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A tantárgygondozó szaktanácsadás alapelvei 

A tantárgygondozás, szaktanácsadás célját és feladatait a 48/2012. EMMI rendelet1 rögzíti, és egyúttal 

előírja2, hogy a pedagógiai-szakmai szolgáltatások országosan egységes pedagógiai szakmai irányítását – az 

Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet pedagógiai szakmai támogatásával, továbbá a szakképzés tekintetében 

az állami szakképzési és felnőttképzési szerv szakmai közreműködésével – a miniszter látja el. 

E rendelet értelmében az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet a TÁMOP-3.1.5/12-2012-0001 

„Pedagógusképzés támogatása” kiemelt projekt keretében kidolgozta az óvodákra, az általános iskola alsó 

tagozatára vonatkozó szaktanácsadás, illetve a felső tagozatra és a középiskolára vonatkozó 

tantárgygondozó szaktanácsadás (továbbiakban egységesen tantárgygondozó szaktanácsadás) 

eljárásrendjét, dokumentumait. A bevezetés előtt azonban pilot program keretében kipróbálja ezt a 

protokollt annak érdekében, hogy a tapasztalatok alapján elvégezhesse a szükséges korrekciókat. 

E dokumentum a pedagógusok munkájához kapcsolódó helyszíni szaktanácsadói látogatás 

tevékenységrendszerére koncentrál, és nem tartalmazza azokat a szaktanácsadói feladatokat, amelyeket a 

48/2012. EMMI rendelet értelmében ezen felül még a szaktanácsadónak végeznie kell.  

 

A szaktanácsadói helyszíni látogatásának célja: 

A pedagógusok folyamatos szakmai fejlődésének támogatása. 

Alapelvei: 

 Folyamatosság 

 Személyre szabottság 

 Egyenrangúság 

 

A pilot program egy szaktanácsadói nappal és tíz szaktanácsadói munkaórával tervez. A tíz szaktanácsadói 

órából két óra az előzetes felkészülési időt, hat kontaktóra az intézményben töltött látogatást, és végül két 

óra az utómunkálatok elvégzését jelenti. Olyan protokollra van tehát szükség, amely a látogatás célját és az 

alapelvek teljesülését ebben az időkeretben biztosítja. 

 Folyamatosság 

 

A folyamatosságot a protokoll úgy biztosítja, hogy a szaktanácsadói napot a pedagógus folyamatos 

szakmai fejlődésének folyamatában értelmezi. A szaktanácsadó egy szaktanácsadói nap erejéig 

                                                           

1
 48/2012. (XII. 12.) EMMI rendelet a pedagógiai-szakmai szolgáltatásokról, a pedagógiai-szakmai szolgáltatásokat 

ellátó intézményekről és a pedagógiai-szakmai szolgáltatásokban való közreműködés feltételeiről 
2
 2. § (3) bekezdés 
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pillant be a pedagógus (és az intézmény) életébe, kíséri, támogatja a folyamatot, majd kilép belőle. 

Az elindított fejlesztési folyamat az intézményen belül azonban tovább folytatódik, hiszen a 

pedagógus a célkitűzéseinek megvalósításához intézményi szakmai támogató(k) segítségét is 

felhasználhatja. Amennyiben a meglátogatandó intézmény vállalja, a szaktanácsadói látogatás 

előkészítésében és a helyszíni látogatás során kiemelt szerepet kaphat a szakmai támogató. Ezen 

kívül a látogatás és az utómunkálatok közötti időben van arra lehetőség, hogy a szaktanácsadó 

távkapcsolatban vegyen részt a folyamat támogatásában. 

 

 Személyre szabottság 

 

A rendelkezésre álló idő rövidsége miatt a protokoll kétféle módon tudja biztosítani a pedagógus 

személyéhez igazított szaktanácsadást: 

o A szaktanácsadási folyamatban hangsúlyosabbá válik a pedagógus szerepe. 

