógus)
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A kérdéssel kapcsolatban a pedagógusok 24%-a alkotott véleményt. Közülük 66% teljes
mértékben, 21% majdnem teljes mértékben, 6% mérsékelten elégedett.
Inkább elégedetlen 2% (3 skálaérték 6 fokú skálán), 2 % elégedetlen (2
skálaérték 6 fokú skálán), 3 % teljes mértékben elégedetlen (1
skálaérték 6 fokú skálán).
A
fókuszcsoportos
interjúkon
elhangzottak
szerint
szaktanácsadói látogatás során a látogatások kisebb
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részében történt egyeztetés a további támogatásról és segítségről a pedagógus és a szaktanácsadó
között. Ezek általában email váltások, néhány esetben születtek megállapodások visszatérő
látogatásokról.
70. sz. ábra. Hány fejlesztési célt jelölt meg? (pedagógus)
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A pedagógusok 26%-a egy, 48%-a kettő, 20 %-a három célt jelölt meg a fejlesztési tervében.

Válaszok száma

71. sz. ábra. Milyen időtartamú célokat jelölt meg?(pedagógus)
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Középtávú célt Hosszú távú célt nem válaszolt

A pedagógusok 22 %-a rövid távú, 56 %-a középtávú, 17 %-a hosszú távú célokat jelölt meg.
A pedagógusok a még a jól belátható középtávú célok megfogalmazását preferálták. A rövid távú célok,
inkább eszközcélok, amelyek praktikus, gyors eredményeket, sikereket hoznak.
Az interjúkon elhangzott vélemények alapján a pedagógus szakmai fejlődési terve (PSZFT) megújított
formátuma nem jelent kényszert a pedagógusok számára, hogy több célt jelöljenek
meg. Ezért megfontoltabban, tudatosabban inkább kevesebb, de valóban
megvalósítható és a fejlődét támogató célt választanak. A
szaktanácsadók a pedagógus szakmai fejlődési terve (PSZFT)
kitöltésekor is a kevesebb többet jelent szemléletben támogatják
a pedagógusokat.
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72. sz. ábra. Miért választotta a fejlesztendő kompetenciát? (pedagógus)

600

490

Válaszok száma

500
400
300

212
200
100

61

0
hiányosságaim vannak az
adott területen

jó szinten állok, de szeretnék
még magasabb szintre jutni

nem válaszolt

A pedagógusok elsősorban az 1., 2., 3., 4., 5. kompetencia területen jelöltek ki célokat. A pedagógusok
64 %-a azért választotta fejlesztendőnek kompetenciaterületet, mert jó szinten áll, de még szeretne tovább
fejlődni, 28 %-uk a hiányosságait szeretné pótolni.
A szaktanácsadói interjú válaszai nem teljesen támasztják alá a pedagógusok kérdőíves felmérésnek
válaszait. A szaktanácsadók tapasztalatai szerint inkább a hiány területeken jelöltek meg célt a
pedagógusok, és nem a meglévő erősségek további erősítésében. Érdekes mozzanatként említették,
hogy nagyon sokan az IKT kompetenciák fejlesztésében jelöltek meg célokat. Az IKT kompetencia a
szaktanácsadók véleménye alapján kezd slágerré, és mintegy elvárt fejlesztendő területté válni, annak
ellenére, hogy az intézményi tárgyi feltételek nem minden esetben vannak meg a fejlődéshez.
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73. sz. ábra. A látogatás tapasztalatai és az eltelt idő alapján, hogyan ítéli meg a fejlődési tervében
meghatározott célokat? (pedagógus)
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A pedagógusok 14%-a szerint jól választott, a célok megvalósulásával fejlődött az adott területen. 73%
szerint jól választott, és jó úton halad a megvalósításban. 1% szerint más kompetenciát kellett volna
választani az előmeneteli rendszerben való haladás érdekében, 1% szerint nem jól választott, mert a cél
megvalósítása nem segíti a kompetenciák fejlődését. 80-an nem adtak választ.
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Válaszok száma

74. sz. ábra. Szükségesnek tartja-e, hogy a látogatás előtt kiválasztásra kerüljön a fejlesztendő
kompetencia? (pedagógus)
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A pedagógusok 9 %- a gondolja, hogy szükség van a fejlesztendő kompetenciák kiválasztására, mert a
látgatás alkalmával erre kevés idő lenne. 51 % szerint azért van szükség a fejlesztendő kompetenciák
előzetes kiválasztására, mert a saját elképzelései teljesülnek. A pedagógusok 15 %-a szerint nincs
szükség a kompetenciák előzetes kiválasztására, mert a látogatás tapasztalatai fontosak lennének. 12 %
szerint a szaktanácsadó véleménye befolyásolhatja a döntést, ezért nincs szükség a kompetenciák
előzetes kijelölésére.
6.3.1.A szaktanácsadói látogatások hatása a pedagógusok nevelési/oktatási gyakorlatára - a
fejlesztési célok kijelölése és időarányos teljesítése
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75. sz. ábra. A fejlesztési célok megvalósításának időarányos teljesítése (pedagógus)
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A pedagógusok 74%-a jó úton halad a célok megvalósításában, 10%-uknak nem sikerült megvalósítani a
célt időhiány miatt. 3% az intézményi körülmények miatt nem valósította meg célját. 1% nem valósította
meg a célját, mert nem volt tétje.
A pedagógusok 6%-a megvalósította a célját. Közülük – az interjún elhangzottak szerint – többen
minősítés előtt álltak a szaktanácsadói látogatás előtt, az egyik céljuk a sikeres minősítés volt, ami már
teljesült.
A továbbképzések teljesítése problémát okoz a többség számára. A fizetős képzésekre a KLIK nem ad
engedélyt, az ingyenes képzések pedig nem elérhető időben és helyen szerveződnek.
Az interjún a pedagógusok és a vezetők többsége nyilatkozott úgy, hogy a pedagógusok önerőből oldották
meg a fejlődési terv célkitűzéseihez kapcsolódó feladatokat, pl. szombati napokon végeztek a
továbbképzést.
A pedagógusok és vezetők is megfogalmazták, hogy hospitálási lehetőség biztosításával, szakmai
tanácsokkal támogatták a kollégák egymást a szaktanácsadás után.
A pedagógusok 9 %-a arról számolt be, hogy a vezetők többnyire nem követték a pedagógusok fejlődési
tervének végrehajtását.
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76. sz. ábra. Kapott-e segítséget a céljainak megvalósításához az intézményvezetőtől, és ezzel
mennyire elégedett? (pedagógus)
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Az intézményvezető támogatásával a célok megvalósításában a pedagógusok 35%-a teljes mértékben,
16%-a majdnem teljes mértékben elégedett volt. Mérsékelten elégedett a pedagógusok 11 %-a. Inkább
elégedetlen a pedagógusok 8 %-a, elégedetlen, teljes mértékben elégedetlen a pedagógusok 10%-a.
Az interjún megfogalmazott tapasztalatok szerint pedagógusok többnyire megbeszélték a látogatás
eredményeit az intézményvezetővel, volt azonban olyan intézményvezető, aki csak betette a személyi
anyagba a látogatás dokumentumait, de nem foglalkozott különösebben a tartalmával.
A pedagógusok kis része említette, hogy a látogatás után beszélt az intézményvezetővel, de a konkrét
megfogalmazott megállapítások megbeszélésére még nem került sor.

Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet
1143 Budapest, Szobránc u. 6-8.
Telefon: (+36-1) 235-7200
Fax: (+36-1) 235-7202
www.ofi.hu
69

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

77. sz. ábra. Kapott-e segítséget a céljainak megvalósításához munkaközösség-vezetőtől, és ezzel
mennyire elégedett? (pedagógus)
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A pedagógusok 37%-a nem kért támogatást a munkaközösség vezetőtől. A támogatást kérők közül 28%
teljes mértékben elégedett a támogatással, 19,5% majdnem teljes mértékben, mérsékelten elégedett 15%.
Inkább elégedetlen 11%, elégedetlen 6 %, teljes mértékben elégedetlen 21 %.
78. sz. ábra. Kapott-e segítséget a céljainak megvalósításához kollégától, és ezzel mennyire elégedett?
(pedagógus)
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A válaszolók 32 %-a teljes mértékben elégedett a kollégáktól kapott segítséggel, 27 %-a majdnem teljes
mértékben elégedett. 16 %-uk mérsékelten elégedett. Inkább elégedetlen 10 %, elégedetlen 3, %, teljes
mértékben elégedetlen szintén 10 %. A pedagógusok 19 %-a nem válaszolt a
kérdésre.
A kollégák elsősorban egymástól kértek támogatást. A
fókuszcsoportos interjún az egymás óráin való hospitálást jelölték
meg, bár jelezték, hogy 26 megtartott tanítási óra mellett ez nem
valósítható meg.
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79. sz. ábra. Kapott-e segítséget a céljainak megvalósításához a szaktanácsadótól, és ezzel mennyire
elégedett? (pedagógus)
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A válaszolók 43 %-a teljes mértékben elégedett a szaktanácsadótól kapott segítséggel, 28 %-a majdnem
teljes mértékben elégedett. 9 %-uk mérsékelten elégedett. Inkább elégedetlen 7 %, elégedetlen 3 %, teljes
mértékben elégedetlen 8 %. A pedagógusok 24 %-a nem válaszolt a kérdésre.
A fókuszcsoportos interjún a pedagógusok megfogalmazták, hogy nagy segítséget jelentett a
szaktanácsadói látogatás a minősítésre való felkészülésben, a pedagógus kompetenciák értelmezésében.
A szaktanácsadó a fejlődési lehetőségek feltérképezésében is sokat segített.
A pedagógusok kisebb része jelezte, hogy már túl volt a minősítésen, amikor szaktanácsadó meglátogatta.
Kérték ugyan a látogatást előbb is, de nem volt a területen szaktanácsadó, aki rendelkezésre tudott volna
állni.
A megkérdezett pedagógusok kétharmada beépítette a szaktanácsadó javaslatait napi gyakorlatába.
Kíváncsi volt arra, hogyan működik a gyakorlatban, amit a szaktanácsadó mondott.

Válaszok száma

80. sz. ábra. Kapott-e segítséget a céljainak megvalósításához szülőktől, és ezzel mennyire elégedett?
(pedagógus)
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A válaszolók 11 %-a teljes mértékben elégedett a szülőktől kapott segítséggel, 15
%-a majdnem teljes mértékben elégedett. 10 %-uk mérsékelten elégedett.
Inkább elégedetlen 9 %, elégedetlen 7 %, teljes mértékben
elégedetlen 28 %. A pedagógusok 43,9 %-a nem válaszolt a
kérdésre.

Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet
1143 Budapest, Szobránc u. 6-8.
Telefon: (+36-1) 235-7200
Fax: (+36-1) 235-7202
www.ofi.hu
71

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

A szülők nem kapnak tájékoztatást a szaktanácsadói látogatások általános tudnivalóiról, sem az
eredményéről. A szülői kapcsolattartás, és bevonása a pedagógiai folyamatokba általában problémás
terület az intézményekben (az óvoda kivételével), így kevés esély van arra, hogy a pedagógusok
fejlődésben is támogatóak legyenek.
81. sz. ábra. Kapott-e segítséget a céljainak megvalósításához gyerekektől/diákoktól, és ezzel mennyire
elégedett? (pedagógus)
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A válaszolók 29 %-a teljes mértékben elégedett a diákoktól kapott segítséggel, 24 %-a majdnem teljes
mértékben elégedett. 16 %-uk mérsékelten elégedett. Inkább elégedetlen 11%, elégedetlen 3%, teljes
mértékben elégedetlen 17%.
Ellentmondásos a kérdőíves válaszok viszonylag magas elégedettségi mutatója a fókuszcsoportos
interjúk eredményeivel. A pedagógusok interjúja alkalmával a kollégák nem emelték ki, hogy céljaik
megvalósításában támaszkodnának a diákokra, és várnak tőlük támogatást céljaik megvalósításában. A
pedagógusok 39,6 %-a nem válaszolt a kérdésre.
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82. sz. ábra. A kapott segítség gyakorisága (pedagógusok)
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A válaszolók 33 %-a szakmai probléma esetén kér segítséget, 4 %-a félévente, 8 %-uk havonta, 6 %
hetente, 50 % esetenként kér segítsége
A pedagógusok elsősorban szakmai probléma felmerülése esetén és csak esetenként kérnek segítséget
céljaik megvalósításában. A pedagógusok 14,1 %-a nem válaszolt a kérdésre.
6.3.2.Szervezeti változások
Az intézményvezetői interjún elhangzottak szerint egyelőre jelentős szervezeti változások még nem
azonosíthatók. Nagyon rövid az idő, a következő tanév munkaterveiben tervezik a változtatásokat a
vezetők.
Kevés ugyan még a tapasztalat, de megfogalmazták az intézményvezetők, hogy amelyik intézményben
volt szaktanácsadó, ott a tavaszi minősítések is jobban sikerültek, kevésbé szorongtak, magabiztosabbak
voltak a pedagógusok a minősítés alkalmával is.
Előzetesen látható szervezeti változások:
 A szakmai kommunikáció javulása az intézményben dolgozó pedagógusok és vezetők között
 Az együttműködési készség javulása az intézményben dolgozó pedagógusok között
 A kollégák önértékelési képessége fejlődött
 Szakmai együttműködés az intézmény munkaközösségei között
 A vezetők megfogalmazták, hogy a szaktanácsadók az új módszerek bevezetésére ösztönözték a
testületet, így a következő évben tantestületi értekezlet keretében is szeretnének műhelymunkát
szervezni
 Attitűdváltozás, szívesen látnának azok a pedagógusok is szaktanácsadót, akinél nem volt. ennek
oka, hogy jól sikerült és jó élmény volt.
Az intézményvezetők munkájában bekövetkező változások:
 Az intézményfejlesztési tanácsadás után jobban átlátják az
intézményvezetők a rendszert, ahol a szaktanácsadó is
segített értelmezni annak egyes elemeit. Rendszerként
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látják az intézmény működését. Tudatosabbá vált a vezetői funkciók gyakorlása.
 Közös munka a szaktanácsadó, pedagógus és az intézményvezető számára a látogatás, melyben a
szaktanácsadó segítsége mellett az intézményvezető hozzáállása is nagyon fontos a pedagógusok
számára.
 A szaktanácsadói látogatás, támogatást és felkészülést adott vezetőnek is a minősítéshez.
Néhány személyes vélemény az intézményvezetők fókuszcsoportos interjújából:
 Több tanóra meglátogatására volt lehetőségem
 A szaktanácsadóval is jó munkakapcsolatba kerültem. Bővült az intézmény partnereinek a száma.
 A kollégák munkáját jobban figyelemmel tudtam kísérni.
Félelmek is megfogalmazódtak:
 Az egyéni karrierépítés és a szervezeti keretek hogyan hozhatók össze, pl. egy kis tantestületben, a
szaktanácsadói napok miatt igen nehéz a munkaszervezés.
 Feszültséget okoz, hogy nem biztos, hogy jó szakemberek mind belekerültek a rendszerbe, mert
felelősen gondolkodtak, s nem merték bevállalni, mert az intézményük munkaszervezését veszélybe
sorolták volna.
7. ÖSSZEGZŐ MEGÁLLAPÍTÁSOK, JAVASLATOK
A kutatás eredményeivel igazolták, hogy a kidolgozott eszközök és protokoll segítik a szaktanácsadói
tevékenységet, az eszközök támogatják a pedagógusok fejlődését, használatuk eredményes és hasznos.
A pedagógusok a szaktanácsadás folyamatával, protokolljával, dokumentumaival jellemzően elégedettek. A
látogatás előkészítését, a kapcsolatfelvétel módját elegendőnek és támogatónak tartják. Az elkészítendő
dokumentumok nehézséget nem okoztak számukra. A szakmai életút bemutatását a portfólió elkészítésében
is hasznosnak tartják. A dokumentumok elkészítése segíti a pedagógiai tudatosságot. A látogatás
lebonyolításának menetével, a szaktanácsadók tevékenységével jellemzően szintén elégedettek. A protokollt
működőképesnek érzékelték.
A vezetők számára a protokoll elfogadható. A vezetői feladatokat elégségesnek és elvégezhetőnek tartják. A
helyettesítéseket, munkanap átszervezését megoldhatónak tartják. Aggályuk arra az esetre vonatkozik, ha
egyszerre több látogatás zajlik az intézményben, vagy a szaktanácsadói látogatás egybeesik tanfelügyeleti
látogatással illetve minősítő vizsgával/eljárással.
A szaktanácsadók szerint a protokoll és a dokumentumok jól használhatóak, szerintük a módosítás utána a
PSZFT kifejezetten jól használható.
A pedagógusok és intézményvezetők szaktanácsadói látogatáshoz kapcsolódó elvárási és igényei az
előzetesen meghatározott 70%-nál magasabb arányban teljesültek.
A pedagógusok szakmai elvárásai, a látogatással kapcsolatos igényei, a szaktanácsadó munkájával,
attitűdjével kapcsolatos elvárásai teljesültek. Kiemelkedően magas %-ban elégedettek a minősítésre való
felkészülés segítésében. Magasra értékelték a szakmai megerősítést, a szakmai visszajelzést, a
szaktanácsadó hozzáállását.
A vezetők igényei és elvárásai, különösen a pedagógus megerősítése és a külső
megmérettetése területén teljesültek.
A szaktanácsadók saját magukkal szemben támasztott igényei elvárásai –
kiemelkedően a pedagógusok segítése az életpályán előrehaladásban, a
pedagógusok kompetenciáinak fejlesztésében, a célok kijelölésének
tudatosságában – szintén magasabb, mint 70%-banteljesültek.
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A pedagógusok és intézményvezetők a szaktanácsadói látogatások tartalmával, hatásával több mint 70 %ban elégedettek.
A pedagógusok és vezetők elégedettsége megnyilvánul a szaktanácsadói látogatás előkészítésével –
kapcsolatfelvétel, előzetesen megküldött információk -, a látogatás lebonyolítása, a kapott szakmai
információk, ötletek, javaslatok, a kapott gyakorlati segítség területein is. A szaktanácsadók segítő, támogató
szerepe, hozzáállása kiemelkedő elégedettséget mutat a kérdőíves felmérés és interjú eredményeiben is.
A szaktanácsadók felkészültek a feladatok elvégzésére. Hasznosnak tartották a szaktanácsadói képzést,
kiemelték az egy napos tematikus képzések hasznosságát, annak szervezéséhez kapcsolódóan voltak
javaslataik. Kiemelték azt, hogy a szaktanácsadók folyamatos „karbantartása” rendkívül fontos a
későbbiekben is.
A pedagógusok és intézményvezetők a szaktanácsadói látogatások tartalmával, hatásával elégedettek.
A szaktanácsadói látogatások eredményei láthatóak a pedagógusok tanítási gyakorlatában és elindultak
érzékelhető szervezeti változások.
A pedagógusok elégedettek a céljaik megfogalmazásával, többségében ezeket a célokat választanák a
kutatás időpontjában is. Elkezdték a célok megvalósítását, változott a pedagógiai tudatosságuk.
A kutatás során igazolni kívántuk szervezeti szintű változások irányait:

