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1.részterv / 2.mérföldkő 

 

A program megvalósulásának értékelése 



 

 

Választott mesterpedagógusi tevékenység: intézményvezetői mesterprofil. 

Személyes és szakmai közösséghez tartozó célok komponensére építve, azokat 

összeegyeztetve  határoztam meg mesterprogramom három fő célját:  

 

I.  Komplex Alapprogram bevezetése  

II.  Élménysuli – 5 jó szokás program, intézményi jó gyakorlatok átadása 

Tehetségfórumon  

III.  ViTT módszer bevezetése  

 

 

 

Komplex vezetői tevékenység célkitűzései  a négydimenziós tevékenységmodell mentén 

Célok:  

I. Intézményi szervezetfejlesztés és innováció 

1.1 Komplex Alapprogram bevezetése 

1.2. Élménysuli létrehozása 

1.3. ViTT módszer bevezetése 

II. Tudásmegosztó tevékenység 

2.1. Intézményi jó gyakorlatok átadása 

2.2. KAPOCS iskolahálózathoz való csatlakozás 

III. Tudatos szakmai fejlődés 

3.1. Komplex Alapprogram képzéseinek elvégzése 

3.2. Tehetséggondozást segítő képzések 

3.3. Mesterprogram megvalósítása 

IV. Kutatás, vizsgálódás 

Folyamatos a mesterprogram megvalósítása során: 

- Bevezetett új módszerek beválásának vizsgálata 

- Eredmények, projektek értékelése 

- Szervezeti fejlesztés megvalósításának elemzése 

 

 

 

 

 



A program megvalósításának tevékenységei/lépései az 2. mérföldkőig:  

 

1.)  Komplex Alapprogram alkalmazása iskolánkban 

A bevezetés évét követően pedagógusaink a gyakorlatban alkalmazzák a program megismert, 

elsajátított elemeit.  

A program alkalmazásának gyakorlati lépései:  

I. személyes tanácsadás igazgatóknak 

II. DFHT-KIP támogatás 

III. alprogrami foglalkozásokhoz kapcsolódó egyéni és csoportszintű hospitálás 

IV. SZTR igénybevétele 

Az évindító szakmai értekezlet keretében tájékoztattam a tankerület intézményeit a Komplex 

Alapprogram lehetőségeiről, a komplex személyiségfejlesztés sokszínű tárházáról.  

2021. szeptembertől intézményünkben a tanórák és egyéb foglalkozások keretében, órarendben 

jelölten alkalmaztuk a Komplex Alapprogram módszertani elemeit. A képzésben részt vevő 

kollégák megkapták az SZTR keretében a támogatást, kiosztásra kerültek a segítő füzetek, 

feladatlapok, óratervek tantárgyspecifikusan.  

A pedagógusok egymás hospitálásával támogatták, segítették egymás munkáit. 

Eredmény:  

A program sikeres adaptálása mindennapi gyakorlatunkban. A pedagógusok egymás óráinak 

látogatása során sok tapasztalattal gazdagodnak, fejlődik módszertani eszköztáruk. Minősítési 

eljáráson részt vett pedagógusunk beépítette a portfóliójába a programot, melyet a minősítő 

bizottság pozitívan, elismeréssel értékelt. A megtanult ismereteket tanáraink beintegrálják saját 

módszertani kultúrájukba, rendszeres alkalmazással mindennapi gyakorlatukká válik:  KIP-es 

feladatok,  DFHT- s szervezés tanórákba építve valósulnak meg. 

Komplex Alapprogram alprogramjai Élménysuli: 5 jó szokás 

programunk 

Digitális alapú alprogram  Logika-matematika 

Életgyakorlat-alapú alprogram Művészeti nevelés 

Logikaalapú alprogram Tehetséggondozás 

Művészetalapú alprogram ÖKO-Egészség 

Testmozgásalapú alprogram Boldogság 

 

A pedagógusok a programot tanmeneteikben is jelölték, beillesztették. A kialakított órarendben 

jelöltük az órákat.  