Mivel a szaktanácsadónak az időkeretek miatt az első látogatás előtt nincs lehetősége 

mélyrehatóan megismerni a pedagógust, illetve azt a környezetet, amelyben dolgozik, ezért 

a protokoll a diagnózisra épülő értékelés vagy szakértői iránymutatások megfogalmazása 

helyett a szükséglet- és élményalapú támogatásra helyezi a hangsúlyt. A pedagógussal átélt 

kooperatív munka és közös élmények alapján a szaktanácsadó helyzetfüggően és a 

pedagógus személyére hangolva alkalmaz különböző módszereket: visszatükrözés 

(reflexió), megoldást elősegítő kérdések, összefoglalás, következtetések, pro-kontra 

analízis, szükség esetén javaslatok, tapasztalatok megosztása. A szaktanácsadó olyan 

körülményeket biztosít a pedagógus számára, amelyben a hangsúly a pedagógus munkáján 

van: tudatosan készül a szaktanácsadói óra-/tevékenység-látogatásra, ő választja ki azokat a 

kompetenciaterületeket, amelyeken fejlődni akar, megtervezi a megfigyelési 

szempontokat, megfogalmazza a munkájával kapcsolatos kérdéseit, és ő tervezi meg saját 

szakmai fejlődését is. Ebben a folyamatban a szaktanácsadó reflexiói segítik őt. 

A folyamatban a pedagógust két szereplő támogathatja: egyrészt a szaktanácsadó, 

másrészt az a szakmai támogató, aki az intézményen belül kíséri a pedagógust a fejlesztési 

folyamatában. E két szereplőnek azt kell biztosítania, hogy a visszajelzések alapján a 

pedagógus minél többet tudjon meg saját munkájáról. 

A protokoll alapján tehát elsősorban nem a szaktanácsadó adja a személyre szabott 

tanácsokat, hanem úgy vezeti a közös munkát, hogy a pedagógus juthasson el saját 

fejlődési tervének elkészítéséhez. 

o A szaktanácsadónak az idő rövidsége miatt a felkészülési időben elsősorban a pedagógusról 

és nem az intézményről kell ismereteket szereznie, bár az a környezet is fontos, amelyben a 

pedagógus dolgozik. Ezért olyan dokumentumokat kell előzetesen bekérni, amiből a 

pedagógus személye, szakmai tevékenysége megismerhető (a pedagógus szakmai 

önéletrajza, a pedagógus szakmai tevékenységének bemutatása, utólagos reflexiókkal 

ellátott óra-/tevékenységtervek). 
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 Egyenrangú kapcsolat 

 

Az egyenrangú kapcsolatot a szaktanácsadó személyközpontú attitűdje biztosítja, amely 

viselkedésében, munkamódszerében is megjelenik. 

Ebben a tanácsadási folyamatban jelentősen megváltozik a szaktanácsadó szerepe. A klasszikus 

helyzetértékelő és az adott helyzethez illeszkedő, javaslattevő tanácsadói szerepről áthelyeződik a 

hangsúly a visszajelzésre, a közös munkára, a fejlődési lehetőségek közös felfedezésére. 

A szaktanácsadónak (és a szakmai támogatónak) nem feladata értékelni, minősíteni, kritizálni, 

„szakérteni”, faggatni. 

Feladata viszont a fejlesztő célú, egyéni szaktanácsadás feltételeinek megteremtése, amelynek 

alapját a személyközpontú támogatás főbb attitűdjei jelentik: a másik fél elfogadása, megbecsülése, 

pozitív megerősítése. Gyakori félreértés a szaktanácsadással kapcsolatban a pedagógus minél 

alaposabb megismerésére való törekvés. Pedig az a fontos, hogy a szaktanácsadó tudjon olyan 

támogatást nyújtani, ahol a folyamatban résztvevő pedagógus jobban megérti önmagát. A 

szaktanácsadó feladata a pedagógus szakmai szükségleteinek feltárása, a megfogalmazott céljai 

eléréséhez szükséges erőforrások felderítése, a feladatok, tevékenységek felsorolása, időkeretek 

meghatározása, támogatók megnevezése, a leghatékonyabb tantárgyi támogatás felderítése, 

melyet a fejlődési tervben összegeznek a pedagógussal közösen. 

A szaktanácsadó szakmai felelőssége, hogy bővítse a személyközpontú szaktanácsadás 

megvalósításával kapcsolatos eszköztárát. Ide tartoznak a kooperatív kommunikációt támogató 

módszerek: reflexiók, információszerzési modellek, megoldás-orientált kommunikációs technikák, 

értő figyelem, erőszakmentes kommunikáció alapjai, szociális közvetítés. A szaktanácsadás során a 

támogató, fejlesztő módszereket egyénre szabottan és helyzetfüggően alkalmazzuk. Ez azt jelenti, 

hogy a preferált technikák mellett, mely elsősorban a pedagógus belső erőforrásait mozgósítja, 

szükség esetén külső erőforrásokat is alkalmazhatunk, például konkrét tanácsadást vagy 

megfogalmazhatunk javaslatokat, megoszthatjuk tapasztalatainkat. A fő szempont, hogy ne 

kritikusan, értékelően tegyük, hanem szem előtt tartva a hitelességet, elfogadást, empátiát, és 

mindenek előtt a pedagógus szükségleteit. 

