
Intézményi önértékelési program 

Hang-Szín-Tér Művészeti Iskola 

2023-2028 

 

Szakgimnáziumi önértékelés területei, 

módszertana 

Gimnáziumi önértékelési kézikönyv hatodik, javított kiadása alapján, érvényes 2022. január 1-től 

 

1. A pedagógus önértékelés területei és módszertana 

 1.1. A pedagógus önértékelésének területei  

A területek a tanári felkészítés közös követelményeiről és az egyes tanárszakok képzési és kimeneti 

követelményeiről szóló 8/2013. (I. 30.) EMMI rendeletben meghatározott követelményterületek nagy 

részét lefedik. Az önértékelés során annak vizsgálata történik meg, hogyan valósulnak meg a 

gyakorlatban a képzés folyamatában kimeneti követelményként megfogalmazott kompetenciák. Az 

önértékelés folyamán annak feltárása folyik, milyen módon és mértékben jelennek meg a pedagógus 

munkájában az alábbi szakmai tartalmak:  

● Az általános pedagógiai szempontoknak való megfelelés.  

● A Nemzeti alaptanterv nevelési céljainak való megfelelés.  

● Az intézmény pedagógiai programjának való megfelelés. Ennek megfelelően az értékelés a 

pedagógiai munka alábbi területeire terjed ki:  

1. Pedagógiai módszertani felkészültség  

2. Pedagógiai folyamatok, tevékenységek tervezése és a megvalósításukhoz kapcsolódó önreflexiók 

3. A tanulás támogatása 

 4. A tanuló személyiségének fejlesztése, az egyéni bánásmód érvényesülése, a hátrányos helyzetű, 

sajátos nevelési igényű vagy beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő gyermek, tanuló 

többi gyermekkel, tanulóval együtt történő sikeres neveléséhez, oktatásához szükséges megfelelő 

módszertani felkészültség 

 5. A tanulói csoportok, közösségek alakulásának segítése, fejlesztése, esélyteremtés, fenntarthatóság 

szempontjainak figyelembevétele, integrációs tevékenység, osztályfőnöki tevékenység  

6. Pedagógiai folyamatok és a tanulók személyiségfejlődésének folyamatos értékelése, elemzése  

7. Kommunikáció és szakmai együttműködés, problémamegoldás  

8. Elkötelezettség és szakmai felelősségvállalás a szakmai fejlődésért  



9. A környezeti nevelésben mutatott jártasság, a fenntarthatóság értékrendjének hiteles képviselete 

és a környezettudatossághoz kapcsolódó attitűdök formálásának módja Az önértékelés területei – az 

első pont kivételével – megegyeznek a pedagógusok előmeneteli rendszerében használt 

pedagógusminősítési területekkel, így az önértékelés eredménye segíti a pedagógusokat a 

minősítésre való felkészülésben. 

1.2. Dokumentumelemzés 

1.3. Megfigyelések 

1.4. Kérdőíves felmérés: önértékelő kérdőív, szülői kérdőív, munkatársi kérdőív, tanulói kérdőív 

1.5. Interjúk : pedagógussal, vezetővel 

 

2. Vezető önértékelésének területei és módszertana 

 2.1. A vezető önértékelésének területei A vezetői értékelés területeit a Tempus Közalapítvány által 

koordinált, az Európai Bizottság által támogatott International Co-operation for School Leadership 

(Nemzetközi együttműködés az iskolavezetésért) című projekt keretében kidolgozott iskolavezetői 

kompetenciák keretrendszere, a Central5 alapján definiálták és értelmezték*, amit az EMMI rendelet 

tartalmilag átvett az alábbi megfogalmazások szerint:  

1. Az intézményi pedagógiai folyamatok – nevelési, tanulási, tanítási, fejlesztési, diagnosztikai - 

stratégiai vezetése és irányítása  

2. Az intézmény szervezetének és működésének stratégiai vezetése és operatív irányítása  

3. Az intézményi változások stratégiai vezetése és operatív irányítása  

4. Az intézményben foglalkoztatottak stratégiai vezetése és operatív irányítása  

5. A vezetői kompetenciák fejlesztése * Révai, N., Kirkham, G. A. (szerk., 2013): The Art and Science of 

Leading a School – Central5: Central European view on competencies for school leaders. [Az 

iskolavezetés tudománya és művészete – Centrál5: Az iskolavezetők kompetenciái közép-európai 

megközelítésben] Tempus Közalapítvány, Budapest.  