KOMPLEX 
ALAPPROGRAM ÓRÁI Megfeleltetés saját programjainkkal  

DFHT- val megvalósított tanóra 
differenciált fejlesztés heterogén tanulócsoportokban-önálló 
szabad 

tanórákba 
építve 20 % 



TA- testnevelés alapú 
alprogram séta, tömegsport, sportkör, néptánc, kézilabda  

ÉA- életgyakorlat alapú 
alprogram 

kultúr- és munkafoglalkozás, egészségnevelés, 
környezettudatosság  

DA-digitális alapú alprogram 
informatika, heti értékelés, a tanórák digitális 
tananyagtartalma, digitális oktatás valamennyi órája  

LA- logika alapú alprogram 
sakk-logika órák, matematika korrepetálás, 
képességfejlesztés, tehetséggondozás  

MA-művészetalapú alprogram művészeti iskola órái  

TÓ- te órád  szakkörök, önálló szabad  

RÁ- ráhangolódás reggeli beszélgetőkör  

KIP-es tanórák komplex instrukciós program 

tanórákba 

építve 10 % 

 

Fejlesztendő terület: 

Az SZTR  (szakmai támogató rendszer) keretében csak online módon történt segítségnyújtás, a 

felület lehetőségeinek kihasználásával, így a gyakorlati elemek elmélyítése nehezebb volt.  

A programot a második évben csak homogén osztályokban, az alprogramokat osztályszinten 

valósítottuk meg, mivel a csoportok keveredése nem volt megengedett. Így egy adott osztály csak 

azzal az alprogrami foglalkozással találkozott, melyet tanítója elsajátított.  

II. Élménysuli- 5 jó szokás Program-megvalósítása 

A Komplex alapprogramban megszerzett tudás alkalmazása saját intézményünk jó 

gyakorlataira adaptáltan. 

I. A 2021/2022 tanév során megtörtént a POK szaktanácsadók részéről a 

segítségnyújtás, a tehetséggondozó szakembereink részvételével, melynek 

segítségével szakszerűbben valósul meg a tehetségazonosítás.  

II. Élménysuli programok megvalósítása három kiemelt területen:  

- Művészet (előző évben a vírushelyzet miatt elmaradt) 

- Logika-matematika 

- ÖKO-Egészség  

III. Tankerület intézményeiben a program elterjesztése. 

IV. Megszerzett címek fenntartása, megújítása 

- Örökös Ökoiskola 

- Akkreditált Kiváló Tehetségpont 

Megtartottuk a XVIII. területi matematika versenyünket, melyet kiterjesztettünk a tankerületünk 

valamennyi általános iskolájára. A versenyen részt vett tankerületi igazgatónk is, aki elismerését 

fejezte ki az immár hagyománnyá és a térségben kiemelkedő rangot nyert tehetséggondozó 

programunkról. A versenyen a szervező és résztvevő pedagógusok szakmai workshopot tartottak, 

ahol megosztották egymással tapasztalataikat, eszmecserét folytattak a matematikai 

tehetséggondozás terén.  

Megtartottuk az ÖKO-Egészség munkatervünk valamennyi kitűzött programját.  



Megrendeztük első Sakk-logika versenyünket, melyre létrehoztunk egy vándorkupát. Diákjaink 

sikeresen vettek részt megyei és országos sakkversenyeken a Polgár Judit Sakkpalota- módszer 

alkalmazásával.  

Művészeti Iskolánk fennállásának V. érfordulója alkalmából Tehetségnapot rendeztünk: 5 éves a 

HAMI 

- képzőművészeti kiállítás 

- zenei tehetségek fellépése 

- néptáncosaink bemutatója 

- meglepetés produkció: TETŐTÉR zenekar debütálása (iskolánk zenészei) 

 Iskolánk Élménysuli programját bemutattam Tankerületi Intézményvezetői értekezlet- 

workshop- keretében itt Herceghalmon, 51 intézményvezető jelenlétében, melyet elektronikus 

formában is közzétettem a tankerület vezetői számára. 

 

Eredmény: 

Kitűzött céljainkat maradéktalanul megvalósítottuk.  

 

Fejlesztendő terület: 

- 

III. ViTT módszer alkalmazása 

Elvárt viselkedési szabályok megalkotása volt a program megvalósításának első lépése.  

Munkaközösségeink csoportmunkában elkészítették a mindenkire vonatkozó viselkedési 

szabályokat a MAJRE segítségével. Iskolánk folyosóin, helyiségeiben kitettük a figyelemfelkeltő 

szabályozási buborékokat.  

Eredmény: 

A viselkedési morál nőtt a szabályok megalkotása, alkalmazása, betartatása után. A diákok 

egymással toleránsabban viselkednek.  

Fejlesztendő terület: 

A kihelyezett módszertani szakemberek általi képzés továbbra sem tartották meg a szervezők a 

vírushelyzetre való tekintettel.  

