A NPK szaktanácsadói tagozata a mentorpedagógus csoporttal együtt
tartotta meg, 2019. 11. 14-én éves konferenciáját Budapesten a
Tündérpalotában
A rendezvényre 55 fő mentor és szaktanácsadó jelentkezett. A konferenciát
Szeleczki János a NPK főtitkára nyitotta meg. A Főtitkár Úr megnyitó beszédéből
kincsengett a pedagógusok bérrendezése folyamatosan napirenden van a NPKnál.
Két előadó vendégünk, Merklné Kálvin Mária az OH –tól és Herczeg Katalin a
Budapesti POK vezető főtanácsosa tisztelte meg a rendezvényünket.
A mentorcsoport vezetője dr. Kissné Berényi Zsuzsánna bemutatta a mentor
csoportot és a mentori munkát. A mentorcsoportból három résztvevő alapító tag,
Bagó Andrea, Ruszkai Andrea, Ugrai Gábor rövid összefoglaló prezentációt
mutatott be a gyakorlatban alkalmazott mentori munkájáról.
„Szaktanácsadás az esélyteremtésben” címmel Merklné Kálvin Mária
főosztályvezető Oktatási Hivatal, Pedagógiai-szakmai Szolgáltatások
Koordinációs Főosztályáról tartott előadást a szaktanácsadóknak és a
mentoroknak.
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Merklné Kálvin Mária kiemelten beszélt a szaktanácsadók munkájáról a
lemorzsolódás csökkentése és az esélyteremtés folyamatában. Kérte a
szaktanácsadókat, hogy a tantárgygondozói látogatások alkalmával is beszéljenek
az intézményvezetőknek a lemorzsolódás komoly problémájáról. Segítsük az
intézményvezető munkáját abban, hogy beszélünk a lemorzsolódás
statisztikájáról és a lehetőségekről, amivel csökkenthető a folyamat.

„ Szaktanácsadói feladatok és kompetenciák” címmel Herczeg Katalin vezető
hivatali főtanácsos a Budapesti Pedagógiai Oktatási Központból tartott előadást
a jelenlévő szaktanácsadóknak.
A POK 140 szolgáltatással áll az intézmények a pedagógusok rendelkezésére.
A szaktanácsadóknak fontos tudniuk ezekről a szolgáltatásokról és az
intézményeknek ajánlani a POK szolgáltatásait.
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A kérdések feltevésénél a szakképzésben végbemenő változásokról szerettek
volna többet megtudni a jelenlévő szaktanácsadók a vendéginktől. Sajnos a válasz
a november 20-utáni tárgyalások után lesznek valódi válaszok a szakképzéssel
kapcsolatban. A szaktanácsadás nem szűnhet meg a szakképzőkben sem, erre
kaptunk ígéretet az, OH képviselőjétől. Az informatikai felület megújulásáról
kaptunk még információt, ami a szaktanácsadói munkánkat segíti. Változik az
online összerendelés és új felületek jelennek meg. Még a felületen dolgoznak,
ezért nem kaptunk még gyakorlatias tájékoztatót.
Nikolics Noémi a tagozatunk elnökhelyettese az idegen nyelvi tagozat vezetője,
beszélt a nyelvi utakról, ami a következő évben indul el. Kérte az idegennyelves
szaktanácsadókat, hogy a nyelvi utakról vigyék el az információkat az iskolákba
és segítsék a nyelvi utak megvalósulását.
A nap végén három tagozati tag szaktanácsadóval, Sinkovics Ágnessel, aki
Kőszegről érkezett, Dr Klicián Spirosszal, aki Budapestről érkezett, és Szalkai
Máriával, aki Egerből érkezett a konferenciára készítettem interjút.
A következő kérdéseimre válaszoltak a hallgatóságnak és a vendégeinknek:
 Miért lettél szaktanácsadó?
 Milyen sikereid vannak a szaktanácsadói munkában?
 Mi az, amiben változást vársz a szaktanácsadói munkában?
Mindhárom interjúban nagyon pozitív válaszokat kaptunk a szaktanácsadói
munkával kapcsolatban. Mindhárman fontosnak tartják a szaktanácsadói
feladataikat és a munkájukat. Mindhárman a szaktanácsadói sikereiknél, pozitív
emlékeket idéztek fel, ami rendszeresen előre viszi őket a szaktanácsadói
munkában a feladatok ellátásában.
A mentorcsoport az ebéd után a kistárgyalóban folytatta tanácskozását. A
tanácskozást 14 órakor zártam be.

Budapest, 2019. 11. 14.

Jobbágy Miklósné
szaktanácsadói tagozat
elnöke
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