Változások a szervezeti alapértékekben: különösen humánorientáció, kockázatvállalás,
kockázatkerülés, konfliktuskerülés - tűrés

Változások a szervezet kompetenciáiban: együttműködés, kommunikáció, horizontális tanulás a
szervezeten belül

Változások a szervezet irányításában: döntéshozatali mechanizmusok, munkamegosztás

Változások a vezetői szerepben, tevékenységben
A szervezeti alapértékekben az idő rövidsége miatt nem mutatható ki még változás. A humánorientáció
változásiról számoltak be a vezetők, mint már érzékelhető változás.
A szerezeti kompetenciák területén a vezetők beszámoltak látható változásokról. Érzékelhetően változott a
szakmai kommunikáció, a pedagógusok szakmai együttműködése, az egymás segítése, támogatása, az
egymástól tanulás. A vezetők beszámoltak arról, hogy a további fejlesztési feladatokat a következő évi
munkatervben tervezik majd meg. Ezt a pedagógus kérdőíves felmérés eredményei is igazolják.
A döntéshozatali mechanizmusokban, munkamegosztásban egyelőre nem tapasztaltak változást. Bár
beszámoltak a vezetők arról, hogy jobban megismerték a szaktanácsadó által látogatott kollégákat, esetenként
új kompetenciáikat látták meg.
A vezetők saját szerepük, tevékenységük tekintetében kevésbé, szemléletük alakulásában inkább számoltak
be változásokról. Megfogalmazták, hogy rendszerben kezdik látni intézményüket, tudatosabban figyelnek a
vezetői funkciókra, ezzel összefüggésben tudatosabban végzik a vezetői tevékenységüket.
Valamennyi érintett szereplő nagyon fontosnak tartja a szaktanácsadói látogatást, a szaktanácsadó kívülről
látja az intézményt és a pedagógust, emiatt tud hasznos tanácsot adni. Fontosnak tartják a szaktanácsadó
munkáját a szereplők a tanfelügyelet, minősítés és a portfólió elkésztésének felkészülésében, valamint az IKT
és a módszertani eszköztár bővítésében, valamint a tanulmányi versenyek szervezésében nyújtott
segítségben.
A látogatás gyakoriságában megoszlottak a vélemények. A többség az ellenőrzések és a minősítés
(tanfelügyelet, minősítés, portfólió készítés) előtt a felkészüléskor tartaná fontosnak a
szaktanácsadó igénybevételét.
A látogatás során valamennyi pedagógus jelezte, hogy minden esetben adott
visszajelzést a szaktanácsadó, és ez nagyon jól esett számukra. Nagyon
segítőkész, támogató és megerősítő volt a látogatás és a
szaktanácsadó személye. A szaktanácsadás célját érzékelték a
pedagógusok: „a jobbat még jobbá tenni „szemlélet.
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Az interjún résztvevő pedagógusok kezdetben nem ismerték a szaktanácsadás céljait, ezért idegenkedtek tőle
többen. Miután megismerték, a többség teljes mértékben egyetért a segítő, támogató jelleggel, s örültek a
lehetőségnek.
A többség szívesen fogadna továbbra is szaktanácsadókat. Fontosnak tartják a szakmai beszélgetést és a
külső szakember általi megerősítést. Fontos lenne a visszatérő látogatás a személyes, jó szakmai kapcsolat
kiépítése miatt, s a fejlődési tervek végrehajtásának nyomon követése miatt.
Mindenkinek kell egy kontroll, legyenek látogatások a pedagógusoknál, a szaktanácsadók szakosként
mondják meg. Nagyon hasznos dolog, amíg ez támogató, segítő jellegű.
A fókuszcsoportos interjún a pedagógusok, intézményvezetők és szaktanácsadók megfogalmazták, hogy jó
lenne jobban propagálni a szaktanácsadást. A pedagógusok zöme nem ismeri a szaktanácsadás céljait, ezért
olyan elutasítóak. Akik ismerik a szaktanácsadás céljait, egyetértenek vele, és nem tartják szükségesnek a
módosítását. Minden intézményvezető nagyon fontosnak tartja, hogy a szaktanácsadás célja, tartalma ne
változzon, maradjon meg a segítő, fejlesztő jellege. Erre szükségük lesz a pedagógusoknak.
A vezetők és pedagógusok többsége kitöltötte az elégedettségi kérdőívet, a szaktanácsadók szívesen
megismerkednének munkájuk javítása érdekében a visszajelzéssel, természetesen az anonimitást biztosítva
Akik nem töltötték ki az elégedettségi kérdőívet, azok nem is tudtak a létezéséről, nem kaptak róla semmilyen
információt.
A szaktanácsadói képzésen elsajátított ismeretek segítik az önálló szaktanácsadói munkát. Elsősorban
szemléletváltás, az új típusú szaktanácsadás jelentősen különbözik a régi típusú szaktanácsadástól. Ez
tudatosodott a képzés során, s a gyakorlatban is a segítő, támogató attitűd érvényesül.
Rendkívül kedvező volt a fogadtatása az egy napos képzéseknek, amelyek szervezését a szaktanácsadók
javasolják átgondolni, mert a helyek hamar betelnek, illetve minden esetben egy-egy napon volt megszervezve
Budapesten. Nem mindenkinek elérhető könnyen Budapest, és a szaktanácsadói napok más napokra vannak
helyezve.
A szaktanácsadók igénylik a rendszeres konzultációt, tapasztalataik megosztását a területükön dolgozó
szaktanácsadókkal. Örülnének gyakorlati jellegű műhelymunkáknak, ahol gyakorlatorientáltan lenne
lehetőség a tapasztalatok megvitatására. Szívesen vennék, ha a módszertani ismeretek folyamatosan
gazdagodnának. A szaktanácsadók egymással megoszthatnák azokat a jó gyakorlatokat is, melyeket a
látogatások során tapasztaltak.
A dokumentumok elkészítésében sokat segített a képzés, jó lenne, ha a megváltozott dokumentumok
kitöltésével kapcsolatban is jó lenne műhelymunka.
A továbbképzések szervezése problémát jelenthet, nem biztos, hogy olyan időpontban vannak, amikor részt
tudnak venni a szaktanácsadók, lehetne esetleg webinárium szervezésével is segítni a szaktanácsadók
tevékenységét.
A kérdőíves felmérésben és az interjúkban megfogalmazott fejlesztési javaslatok
Intézményvezetők javaslatai