1. Az intézményi pedagógiai folyamatok – nevelési, tanulási, tanítási, fejlesztési, diagnosztikai – 

stratégiai vezetése és irányítása 

 Az intézmény alapvető célja a tanulás támogatása.  

A vezető szerepe, hogy támogató tanulási környezetet hozzon létre, és biztosítsa azt, hogy az 

intézmény forrásait erre a célra használják fel. Mint irányító szakember, elsődleges feladatai közé 

tartozik az intézmény minden tagjának hatékony irányítása és menedzselése, valamint a 

tanulószervezet kialakítása, fenntartása és fejlesztése, fókuszban a tanulási eredményekkel.  

A vezetőnek mindezek alapján a következőkben megjelölt tevékenységeket kell ellátnia. Irányítania 

kell az értékközpontú nevelés, tanulás és tanítás folyamatát.  

Miután létrehozott egy magas elvárásokat támasztó, biztonságos és hatékony tanulási környezetet, 

valamint tanulási folyamatokat, a tanulás kultúráját és a teljesítés lehetőségét is meg kell teremtenie 

mindenki számára.  



A tanulás és tanítás legjobb minőségét együtt kell megalapozni, fenntartani és fejleszteni egy olyan 

szisztematikus és szigorú rendszerrel, amelynek feladata a tanulási és tanítási folyamatok nyomon 

követése, áttekintése, értékelése.  

A vezetőnek biztosítania kell mindezek létrejöttét, valamint azt, hogy megbízható értékelési 

rendszereket hozzanak létre vagy vegyenek át, és használjanak megfelelően. 

2. Az intézmény szervezetének és működésének stratégiai vezetése és operatív irányítása Ahhoz, 

hogy az intézmény vezetője hozzájáruljon az intézmény céljainak eléréséhez, a következő 

kulcsfontosságú felelősségi köröket és szerepeket kell betöltenie: biztosítania kell, hogy az intézmény 

üzemeltetése hatékonyan és eredményesen, vezetői hatáskörének megfelelően történjen, továbbá 

gondoskodnia kell az intézményhez kapcsolódó adminisztrációs kötelezettségek hatékony és 

eredményes elvégzéséről. A vezetőnek megfelelően kell beosztania mások és önmaga munkaidejét, 

és felügyelnie kell, hogy mások eredményesen végzik-e napi intézményi munkájukat. Az 

intézményműködés menedzselésének képessége a vezető egyik kulcsfontosságú kompetenciája, 

annak érdekében, hogy az intézmény hathatósan működhessen. A vezetőnek – hatás- és jogkörének 

megfelelően – biztosítania kell az intézmény céljainak elérése érdekében az intézmény pénzügyeinek 

hatékony menedzselését és célravezető munkaerőgazdálkodást kell folytatnia. Eredményesen kell 

menedzselnie a megbeszéléseket és az információáramlást. A vezetőnek tudnia kell időbeosztása 

alapján feladatait priorizálni és az intézmény fontos stratégiai ügyeire fókuszálni. Tudnia kell 

létrehozni és fenntartani hatékony, gazdaságos és az előírásoknak megfelelő adminisztrációs 

rendszereket. Elengedhetetlen, hogy a vezető hatékonyan tudjon kommunikálni, együttműködni a 

külső partnerekkel, és képes legyen együtt dolgozni helyi, regionális rendszerekkel, a hatóságokkal és 

az oktatásért felelős minisztériummal.  

3. Az intézményi változások stratégiai vezetése és operatív irányítása  

A vezető feladata, hogy az intézményben közös értékeket fogadtasson el, amelyeket mindenki 

értelmezni tud, és tevékenységének részévé válhat.  

A jövőkép kialakítása, a megvalósítására irányuló stratégiaalkotás, továbbá a szervezet küldetésének 

tisztázása a vezető szerepének és munkájának kulcselemei. Képesnek kell lennie arra, hogy irányítsa 

annak a közös munkának a folyamatát, melynek során megszületnek a mindenki által elfogadott 

értékek és jövőkép, ezt hatékonyan kell kommunikálnia, és támogatnia kell az értékek 

tevékenységekbe épülését a jövőkép elérését. A megvalósítás szakaszában következetesen 

képviselnie kell azokat az irányokat, amelyeket szervezeti szinten meghatároztak a jövőkép elérésével 

kapcsolatban. A vezető eredményességének kulcsa az is, hogy a jövőképhez vezető úton mind 

magának, mind pedig munkatársainak képes legyen szűkebb és tágabb célokat kijelölni. Ehhez a 

vezetőnek tisztában kell lennie a változás folyamatával, és azzal, hogy miképp tudja kezelni a változás 

