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MOTTÓ

Ha egy ország bizonyítani szeretné, hogy polgárait jól fizetett

munkásokként érdemes alkalmazni, akkor nem elég, ha

megközelíti ezeknek az országoknak a teljesítményét, túl is kell

szárnyalnia. A világot nem érdeklik sem a hagyományok, sem a

múltban kivívott hírnév, a gyenge teljesítményre nincs mentség,

a szokások vagy a kialakult gyakorlat pedig senkit nem érdekel.

A sikert azok az egyének és országok fogják kivívni, akik és

amelyek gyorsan tudnak alkalmazkodni, akiknek nem szokásuk a

siránkozás, és nyitottak a változásra. A kormányok feladata

pedig, hogy országaik megfeleljenek a kihívásnak.”



TÁMOP 3.1.4. PÁLYÁZATI CÉLOK

 A közoktatás alapozza meg a gazdasági növekedést azzal, hogy 
jobb minőségű, felkészültebb munkaerőt bocsát ki a munkaerő-piacra 
– versenyképesség javítása az alkalmazható tudás fejlesztésével

 A hangsúly a tanulók egyéni eredményességére és sikerességére 
helyeződjön – az egyének szintjén teremtődjenek meg az egész életen 
át tartó tanulás feltételei

 Professzionális pedagógia támogassa a célok teljesülését

 Csökkenjen a szelekció és szegregáció, mérséklődjenek az oktatási 
egyenlőtlenségek

 Növekedjen az oktatási rendszer hatékonysága (adott ráfordítás 
mellett javuljon a tanulói teljesítmény)

 Növekedjen az iskolahasználók és oktatási szereplők elégedettségi 
szintje



FELADATOK

A kompetencia alapú oktatás implementációja
 oktatási programok és taneszközök bevezetése, adaptációja

 modern pedagógiai módszertan alkalmazása (projektek, témahét, 

moduláris oktatási program - környezetvédelem, demokráciára nevelés, 

játék, stb.)

 Digitális tartalmak, taneszközök alkalmazása

 Továbbképzések

 Tanácsadói szolgáltatások



Tanácsadói szolgáltatás igénybevétele

 A nyertes  szolgáltató jelöli ki egy adott  
intézmény vagy feladat-ellátási hely 
számára a tanácsadókat.

 Így azonos fenntartó esetén is más-más 
lehet a tanácsadó személye az egyes 
tagintézményekben/feladatellátási
helyeken 

 Egy intézményen/tagintézményen  belül a 
tanácsadói látogatások koordinálására fel 
kell készülni.



TANÁCSADÓI SZOLGÁLTATÁSOK

 Helyzetelemzés készítésekor

– Komplex intézményi szaktanácsadó

– IKT helyzetelemző szaktanácsadó

– Esélyegyenlőségi szakértő
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MOTTÓ

EGY JÖVŐKÉP CSELEKVÉS NÉLKÜL CSUPÁN ÁBRÁNDOZÁS,

EGY CSELEKVÉS JÖVŐKÉP (TERVEZÉS)  NÉLKÜL, RÉMÁLOM”



TANÁCSADÓI SZOLGÁLTATÁSOK

 A projekt megvalósításakor
– Intézményi folyamat szaktanácsadó

– IKT fejlesztési folyamat szaktanácsadó

– Kompetenciaterületi mentor szaktanácsadó

– IKT mentor-szaktanácsadó

– IPR módszertani mentor-szaktanácsadó

– Egyéb tanácsadói tevékenység
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TANÁCSADÓI SZOLGÁLTATÁS 1.

Helyzetelemzés

 Esélyegyenlőségi helyzetelemzés és intézkedési terv

– Ha a település valamely intézményében a hh arány 40%  felett 
van,  kötelező. 

 Komplex helyzetelemzési tanácsadás – kötelező

– Helyzetelemzés a kompetenciafejlesztés gyakorlata és 
szükségletei szempontjából; tanácsadás a választandó 
programcsomagok összeállításához, a kapcsolódó 
módszertani képzésekhez. Az oktatásszervezési eljárások 
vizsgálata az egyenlő hozzáférés és a fenntarthatóság 
biztosítása szempontjából. 

–



Intézményi folyamat szaktanácsadó

 Vezetői, fenntartói támogatást nyújt

– Szervezeti folyamatba, szervezeti kultúrába, az intézményi

alapdokumentumokba való beépítéshez.

 Segíti az oktatásszervezési módok alkalmazását.

 Tekintettel van az intézményi sajátosságokra.

 Minőségfejlesztés eszközrendszerét alkalmazza.

 Térségi, regionális szempontokat figyelembe veszi.

 A pályázat céljait szem előtt tartja.

 Koordinálja a szaktanácsadók munkáját.
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„Fogadd el a változásokat,

de az értékeidet ne rombold le!”