tanév eleji személyes tájékoztatás a szaktanácsadók által a szaktanácsadással, tanfelügyelettel,
minősítéssel, önértékeléssel kapcsolatosan – a POK-ok közvetítsék ki a szaktanácsadókat az
intézményekbe, s legyen kötelező őket fogadni
intézményvezetőknek szóló részletes tájékoztató anyag összeállítása
a szaktanácsadással kapcsolatos tudnivalókról – szaktanácsadói
kézikönyv
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szaktanácsadói névjegyzék elérhetősége, szaktanácsadók kiválasztásának lehetősége, akik az
intézményben fogadnának

Pedagógusok javaslatai:






tantestületi értekezleten pedagógusok tájékoztatása szaktanácsadás céljáról
gyakornoki vizsga és minősítési eljárás előtt kötelező szaktanácsadói látogatás igénybevétele
önfejlesztési tervek elkészítése a szaktanácsadóval, pedagógus szakmai fejlődési terve (PSZFT) és
az önfejlesztési tervek megfeleltetése
a szakmai bemutatkozó anyag megfeleltetése a portfólióban elkészítendő szakmai életút és az
intézmény bemutatása dokumentumok tartalmával
a látogatandó órához kötelező óravázlat elkészítése, annak szaktanácsadói véleményezése

Szaktanácsadók:









szaktanácsadók folyamatos szakmai képzése, szakmódszertani ismereteinek bővítése,
kommunikációs tréningeken való részvétel
tankönyvek kipróbálásában való részvételi lehetőség biztosítása, tankönyvek bírálata, javaslattétel
kiépített szaktanácsadói hálózat működtetése, vezető szaktanácsadók műhelymunkákkal segítsék a
területükön dolgozó szaktanácsadókat
szaktanácsadói honlap működtetése, jó gyakorlatok megosztása, szakmai konzultációk a honlap
segítségével
szaktanácsadók felkészítése az önértékelések bevezetésére, a tantestületekben az önértékelések
bevezetésének szaktanácsadó általi támogatása
bemutató órák tartása a szaktanácsadók által, pedagógusok részvételének biztosítása, szakmai
megbeszélés a tanóra után
szaktanácsadó kiválasztásához rövid szakmai bemutatkozó anyag kerüljön föl a szaktanácsadói
névjegyzékre, referenciákkal együtt
a portfólióhoz való hozzáférés biztosítása a minősítési eljárás illetve a gyakornoki vizsga előtt álló
pedagógusok esetében
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1. számú melléklet
A látogatások milyen mértékben feleltek meg a pedagógusok és az intézményvezetők igényeinek és elvárásainak
Pedagógus
Vezető
Szaktanácsadó
 Ki
döntött
az
Ön
 Azokat a pedagógusokat választottam a
szaktanácsadásban
való
szaktanácsadói
látogatásra,
akik
részvételéről?
minősítési eljárás vagy minősítő vizsga
előtt állnak
- magam jelentkeztem,
- intézményvezető jelölt ki,
- igen
- munkaközösség-vezető jelölt ki,
- nem
- egyéb módon történt, és pedig:
- Azokat a pedagógusokat választottam a
szaktanácsadói
látogatásra,
akik
portfólió készítés előtt állnak
- igen
- nem
-

Azokat a pedagógusokat választottam a
szaktanácsadói
látogatásra,
akik
munkájával elégedett vagyok
- igen
- nem
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-

Azokat a pedagógusokat választottam a
szaktanácsadói
látogatásra,
akik
munkájával nem vagyok elégedett.
- igen
- nem

-

Azokat a pedagógusokat választottam a
szaktanácsadói
látogatásra,
akik
munkájával elégedett vagyok, de úgy
gondoltam, megerősítésre van szükség
- igen
- nem

-

Azokat a pedagógusokat választottam a
szaktanácsadói látogatásra, akik önként
jelentkezés alapján történt a kiválasztás
- igen
- nem

-

Egyéb
- igen
- nem

Amennyiben nem Ön döntött a
látogatásban való részvételről, a
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-



döntés, hogy részt vegyen a
programban mit jelentett az Ön
számára?
örültem neki,
elfogadtam a döntést
elfogadtam a döntést, de nem volt
számomra jó érzés
elfogadtam a döntést, mert nem volt
más választásom
Mikor ismerkedett meg az új típusú
szaktanácsadás folyamatával?
- a látogatásomat megelőzően más
kollégánál már járt szaktanácsadó
az intézményben,
a szaktanácsadó előzetesen
küldött
dokumentumaiból
ismertem meg a folyamatot,
- az intézményvezető ismertette
meg velem a szaktanácsadás
lényegét,
- nem ismertem előzetesen,
- egyéb módon történt, és pedig
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Milyen elvárásai voltak a látogatást
megelőzően
a
szaktanácsadó
személyiségével kapcsolatban?
- kölcsönös bizalom alakuljon ki
együttes tevékenységünk során,
- támogató attitűd
- partner legyen a folyamatban
- barátságos
légkört
teremtő
személyiség
- pozitív kisugárzású
- egyéb, és pedig
Milyen elvárásai voltak a látogatást
megelőzően
a
szaktanácsadói
látogatás
tartalmával
kapcsolatban?