IV. „Lámpást, ha gyújtok” –Tehetségfórum folytatása 

A következő időszakban folytatni szeretnénk a „Lámpást, ha gyújtok”- 

Tehetségfórumot,  melynek célja szakmai tapasztalatcsere a térség iskoláinak pedagógusaival, 

valamint általunk  alkalmazott jó gyakorlatok átadása, bemutatása az Élménysuli- 5 jó szokásunk 

egy-egy területének fórumonkénti bemutatásával.  

 



I Tehetséggondozás sokszínűsége az 

általános  iskolában: Bemutatkoznak 

tehetséggondozó  Élményműhelyeink 

2019 megvalósult 

II. Digitális generációk sajátosságai,   

tehetségfejlesztésük okos eszközökkel 

(Logika-matematika) 

2019-2020 XVI. Területi 

matematika 

versenyünk keretében 

osztottuk meg az 

információkat, online 

módon történt meg a 

tehetségfejlesztés, 

információátadás 

III. Alapfokú Művészeti Iskolák Térségi 

Találkozója 

(Művészet) 

2020-2021 A 2021/2022 tanév végén 

megtartottuk az előző 

évben a vírushelyzet 

miatt elmaradt 

Tehetségnapunkat, 

tehetségpartnerek 

(kárpátaljai Szőlősgyula)  

részvételével az 5 éves 

Művészeti Iskolánk 

jubileumi ünnepsége 
alkalmából. Iskolánkkal 

sikeresen vettünk részt a 

IX. Művészeti Iskolák 

találkozóján, melyen 

tankerület vezetőnk 

külön kiemelte 

tehetséges diákjainkat.  

IV. Kreatív természet-tudományi tehetség-

gondozás 

(Öko-Egészség) 

2021-2022 A tankerület valamennyi 

intézményvezetőjének (52 

iskola) szakmai fórumon  

mutattam be az 

Élménysuli 5 jó szokás 

programunkat,  melyet 

elektronikus formában is 

megosztottam a 

résztvevőkkel. 

TermTudorok 
szakkörösök 

eredményesek országos 

versenyeken. 

Aranycsengő díj a 

program vezetőjének. 

ÖRÖKÖS ÖKOISKOLA 

cím fenntartása 

Eredmény: 

A III-IV. Tehetségfórum az előző tanév vírushelyzetének köszönhetően egy tanévben valósult 

meg. Mindkét rendezvény sikeresen, hatékonyan, magas színvonalon valósult meg.  

Kiváló eredményeket értünk el országos természettudományi versenyeken: 

https://hehaiskola.hu/wp-content/uploads/2022/10/Versenyeredmenyek-2021-2022.pdf 

https://hehaiskola.hu/wp-content/uploads/2022/10/Versenyeredmenyek-2021-2022.pdf


Tudásmegosztás: A tankerület valamennyi intézményvezetőjének szakmai fórumon mutattam be 

az Élménysuli 5 jó szokás programunkat, intézményünk szervezetfejlesztési és innovációs 

profilját,  melyet elektronikus formában is megosztottam a résztvevőkkel. 

A fórum után felkeresett tankerületünk Budajenői intézményvezetője, aki szakmai segítséget kért 

az Ökoiskolai tevékenység megvalósításában, a cím elnyerésének módjával kapcsolatban. 

Szakmai tapasztalatomat, sikeresen megvalósított programjainkat , dokumentumainkat szívesen 

intézményvezető kollégám rendelkezésére bocsátottam. Minden programunk, módszereink, jó 

gyakorlataink megtalálhatóak iskolánk megújított honlapján: 

https://hehaiskola.hu/iskolankrol/pedagogiai-modszereink/ 

 

A Föld napi projektünkről külön felvételt készített a Budakörnyéki Televízió, melyet a 

Youtube csatornán is közzétettek.  

Iskolánk tehetséggondozó munkaközösségének vezetőjét, a TermTudorok szakkör kiváló 

pedagógusát tankerületünk Aranycsengő díjban részesítette, elismerve ezzel kiemelkedő szakmai 

tevékenységét.  

 

Fejlesztendő terület: 

Nem az eredeti ötlet alapján valósult meg a Tehetségfórum, de a megváltozott körülményekhez 

sikeresen alkalmazkodtunk. A program, a tudásmegosztás így is megvalósult. Ami hiányzott a 

meghívott, jeles előadók személyes jelenléte, akiknek előadásait a következő időszakban pótolni 

szeretnénk.  