útjában álló ellenállást. A vezetőnek tudnia kell reagálni a belső és a külső értékelés (önértékelés és 

intézményértékelés) eredményeire. Alapvető elvárás a vezetőktől, hogy folyamatosan tájékozódjanak 

és tájékoztassanak az új oktatási trendekről, szakpolitikai változásokról, amelyek érintik a hétköznapi 

gyakorlatot is. A vezetőknek képesnek kell lenniük arra, hogy azonosítsák azokat a területeket, 

amelyek fejleszthetők az intézményben. Biztosítaniuk kell a közösen kitűzött irányok felé való 

haladást, miközben egy átlátható tanulási kultúrát alakítanak ki, és tartanak fenn.  

4. Az intézményben foglalkoztatottak stratégiai vezetése és operatív irányítása A vezetőnek tudnia 

kell, hogyan inspirálja a kollégáit magas teljesítmény elérésére (hogy a lehető legtöbbet fejlődjenek a 

kapott visszajelzések és az önreflexió segítségével), illetve milyen módon hasznosítsa az intézményi 

önértékelés eredményeit. Ahhoz, hogy az intézmény a kitűzött célokat elérje, tudnia kell, hogyan 

építsen csapatot, és tudásukat a célok elérése érdekében hogyan mozgósítsa. Mások menedzselése 



során magas szintű etikai és morális szempontokat kell figyelembe vennie. Kollégáival hatékonyan 

kell kommunikálnia, időben kell visszajelzést adnia, és képesnek kell lennie arra, hogy 

kezdeményezze és támogassa a párbeszédet és a jó gyakorlatok átadását. Tudnia kell, hogyan 

kezeljen konfliktushelyzeteket, illetve hogy ezek előfordulását hogyan csökkentse. Képesnek kell 

lennie feladatok delegálására, tudnia kell, hogyan alkalmazza a megosztott vezetés koncepcióját. 

5. A vezetői kompetenciák fejlesztése A vezetőnek meg kell őriznie, fenn kell tartania a 

professzionális munkavégzés iránti motivációját. Tudatában kell lennie a szerepével járó etikai és 

erkölcsi aspektusoknak. A sikeres vezetők igénylik és kérik mások visszajelzéseit, amely segítheti a 

vezetőket saját fejlődésükben. Önismeret és önértékelés, a saját erősségeinek, a személyes és 

szakmai fejleszthető területeinek ismerete, valamint a kritikus önreflexió képessége teszik lehetővé a 

vezetők számára a feladatok kiadásának és a vezetés megosztásának megfelelő kezelését. A 

vezetőnek be kell építenie a saját gyakorlatába mind a már létező, megalapozott pedagógiai és 

vezetési modelleket, elméleteket, mind pedig az új oktatási trendeket és innovációkat, azok 

folyamatos alkalmazásával. Támogatnia és segítenie kell a kutatásokat és a tényalapú megközelítést a 

tanulásban és tanításban (ideális esetben részt is vesz ilyen tevékenységben). 

2.2. Dokumentumelemzés 

Vezetői pályázat / vezetési program 

Pedagógiai program 

Egymást követő 2 tanév munkaterve és az éves beszámolók 

SZMSZ 

2.3. Kérdőíves felmérés 

2.4. Interjúk kérdéssorai 

3. Intézményi önértékelés területei és módszertana  

3.1. Az intézmény önértékelésének területei Az intézmény önértékelése során az értékelést végző az 

alábbi területekről származó adatokat és tapasztalatokat használja fel:  

1. Pedagógiai folyamatok 

 2. Személyiség- és közösségfejlesztés  

3. Az intézményben folyó pedagógiai munkával összefüggő eredmények  

4. Belső kapcsolatok, együttműködés, kommunikáció 

 5. Az intézmény külső kapcsolatai  

6. A pedagógiai működés feltételei  

7. Az intézménytípusra vonatkozó nevelési, nevelési-oktatási irányelvben meghatározott országos 

szakmai elvárásoknak és az intézményi céloknak való megfelelés 

2. Személyiség- és közösségfejlesztés 

3. Az intézményben folyó pedagógiai munkával összefüggő eredmények 

4. Belső kapcsolatok, együttműködés, kommunikáció 



5. Az intézmény külső kapcsolatai 

6. A pedagógiai működés feltételei 

7. Az intézménytípusra vonatkozó nevelési, nevelési-oktatási irányelvben meghatározott országos 

szakmai elvárásoknak és az intézményi céloknak való megfelelés 

3.2. Dokumentumelemzés 

 