segítsen
a
portfólió
készítésében

segítsen
módszertani
problémáim megoldásában

erősítsen meg, hogy jól
végzem a munkámat

mondja meg, hogy min kell
változtatnom a sikeres minősítés
érdekében



-

Milyen
elvárásai
voltak
a
szaktanácsadói
látogatást
megelőzően? Válassza ki a megfelelőt.
megerősítse
a
pedagógust
tevékenységeiben
tapasztalatot szerezzenek a pedagógusok
a pedagógiai-szakmai ellenőrzés és a
minősítés előtt jellemzően a következő
területeken :óravázlat készítés, tematikus
terv készítése, tanóra külső szakember
előtt való megtartása, tanóra elemzése,
kompetenciák értelmezése:
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Milyen elvárásokat érzékelt a látogatást
megelőzően, vagy közvetlenül a látogatás
megkezdésekor?
segítségnyújtás a portfólió készítésében
megerősítés a dokumentumok (tanmenet,
tematikus terv, óravázlat) készítésében
jó gyakorlatok megismertetése
új, alkalmazható módszerek megismertetése
Feltérképezte-e az elvárásokat a vezetővel
és a pedagógussal való első interjú
alkalmával?
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segítsen a dokumentumok
készítésében (óravázlat, tematikus
terv, tanmenet)

adjon új módszertani ötleteket

egyéb, éspedig:

-

-

fejlődjenek
a
látogatott
kollégák
kompetenciái a önmaguk által készített
fejlesztési terv alapján
egyéb, és pedig


-

-

Milyen elvárásai voltak a látogatást
megelőzően
a
szaktanácsadói
látogatás hatásával kapcsolatban?
-

-

-

kompetenciáim
fejlettségi
szintjének megállapítása,
szakmai
visszajelzés
tevékenységemmel
kapcsolatosan,
támogatást, segítséget kapjak
nevelő-oktató munkámhoz,
megerősítse
szakmai
elképzeléseimet,
ami
megalapozza
mindennapi
tevékenységeimet,
fejlődjön
önértékelési
képességem,
egyéb, és pedig:
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a pedagógus elvárásait a látogatás előtt
felmértem
a vezető elvárásait a látogatás előtt felmértem
nem mértem fel a vezető és pedagógus
szaktanácsadói látogatással kapcsolatos
elvárásait
egyéb, éspedig:
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Milyen
igényei
voltak
a
szaktanácsadói
látogatást
megelőzően
- segítsen a látogatás a minősítő
eljárásra/vizsgára
való
felkészülésben,
- új módszereket ismerjek meg,
- jó gyakorlatokat ismerjek meg,
- tanítási órámat, foglalkozásomat
szakszerűen elemezze valaki,
- segítsen szakmai fejlődésem
irányainak elismerésében,
- segítsen a a dokumentáció, a
tanmenet,
tematikus
terv,
óravázlat,
stb
szakszerű
elkészítésében
- egyéb, és pedig

-

-

-

Milyen igényei voltak a látogatást
megelőzően?
Szakos szakember vagy szakterületi
szaktanácsadó véleményét szerettem
volna megismerni a kollégám munkájával
kapcsolatban
igen
nem
segítse
a
munkájának
értékelését
igen
nem



-

-

segítségnyújtás a portfólió készítésében
igen
nem

-

segítségnyújtás a pedagógus minősítésre
való felkészülésében
igen
nem

-

segítségnyújtás a látogatott pedagógus
kompetenciáinak értelmezésében
igen
nem

látogatott
pedagógus
tárgyilagosabb
vezetői

segítse
az
életpályán
előrehaladásában a pedagógust
igen
nem

való

-

szakmai, módszertani segítséget nyújtson
a kollégámnak

-

igen
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Milyen igényeket, hoztak tudomására a
látogatást megelőzően, vagy közvetlenül a
látogatás megkezdésekor
segítségnyújtás a dokumentumok (tanmenet,
tematikus terv, óravázlat) készítésében
igen
nem
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-

nem

-

-

segítséget kapjanak
pedagógiai-szakmai
minősítés előtt
igen
nem

-

egyéb
igen
nem
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-

segítségnyújtás
a
pedagógiai-szakmai
ellenőrzés,
minősítés
folyamatának
értelmezésében
igen
nem

-

segítségnyújtás a pedagógus számára a
szakmai fejlődési irány meghatározásában
igen
nem

-

támogassa a pedagógust a szakmai,
módszertani megoldások alkalmazásában
igen
nem

-

jó gyakorlatok megismertetése
igen
nem

-

új, alkalmazható módszerek megismertetése
igen
nem

-

szakmai fejlesztő beszélgetés

a kollégák a
ellenőrzés
és
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igen
nem
-



-
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Volt-e egyéb igény, melyet a látogatást
megelőzően vagy közvetlenül a látogatás
megkezdésekor hoztak tudomására?
igen volt, az alábbi
nem volt.

Feltérképezte-e az igényeket, a vezetővel
és a pedagógussal való első interjú
alkalmával
a pedagógus igényeit a látogatás előtt
felmértem
vezető igényeit a látogatás előtt felmértem
a pedagógus igényeit az első interjú
alkalmával felmértem
a vezető igényeit az első interjú alkalmával
felmértem
nem mértem fel a vezető és pedagógus
szaktanácsadói látogatással kapcsolatos
igényeit
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Az előző három kérdésre adott
válaszai szerint és elvárásai és
igényei
milyen
mértékben
teljesültek?
Elvárások teljesülése a szaktanácsadó
személyiségével
kapcsolatban:
a
látogatást követően
Elvárások teljesülése a szaktanácsadói
látogatással kapcsolatban
Igények teljesülése a szaktanácsadói
látogatást követően






Az igényei és elvárásai milyen szinten
teljesültek,
ha
visszagondol
a
szaktanácsadói látogatásra. Ha több
látogatás volt intézményében kérjük,
összegezze tapasztalatait általában!
Kérjük a kérdések megválaszolásánál
hatfokú skálát használjon úgy, hogy a
legnagyobb elégedettséget a hatos,
legkisebb elégedettséget az egyes
jelentse.
Elvárások teljesülése a szaktanácsadói
látogatást követően
Igények teljesülése a szaktanácsadói
látogatást követően



-

-

-
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Szaktanácsadóként
milyen
elvárás
fogalmazott meg a saját tevékenységével
kapcsolatosan?
/Állítsa fontossági
sorrendbe a kérdéseket úgy. hogy 1-essel
jelölje a legfontosabbat, 6-sal a legkevésbé
fontosat./
bizalmi kapcsolatot tudjak kialakítani a
pedagógussal
bizalmi kapcsolatot tudjak kialakítani a
vezetővel
a pedagógus által felvetett problémák
megoldásához szakszerű segítséget tudjak
adni
a pedagógus életpályán való előrehaladását
segíteni tudjam
a
pedagógus
kompetenciáinak
feltérképezésében eredményes legyen a
munkám
elősegítsem a pedagógus kompetenciáinak
fejlődését
segítsem a pedagógust fejlesztési tervének
elkéstzítésében
a vezetőnek segítséget adjak a látogatott
pedagógus munkájának értékeléséhez
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-

-

Amennyiben a felsoroltakon túl más
elvárásai fogalmazódtak meg, kérjük, itt
fogalmazza meg:



Ezek az elvárásai milyen mértékben
teljesültek?
Kérjük a kérdések megválaszolásánál hatfokú
skálát használjon úgy, hogy a legnagyobb
elégedettséget
a
hatos,
legkisebb
elégedettséget az egyes jelentse.
bizalmi kapcsolatot tudjak kialakítani a
pedagógussal
bizalmi kapcsolatot tudjak kialakítani a
vezetővel
a pedagógus által felvetett problémák
megoldásához szakszerű segítséget tudjak
adni
a pedagógus életpályán való előrehaladását
segíteni tudjam

-

-
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dokumentumok elkészítésére fordított idő a
protokoll szerint elegendő legyen
dokumentumok elkészítésének határidejét
betartsam
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-

-

a
pedagógus
kompetenciáinak
feltérképezésében eredményes legyen a
munkám
elősegítsem a pedagógus kompetenciáinak
fejlődését
a vezetőnek segítséget adjak a látogatott
pedagógus munkájának értékeléséhez
dokumentumok elkészítésére fordított idő a
protokoll szerint elegendő legyen
dokumentumok elkészítésének határidejét
betartsam

Milyen szintű elégedettséget mutatnak a látogatások a pedagógusok és intézményvezetők körében
Pedagógus
Intézményvezető
Szaktanácsadó
 Mennyire volt elégedett a látogatás
 Milyen mértékben volt elégedett azzal,
előkészítésével?
ahogyan a szaktanácsadó előkészítette
a látogatást az alábbi területeken?
Mennyire voltak érthetők az Ön
számára
a
szaktanácsadótól
Kérjük a kérdések megválaszolásánál
előzetesen,
írásban
megkapott
hatfokú skálát használjon úgy, hogy a
információk?
legnagyobb elégedettséget a hatos,
Mennyire volt nehéz Önnek a
legkisebb elégedettséget az egyes
szakmai
bemutatkozó
anyag
jelentse.
összeállítása?
 bejelentkezés,
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-

Milyennek
ítéli
az
óravázlat
elkészítésének nehézségi fokát?