Kompetenciaterületi mentor szaktanácsadó

 Az oktatási programok adaptációját végzi a pedagógusok 

számára.

 Támogatja a kereszttantervi együttműködéseket.

 Segítséget nyújt a taneszközök, mérés, értékelési eszközök 

kiválasztásában.

 Együttműködik a folyamat szaktanácsadókkal.
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MENTOROK

 IPR módszertani mentor
– Ha a település valamely intézményében a hh arány 40%  felett van, ott 

kötelező. Célja, hogy a tanultak az iskola/feladatellátási hely 
oktatásszervezési eljárásaiban, értékelési rendszerében 
fenntarthatóan hasznosuljanak.

 Kompetenciaterületi mentor 
– A kompetenciaterületekhez, azokon belül a pályázatban megjelölt 

életkori szakaszokhoz kifejlesztett tanácsadási tevékenység. 
Igénybevétele a programok és kapcsolódó programcsomagok 
bevezetését, adaptációját végző pedagógusok mindegyike számára 
ajánlott. 

 IKT mentor
– Az IKT programcsomagok bevezetését, adaptációját végző 

pedagógusok számára ajánlott, de más program IKT tartalmainak 
használatát is támogatja. 



Egyéb tanácsadói tevékenység

 A projekt keretében lehetőség van a pályázat

céljaihoz illeszkedő, annak eredményes

megvalósítását szolgáló oktatási, pedagógiai

tanácsadói szolgáltatás tervezésére és

megvalósítására.

.
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MOTTÓ

„HA ÖSSZEJÖVÜNK,

AZ A KEZDET,

HA EGYÜTTMARADUNK,

AZ MÁR HALADÁS,

HA EGYÜTT DOLGOZUNK, 

AZ A SIKER”

(Ford)
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TANÁCSADÓI ETIKA

 A tanácsadó az ügyfél érdekeit mindenkor a saját érdekei elé helyezi.

 A tanácsadó csak olyan feladatra vállalkozik, amelynek szakszerű 
és magas szintű elvégzéséhez megvan az alapvető 
felkészültsége.

 A tanácsadó nem vállal közreműködést olyan esetben, amikor 
tárgyilagosságát bármi befolyásolhatja.

 A tanácsadó ügyfeleire vonatkozó minden információt szigorú 
titoktartással kezel.

 A tanácsadó és az ügyfél közötti kapcsolatot általában szerződés 
szabályozza.

 A tanácsadó és annak alkalmazottai nem fogadhatnak el az ügyféltől 
olyan juttatást, amelyet a szerződés nem tartalmaz.

 A tanácsadó feladatának végzése során szorosan együttműködik az 
ügyféllel.



TANÁCSADÓI ETIKA

 A tanácsadó nem titkolja el feladatának teljesítése során alkalmazott 
módszereit az ügyfél személyzete előtt.

 A tanácsadó nem térhet ki ajánlásai megvalósításában való 
közreműködés elől.

 A tanácsadó nem csábítja el és nem alkalmazza ügyfelének dolgozóit 
a munka befejezése után egy éven belül.

 A tanácsadók a piaci verseny során egymást tiszteletben tartják 
és közösen munkálkodnak a szakma tekintélyén.

 Egyazon ügyfélnél azonos feladatot („versenyfeladat”) két vagy több 
tanácsadó cég csak egymás tudtával vállal.

 Egyazon ügyfélnél különböző feladatokon dolgozó tanácsadók
egymással felveszik a kapcsolatot és rögzítik az esetleges 
érintkezési pontokat.

 Egymás munkáinak felülvizsgálatát, véleményezését csak egymás 
tudtával vállalják.



Kapcsolatrendszer 

Intézmény

Fenntartó

Projekt-
menedzser

Tanácsadó
k

OKMT
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Az intézményvezetés feladatai, a 
tanácsadó beavatkozási területei

 Változáskezelés – stratégia megválasztása

 Konfliktuskezelés  - megoldási javaslatok

 Fejlesztési terv készítése – nyomon követés, 

indikátorok teljesítése

 Szervezetfejlesztés támogatása



A tanácsadói támogatás mértéke

 Passzív befogadók: Intenzív tanácsadói                 

támogatás

 Részben kezdeményező: Kisebb mérvű 

tanácsadás

 Önfejlesztők, tényleges tanulószervezet:

Horizontális tanulás segítése



MOTTÓ

„JÖVŐNKET NAGYRÉSZT AZ ÁLMAINK

ÉS AZOK A KÜZDELMEK HATÁROZZÁK MEG,

AMIK AZ ÁLMOKAT

VALÓSSÁGGÁ ALAKÍTJÁK”

(Csíkszentmihályi Mihály)