A pedagógus feladata, hogy a visszajelzések alapján értékelje a saját munkáját. Ez az új tanácsadói 

szerep nem kevesebb, hanem több és nehezebb, mint a klasszikus értelmezés szerinti, hiszen a 

szaktanácsadónak készen kell állnia és képesnek kell lennie arra, hogy szükség esetén bármikor – az 

adott személyhez és helyzethez igazodó – tanácsot adjon a pedagógusnak. Az elsődleges feladata 

azonban az, hogy a folyamatot úgy irányítsa, hogy a pedagógusban alakuljanak ki saját elképzelések 

a személyéhez igazodó szakmai fejlődési tervéről. 

Ez a szaktanácsadói magatartás minta (a szakmai támogató és) a pedagógus számára is. Ezzel a 

szaktanácsadó arra mutat példát, hogyan kell a vezetőnek a pedagógussal, a pedagógusnak a 

tanulókkal való interakcióban, a tanítási/tanulási folyamatban viselkedniük. 
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A szaktanácsadó által támogatott folyamat 

 

A folyamat a szaktanácsadó megérkezése előtt elkezdődik. A pedagógus (a szakmai támogatójával 

együttműködve3) a szaktanácsadótól kapott dokumentumok segítségével feltérképezi saját erősségeit, 

kiválasztja azokat a területeket, amelyeken fejlődni szeretne, megtervezi saját előrehaladását, felkészül a 

szaktanácsadói látogatásra. Úgy tervezi meg látogatandó óráit, olyan megfigyelési szempontokat készít, és 

olyan megválaszolandó kérdéseket fogalmaz meg a látogató(k) számára, hogy visszajelzéseikkel segíteni 

tudják őt szakmai fejlődési tervének elkészítésében, mesterségbeli tudásának mélyülésében. 

A szaktanácsadó egy napot (6 szaktanácsadói óra) vesz részt ebben a folyamatban. Elsődleges szerepe, hogy 

az előzetes felkészülés és a helyszíni tapasztalatok alapján reflektáljon a pedagógus fejlődési elképzeléseire, 

visszajelzéseivel, kérdéseivel gondolatokat ébresszen, igény esetén javaslatokat fogalmazzon meg. A 

helyszíni látogatás végén rögzíteni szükséges a folyamat további lépéseit, felelőseit, és a határidőket. 

A helyszíni látogatást (2 szaktanácsadói óra) utómunkálat követi. Ebben a szakaszban van lehetőség arra, 

hogy a tanácsadó és a pedagógus – amennyiben a helyszíni munka során a pedagógus kérésére nem tudták 

véglegesíteni – távkapcsolatban (pl. email) közösen dolgozzanak még a szakmai fejlődési terven.  

A szaktanácsadói szerep új típusú megközelítésének fontos eleme a szervezeti kultúra innovációja. A 

szaktanácsadó olyan folyamatokat indít el, amelyek a szervezet fejlődését segítik elő: 

 Példát mutat szakmai műhelyek működtetésére, vezetői, szakmai támogatói szerepre. 

 Segíti az egyéni és intézményi jövőkép összehangolását. 

 Segíti a támogató szerep intézményesülését. 

 Erősíti a vezetés szerepét a kollégák szakmai előrehaladásában. 

 Példát mutat a visszajelzés (reflexió) alkalmazására. 

 Hozzájárul és elősegíti a pedagógus életpályamodellhez kapcsolódó szakmai karrier tervezését, 

alakítását, az arra való felkészülést. 
 

                                                           

3 A szaktanácsadásban érintett pedagógus egy olyan szakmai fejlődési utat jár be, amelyben társként vehet részt a 

szakmai támogató, akit az intézményvezető a pedagógussal való együttműködésben választ ki és bíz meg ezzel a 
feladattal. A szakmai támogató bevonása biztosítja a folyamatosságot, illetve az intézményi (szervezeti) szempontok 
megjelenését a pedagógus egyéni fejlődési tervében. 