-



-

A szakmai bemutatkozó anyag
összeállításában
igényelt-e
segítséget a szaktanácsadótól?
Igen
Nem
Ha igen, akkor, a szakmai
bemutatkozó
anyag
összeállításában milyen mértékű
segítséget kapott. Kérjük a kérdések
megválaszolásánál hatfokú skálát
használjon úgy, hogy a legnagyobb
elégedettséget a hatos, legkisebb
elégedettséget az egyes jelentse.
1
2
3
4
5
6
Nem igényeltem

szakmai dokumentumok elkészítéséhez
segítségadás,
szakmai anyagok megküldése



Volt-e más területen segítség? Ha igen,
mi volt az?

-

igen
nem
igen, az alábbi területen:
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-

Az
óravázlat
elkészítésében
igényelt-e
segítséget
a
szaktanácsadótól?
igen-nem
Ha igen akkor az óravázlat
elkészítésében milyen mértékű
segítséget
kapott
a
szaktanácsadótól?
Kérjük a kérdések megválaszolásánál
hatfokú skálát használjon úgy, hogy a
legnagyobb elégedettséget a hatos,
legkisebb elégedettséget az egyes
jelentse.
1
2
3
4
5
6
Nem igényeltem
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Kapott-e szakmai segítséget a
felkészüléshez
intézményvezetőtől?
- igen
- nem
 Ha igen, milyen mértékű segítséget
kapott?
Kérjük a kérdések megválaszolásánál
hatfokú skálát használjon úgy, hogy a
legnagyobb elégedettséget a hatos,
legkisebb elégedettséget az egyes
jelentse.
-

1
2
3
4
5
6
Nem igényeltem



Kapott-e szakmai
felkészüléshez
kollégájától?

segítséget a
bármely
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-

igen
nem

-

Ha igen, milyen mértékű segítséget
kapott?

Kérjük a kérdések megválaszolásánál
hatfokú skálát használjon úgy, hogy a
legnagyobb elégedettséget a hatos,
legkisebb elégedettséget az egyes
jelentse.
-

1
2
3
4
5
6
Nem igényeltem

-

Mennyi időt vett igénybe a
szaktanácsadói látogatásra való
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felkészülés?
Válassza
megfelelő értéket
-

ki

a

2 óránál kevesebb,
2-3 óra,
3-4 óra,
4 óránál több



Mennyire volt elégedett a látogatás
lebonyolításával
és
a
szaktanácsadó tevékenységével?
Kérjük a kérdések megválaszolásánál
hatfokú skálát használjon úgy, hogy a
legnagyobb elégedettséget a hatos,
legkisebb elégedettséget az egyes
jelentse.



A látogatás során mennyire volt
elégedett
a
szaktanácsadó
hozzáállásával?
Mennyire
volt
elégedett
a
szaktanácsadó felkészültségével?
A látogatás során mennyire volt
elégedett
a
szaktanácsadó
diszkréciójával?






-

-

Milyennek
ítéli
a
szaktanácsadó
tevékenységét a látogatás alatt? 1-5-ig
Kérjük a kérdés megválaszolásánál hatfokú
skálát használjon úgy, hogy a legnagyobb
elégedettséget
a
hatos,
legkisebb
elégedettséget az egyes jelentse.


szaktanácsadó szakmai, szaktárgyi vagy
szakterületi felkészültsége,
szaktanácsadó hozzáállása
szaktanácsadó kommunikációja
szaktanácsadó segítőkészsége
szakmai segítségnyújtás a pedagógus
számára
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-

-

-

-

-

-

-

A kapott gyakorlati segítség mértékét
milyennek ítéli?
Az
óralátogatással
kapcsolatos
szaktanácsadói
észrevételek
mennyire voltak hasznosak az Ön
számára?
Figyelembe vette-e a szaktanácsadó
az Ön igényeit az óralátogatáskor a
megfigyelési szempontokat?
A
szaktanácsadó
visszajelzése,
javaslata mennyire volt elfogadható z
Ön szakmai munkájával?
Milyen mértékű segítséget kapott a
szakmai
fejlődési
irányának
kijelölésében a szaktanácsadótól?
Ha kapott segítséget, akkor milyen
mértékben
volt
elégedett
a
segítséggel?
Milyen mértékű segítséget kapott Ön
a szaktanácsadótól a szakmai
fejlesztési tervének elkészítésében?
Ha kapott segítséget, akkor milyen
mértékben
volt
elégedett
a
segítséggel?



segítségnyújtás a pedagógiai-szakmai
ellenőrzés és a minősítési eljáráshoz
kapcsolódó kérdésekben?
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-

-

Az új módszerek megismerésében
milyen mértékű segítséget kapott?
Ha kapott segítséget, akkor milyen
mértékben
volt
elégedett
a
segítséggel?
Jó gyakorlatok megismerésében
milyen mértékű segítséget kapott?
Ha kapott segítséget, akkor milyen
mértékben
volt
elégedett
a
segítséggel?

-

A kompetenciák értelmezésében
szüksége volt-e segítségre?

-

igen
nem

Ha igen, akkor milyen mértékű volt
a segítség az Ön számára?
Kérjük a kérdések megválaszolásánál
hatfokú skálát használjon úgy, hogy a
legnagyobb elégedettséget a hatos,
legkisebb elégedettséget az egyes
jelentse.
-
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-

1
2
3
4
5
6
Nem igényeltem

-

Ha kapott segítséget, akkor milyen
mértékben
volt
elégedett
a
segítséggel?

Kérjük a kérdések megválaszolásánál
hatfokú skálát használjon úgy, hogy a
legnagyobb elégedettséget a hatos,
legkisebb elégedettséget az egyes
jelentse.
-

1
2
3
4
5
6
Nem igényeltem
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-

A tanfelügyelet és minősítés
értelmezésében volt-e szüksége
segítségre?
- igen
- nem

Ha igen, akkor milyen mértékű volt
a segítség az Ön számára?
Kérjük a kérdések megválaszolásánál
hatfokú skálát használjon úgy, hogy a
legnagyobb elégedettséget a hatos,
legkisebb elégedettséget az egyes
jelentse.
-

-

1
2
3
4
5
6
Nem igényeltem
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-

Ha kapott segítséget, akkor milyen
mértékben volt elégedett a
segítséggel?

Kérjük a kérdések megválaszolásánál
hatfokú skálát használjon úgy, hogy a
legnagyobb elégedettséget a hatos,
legkisebb elégedettséget az egyes
jelentse.
-

1
2
3
4
5
6
Nem igényeltem



Kérjük, adjon választ arra is, hogy
mennyire volt elégedett a látogatás
lezárásával?
Kérjük a kérdések egy részének
megválaszolásánál hatfokú skálát
használjon úgy, hogy a legnagyobb

Milyen mértékben volt elégedett a
szaktanácsadás zárásával?
Kérjük a kérdés megválaszolásánál hatfokú skálát
használjon úgy, hogy a legnagyobb elégedettséget
a hatos, legkisebb elégedettséget az egyes
jelentse.
-
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-

-

elégedettséget a hatos, legkisebb
elégedettséget az egyes jelentse
A fejlődési terv célkitűzéseivel
mennyire tudott azonosulni?
Milyen mértékben tudta elfogadni az
intézményvezető az Ön fejlődési
célkitűzéseit?
Mennyire
értett
egyet
a
szaktanácsadó
által
készített
összegző
dokumentum
megállapításaival?