V. Élménysuli cím elnyerése 

Beadtuk a pályázatot az Élménysuli cím elnyerésére, melynek feltétele volt a résztvevő 

pedagógusoknak 2-2 KIP-es óra feltöltése az online felületre a saját alprogramjához igazítva. A 

kollégák tanév végén eleget tettek a feltételnek. Az idei évben másodszor pályáztunk sikeresen a 

címre.  

 

Eredmény:  

A feltételek teljesítésének következményeként 

iskolánk tanúsítványt szerzett, mely szerint a 

Herceghalmi Általános Iskola és Alapfokú 

Művészeti Iskola a KAPOCS-iskolahálózat 

partnerintézménye. A címnek köszönhetően 

használhatjuk a szakmai támogató rendszert, 

hozzáférhetünk a szakmai anyagokhoz, 

felületekhez.  

Iskolánk sikeres pályázatának köszönhetően elnyerte a 2021/2022-es és a 2022/2023-as tanévre 

az Élménysuli címet. A díjátadó novemberben lesz.  

Az előző évben a címmel járó ajándékokat kaptak pedagógusaink: füzetek, tollak, kulcstartók, 

sapkák, egyéb értékes nyeremények, szakmai füzetek, bögrék.  

 

https://hehaiskola.hu/iskolankrol/pedagogiai-modszereink/


Fejlesztendő terület: 

- 

 

 

 

 

 

VI. Tehetséggondozás támogatása iskolánkban 

Tehetséggondozással kapcsolatos továbbképzéseken vettünk részt a tanév során: 

● budapesti POK pedagógiai mérés-értékelés szaktanácsadójával, aki december 1-én 

megbeszélést tartott iskolánk három pedagógusának a mérésekkel kapcsolatban 

● „Kreatív természettudományi tehetséggondozás: szempontok önálló tanulással” 

elnevezésű továbbképzés, 

● a tehetségfejlesztő szakmódszertanos pedagógus képzés 

● A Budapesti POK Tavaszi Pedagógiai Napok keretein belül az Ész-Lelő Természettudományos 

labor című előadás, bemutató foglalkozás 

A tehetséggondozás tanórákon kívül szakkörök keretében is folyt. Ezek az idei tanévben a 

következők: 

 Sakk-logika 

 Táltos tréning 

 TermTudorok 

Eredmény: 

A tehetséggondozó munkaközösség beszámolója tartalmazza a mérési eredményeket, valamint 

iskolánk tehetséggondozásának eredményeit. Iskolai tehetséggondozó munkánknak 

köszönhetően diákjaink kiemelkedően szerepeltek több országos versenyen 

 Zöld Okos Kupa 

11. helyezés 

13. helyezés 

Herman Ottó természetismereti verseny 

3. helyezés 

Bolyai matematikai csapatverseny 

20. helyezés 

Bolyai természettudományi csapatverseny 

8. helyezés 

 

Fejlesztendő terület: - 



VII. II. mérföldkő- 2022 július 

 

Mesterprogramomat 2 résztervre bontottam, melyből az 

- első részterv 2020. szeptember 1-től 2023. augusztus 15-ig tart, intézményvezetői 

megbízásom végéig. Ekkor a mesterprogramot felül kell vizsgálni a vezetői pályázat 

eredményének tükrében.  

Az első részterv teljesítéséhez kötődően el kell végezni az önértékelést. 

Az ötéves időszakhoz három fő célkitűzést kapcsoltam, amelyekhez szorosan fűződik a feltáró-

elemző tevékenység, velük egységet alkot és folyamatos részét képezi vezetői tevékenységeimnek.  

A három fő célkitűzésem megvalósítását nyolc tevékenységen keresztül határoztam meg.  

A tevékenységeket éves szakaszokra bontottam, a tanévek végén lévő mérföldkövekhez 

kapcsolódó értékelés, visszajelzések a program megvalósításának sikerét szolgálják és egyben az 

önértékelés megalapozására is szolgálnak. 

 

Eredmény:  

A mesterprogramom I. résztervének 2. mérföldkövéig tartó időszakban kitűzött feladatokat  

sikeresen megvalósítottam. A nevelőtestület az évértékelő értekezleten megismerte és elfogadta 

a beszámolót. /Jegyzőkönyv mellékelve/ 

Fejlesztendő terület: 

A programban vállalt, de a járványhelyzet miatt, esetlegesen meg nem valósult, módosított 

tevékenységeket a következő időszakban pótolni szükséges.  



 