-

Megkapta-e
a
szaktanácsadói
összegző dokumentumot?

-

- Igen
- nem

-

a
pedagógus
fejlesztési
céljainak
kijelölésével
a
szaktanácsadó
összegző
dokumentumának megállapításaival

Mennyire
értett
egyet
a
szaktanácsadó
által
készített
összegző
dokumentum
megállapításaival?
Kérjük a kérdések megválaszolásánál
hatfokú skálát használjon úgy, hogy a
-
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legnagyobb elégedettséget a
legkisebb elégedettséget az
jelentse.

hatos,
egyes

-

1
2
3
4
5
6

-

A látogatás után kapcsolatban
maradt-e a szaktanácsadóval?

-

- igen
-nem

-

Ha a válasz igen akkor válaszolja
meg, hogy milyen jellegű a
kapcsolattartás?
személyes, emberi - igen-nem
szakmai – igen-nem
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Igényelt-e
segítséget
a
szaktanácsadótól
a
szakmai
fejlődési terve megvalósításában a
látogatás után?
- igen
- nem
- Ha
igen,
mennyire
tartja
hasznosnak a kapott-e segítséget?
Kérjük a kérdések megválaszolásánál
hatfokú skálát használjon úgy, hogy a
legnagyobb elégedettséget a hatos,
legkisebb elégedettséget az egyes
jelentse.
-

-

1
2
3
4
5
6

-

Igényelt-e szakmai segítséget a
szaktanácsadótól a látogatás után?
- -- igen
- nem
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Ha igen, mennyire tartja hasznosnak a
kapott-e segítséget?
Kérjük a kérdések megválaszolásánál
hatfokú skálát használjon úgy, hogy a
legnagyobb elégedettséget a hatos,
legkisebb elégedettséget az egyes
jelentse.
-

- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
A szaktanácsadói látogatás hatásának elemzéséhez kapcsolódó témák és kérdéskörök
Pedagógus
Intézményvezető
 Milyen
kompetenciaterületeken
jelölt meg fejlesztési célokat?
kompetenciaterület megjelölése

-

Hány fejlődési célt jelölt meg?
Válassza ki a megfelelő értéket!
egy,
kettő,
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-

három



Milyen időtartamú célokat jelölt
meg a fejlődési tervében? Válassza
ki a megfelelőt!
rövid távú célt
középtávú célt
hosszú távú célt


-



-

Mi volt az oka a kompetencia
kiválasztásának?
hiányosságaim vannak az adott
területen,
jó szinten állok, de szeretnék még
magasabb szintre jutni
A látogatás tapasztalatai és az eltelt
idő alapján hogyan ítéli meg a
fejlődési tervében meghatározott
kompetencia kiválasztását?
jól
választottam,
a
célok
megvalósulásával fejlődtem az adott
területen
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-

-

-



-

-

jól választottam, jó úton haladok az
adott kompetenciám fejlődésében
nem
jól
választottam,
a
cél
megvalósulása valószínűleg nem
eredményezi
a
kompetenciám
fejlődését
nem jól választottam, egyáltalán nem
fejlődtem
az
adott
kompetenciaterületen
más kompetenciámat kellett volna
fejlesztenem
az
előmeneteli
rendszerben való haladás érdekében
Szükségesnek tartja-e, hogy Ön
által előre kiválasztásra kerüljön az
a kompetencia terület, amelyen
fejlődni szeretne.
igen, mert így a saját elképzeléseim
érvényesülnek, biztosabb, hogy meg
is valósítom őket
igen, mert a látogatás alkalmával erre
kevés idő lenne
nem, mert a látogatáskor a
szaktanácsadó javaslatai, meglátásai
befolyásolhatják a döntésemet
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-

nem mert a látogatás tapasztalatai
fontosak lennének a fejlesztésre szánt
kompetencia kiválasztásához.



A
szakmai
fejlődési
tervben
megfogalmazott
célokhoz
kapcsolódó feladatok időarányos
teljesítése milyen állapotot mutat
- sikerült a célom megvalósítása
- jó úton haladok a célok
megvalósítása tekintetében
- nem
sikerült
a
célom
megvalósítása, mert nem volt
tétje a megvalósulásnak
- nem
sikerült
a
célom
megvalósítása az intézményi
körülmények miatt
- nem sikerült még, mert az idő nem
volt elég
- nem
sikerült
a
célom
megvalósítása egyéb okok miatt
ezek:
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-

Kitől, milyen mértékű segítséget
kapott
eddig
a
céljai
megvalósításához?
Kérjük a kérdések egy részének
megválaszolásánál hatfokú skálát
használjon úgy, hogy a legnagyobb
elégedettséget a hatos, legkisebb
elégedettséget az egyes jelentse
intézményvezető:
munkaközösség-vezető
kolléga
szaktanácsadó
szülők
diákok, gyerekek
egyéb
Amennyiben kapott segítséget
céljai megvalósításához, akkor
milyen gyakorisággal?
félévente
havonta
hetente
esetenként
szakmai probléma felmerülése
esetén
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2. számú melléklet





2.1.
A pedagógusok fókuszcsoportos megkérdezésének témái és kérdéskörei:
A projektben alkalmazott – átdolgozott – szaktanácsadói protokoll, mennyire működőképes, és
szolgálja-e a szaktanácsadás céljainak megvalósítását,
o Miért látogatta meg Önt szaktanácsadó? Miben várt segítséget tőle?
o Hogyan történt a szaktanácsadóval a kapcsolatfelvétel? Megfelelőnek tartotta-e a
formáját?
o Mennyire voltak érthetőek az előzetesen, írásban megkapott információk?
o A szaktanácsadás előtti teendők (önértékelés, óravázlat készítés, szakmai
bemutatkozók) előkészítették-e a látogatást? Szükségesnek tartja-e ezeknek a
dokumentumoknak az elkészítését? Mennyi időt fordított a szaktanácsadói látogatás
előkészítésére? Kapott-e segítséget a dokumentumok elkészítéshez? Ha igen, kitől?
o Okozott –e nehézséget a szakmai bemutatkozó anyag összeállítása? Ha igen, miben
okozott problémát? Kapott-e segítséget az elkészítéséhez? Ha igen, kitől?
o Mennyire volt könnyű az óravázlat elkészítése? Készít-e a napi gyakorlatában
óravázlatot?
o Elkészítette-e az önértékelést? Ha igen, akkor szükségesnek, jónak tartja-e
kompetenciáinak feltérképezéséhez?
o Kapott-e szakmai segítséget az intézményvezetőtől, vagy bármely kollégájától a
látogatásra való felkészülésben? Ha igen, ki és miben segítette?
o Hogyan élte meg a szaktanácsadói látogatást?
o A szaktanácsadási folyamat egyes lépéseire szán időt megfelelőnek tartja-e?
Szükséges volt-e a protokoll szerinti idő a látogatás alkalmával?
- pedagógussal történő első beszélgetésre 1 óra
- tanóra megbeszélése 1 óra
- PSZFT elkészítése 2 óra
o Önnél hány órát látogatott a szaktanácsadó? Elegendőnek tartja-e, hogy a
megváltozott protokollban a szaktanácsadó csak egy tanítási órát látogat meg a
pedagógusnál?
o Okozott-e problémát a PSZFT elkészítése?
o Kapott-e a látogatás alkalmával módszertani segítséget, jó gyakorlatot a
szaktanácsadótól? Ha igen, milyen jellegű volt a segítség?
o A látogatás után kapott-e visszajelzést a szaktanácsadótól? Ha igen, egyetért-e az
összegző tartalmával? Az összegzőben megjelent területeken kívül, milyen területeken
szeretne még visszajelzést kapni munkájával kapcsolatosan?
o A szaktanácsadó összegzésében megfogalmazott megállapításokat megbeszélte-e az
intézményvezetővel vagy bármely kollégájával?
o Mit változtatna a szaktanácsadói látogatás menetén, dokumentációján, időbeosztásán?

Történt-e változás, és ha igen, milyen a pedagógusok
tanítási/nevelési gyakorlatában a szaktanácsadói látogatást
követően,
o A szaktanácsadó távozása után mit csinált, illetve
mit csinált másképp a pedagógus?
o Használható-e a PSZFT? Mennyire ítéli
hasznosnak
a
dokumentumot?
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o
o
o
o



2.2.
















Változtatna-e a tartalmán? Ha igen, hogyan?
Ha kapott szakmai segítséget, javaslatot a szaktanácsadótól, azt beépítette-e a napi
gyakorlatába? Ha nem, akkor miért? Ha igen, akkor miért?
A szaktanácsadóval történt megbeszélésből mit osztott meg a vezetőjével?
Ha nem történt változás a szaktanácsadói látogatást követően, akkor miért nem történt?
Támogatta-e a vezető vagy bármely kolléga a változásokban?

Mennyire voltak elégedettek a látogatásokon tapasztaltakkal, a szaktanácsadó
tevékenységével?
o Egyetért-e a szaktanácsadás céljaival?
o Változtatna-e a célokon, s ha igen, mit?
o Segítette-e a szaktanácsadói látogatás a szakmai fejlődését, életpályán való
előmenetelét? Ha igen, akkor miben fejlődött?
o Segítette-e a szaktanácsadás az új típusú ellenőrzések, minősítés jogszabályi
környezetében való eligazodását?
o Fogadna-e szaktanácsadót a jövőben? Miért? Milyen gyakorisággal?
o A szaktanácsadói látogatással kapcsolatban töltött-e ki elégedettségi kérőívet? Ha nem,
miért?
Az intézményvezetők fókuszcsoportos megkérdezésének témái és kérdéskörei:
Részt vett-e Ön a szaktanácsadói vagy tanfelügyeleti képzésen? Ha igen, melyiken?
Milyen előzetes információi voltak az intézményvezetőknek a szaktanácsadásról (cél, protokoll,
eszközök intézményvezető feladatai)
Honnan értesült a szaktanácsadás igénybevételének lehetőségéről?
Az intézményében meglátogatott kolléga kiválasztása hogyan történt? Ha Ön választotta ki a
kollégát a látogatásra, mi volt ennek az oka?
Milyen elvárásai, igényei voltak a látogatássál kapcsolatban?
A szaktanácsadói látogatást megelőzően voltak-e feladatai a látogatással kapcsolatban? Ha
voltak, akkor mennyire voltak ezek időben, mennyiségben elfogadhatóak az Ön számára?
Jelölt-e ki a kollégája mellé segítőt, aki segítette őt a látogatásra való felkészülésben? Van-e
arról tudomása, hogy a kolléga kapott-e a tantestületben bárkitől segítséget a látogatásra való
felkészülésben?

A látogatás napján milyen feladatai voltak Önnek? Részt vett-e a kollégája által tartott tanítási
órán? Az intézményvezetővel történt szakmai beszélgetés és a szaktanácsadói nap zárásán
részt tudott-e venni?
Elegendőnek tartja-e a szaktanácsadás protokollja szerinti részvételét a szaktanácsadás
folyamatában?
A zárást követően megkapta-e a szaktanácsadótól a látogatásról készült összegzést illetve a
PSZFT-t? Azok tartalmát elfogadhatónak tartja-e? Megfelelőnek tartotta-e a
pedagógus választását a fejlesztendő kompetenciaterületet illetően?
Ha kapott összegzőt és PSZFT-t azok tartalmát felhasználták-e
az iskolai folyamatokban?
Töltött-e ki elégedettségi kérdőívet a látogatással
kapcsolatosan? Fontosnak tartja-e annak kitöltését
minden szaktanácsadó látogatása után?
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Történt-e változás, és ha igen, milyen a pedagógusok napi tanítási/nevelési gyakorlatában a
szaktanácsadói látogatást követően,
o Megosztották- e a pedagógusok a vezetőkkel vagy egymással a tapasztalataikat?
o Kértek-e további támogatást a megjelölt célok megvalósításához? Kaptak-e kollégák
támogatást a célok megvalósításához, s ha igen, kitől?
o Van-e arról tudomása, hogy a meglátogatott kolléga változtatott-e pedagógiai módszerein
a látogatást követően?
o A PSZFT-ben megfogalmazott intézményi feladatokat az intézmény tudta-e teljesíteni?
Hogyan? Ha nem, akkor miért nem?
o A PSZFT-ben megjelölt, intézményre háruló erőforrásokat tudta-e biztosítani az intézmény?
Hogyan? Ha nem, akkor miért nem?

Történt-e, és ha igen, milyen változás a szervezetben a szaktanácsadói látogatások nyomán
o Igénybevett szaktanácsadói látogatások száma
o „Együttműködésben” megvalósuló fejlesztés
o Milyen szervezeti hatások azonosíthatóak
o Milyen szervezeti változások azonosíthatóak
o Vezetői munkába mi történt
o Tanulságos volt-e a vezető számára a látogatás
o Hatott-e munkaközösségekre, a nevelőtestületre
o A szaktanácsadói látogatással kapcsolatos elvárásai, igényei teljesültek-e? Ha nem,
melyek nem?

2.3.
A szaktanácsadók fókuszcsoportos megkérdezésének témái és kérdéskörei:
 Hány szaktanácsadói látogatást végzett eddig?
 A kapcsolatfelvétel az intézménnyel hogyan történt?
 Hogyan fogadták a pedagógusok a látogatást? Milyen előzetes elvárásokat tapasztaltak a
pedagógusok és milyeneket az intézményvezetők részéről?
 Hogyan biztosította az intézmény a szaktanácsadói látogatás munkafeltételeit?
 A projektben alkalmazott – átdolgozott – szaktanácsadói protokoll, mennyire működőképes, és
szolgálja-e a szaktanácsadás céljainak megvalósítását
o A protokoll működése
A szaktanácsadói látogatást előkészítő folyamatok, felkészülés
 A látogatás előkészítése, a szaktanácsadók felkészülése
 Mit tapasztalt a pedagógusok illetve az intézményvezetők felkészüléséről,
tájékozottságáról
a
szaktanácsadással,
tanfelügyelettel,
minősítéssel
kapcsolatban?
A protokoll menetéhez kapcsolódó tényezők
 A protokoll megvalósulásának sikeressége
 A szaktanácsadási folyamat egyes lépéseire rendelkezésre álló idő
 A pedagógus és az intézményvezető hozzáállása a
szaktanácsadási folyamathoz
 A látogatás sikerei a szaktanácsadók szerint
 A megvalósítást gátló tényezők
 Elegendőnek tartja-e az egy tanítási óra
látogatását
a
szaktanácsadás
alkalmával?
Utómunkálatokkal kapcsolatos tényezők
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A látogatás lezárásának esetleges problémái
Továbbította-e az intézménynek a látogatás összegzőjét és a PSZFT véglegesített
formáját? Ha igen, kinek?
Dokumentáció nehézsége, szükségessége, időigénye

Saját felkészültségük megítélése
 Sikeresség
 Esetleges kudarcok
 Miben tapasztaltak saját kompetenciahiányt
 Milyen további támogatást igényelnének
 A szaktanácsadói képzésen elsajátított ismeretek segítik-e az ön szaktanácsadói
munkáját? Ha igen, miben?
 Segítenék-e szaktanácsadói munkáját a látogatások tapasztalataival kapcsolatos
rendszeres konzultációk?
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