 

 

 

3. Intézményi önértékelés területei és módszertana  

3.1. Az intézmény önértékelésének területei  

Az intézmény önértékelése során az értékelést végző az alábbi területekről származó adatokat és 

tapasztalatokat használja fel: 

 1. Pedagógiai folyamatok  

2. Személyiség- és közösségfejlesztés  

3. Az intézményben folyó pedagógiai munkával összefüggő eredmények  

4. Belső kapcsolatok, együttműködés, kommunikáció  

5. Az intézmény külső kapcsolatai  

6. A pedagógiai működés feltételei  

7. Az intézménytípusra vonatkozó nevelési, nevelési-oktatási irányelvben meghatározott országos 

szakmai elvárásoknak és az intézményi céloknak való megfelelés 

Az értékelési területet lefedő, a szempontok alapján meghatározott, értékelendő tevékenységek:  

● A stratégiai és operatív tervezés koherenciájának megvalósulása.  

● Az intézményi stratégiai dokumentumok és a köznevelési célok összhangjának megvalósulása.  

● A stratégiai tervek megvalósulásának elősegítése a tanévekre bontott éves tervek alkalmazásával. 

● Az éves tervek és a beszámolók összhangjának megvalósulása. 

 ● A pedagógiai folyamatok követhetők a pedagógusok és az intézmény dokumentumaiban. 

 ● Az intézményi célok elérését támogató ellenőrzési rendszer működtetése.  

● Az intézményi önértékelési rendszer jogszabálynak megfelelő működtetése.  

● A pedagógiai program alapelveivel és követelményeivel összhangban álló mérési, ellenőrzési és 

értékelési rendszer működtetése.  

● Az ellenőrzés és a mérés, értékelés eredményeinek rendszeres visszacsatolása. 



2. Személyiség- és közösségfejlesztés Az intézmény egyik legfontosabb feladata a tanulási-tanítási 

folyamat során a személyiségés közösségfejlesztés kereteinek biztosítása. Felkészültnek kell lennie a 

személyre szabott nevelés-oktatás feladatainak ellátására, valamint a tanulási nehézségek kezelésére 

és a tehetségek fejlesztésére, gondozására (kiemelt figyelmet igénylő tanulók). A közösségfejlesztő 

tevékenység az intézmény hagyományaival és a tanulók személyes kompetenciáinak fejlesztésével 

összhangban történik meg. 

3. Az intézményben folyó pedagógiai munkával összefüggő eredmények Az intézményben folyó 

nevelő-oktató munka során folyamatosan szükséges annak vizsgálata, hogy a pedagógiai programban 

megfogalmazott célok elérése reális-e az elért eredmények alapján. Az intézmény eredményeinek 

elemzése, az értékelés eredményének visszacsatolása ezért arról ad információt, hogy milyen irányú 

fejlesztésre, változtatásra van szükség a pedagógiai folyamatokban, a szervezet működésében. 

4. Belső kapcsolatok, együttműködés, kommunikáció Az intézmény belső kapcsolatrendszerének 

középpontjában a támogató szervezeti struktúra áll, amely a pedagógusok szakmai együttműködésén 

(munkaközösségek) alapszik. A nevelőoktató munka egyik alapfeltétele, hogy tervszerűen működő, 

folyamatos megújulásra képes, innovatív közösségek alakuljanak ki az intézményekben. A 

szervezeten belüli információáramlás hatékonyan kialakított rendje szintén alapja a magas szintű 

szakmai munkának. 

5. Az intézmény külső kapcsolatai Az intézmény fontosnak tartja a külső partnerekre vonatkozó 

kapcsolati rendszerét, ezért azt megtervezi, kialakítja és működteti. A partnerekkel kialakított 

kapcsolatrendszeren keresztül felméri a partnerek igényeit, elégedettségét és befogadja innovatív 

ötleteiket. Az intézmény kihasználja azokat a lehetőségeket, ahol a környezete számára bemutathatja 

eredményeit, és feladatvállalásaival megjelenik a szűkebb/tágabb közösség (szakmai szervezet, 

település) életében is. 

6. A pedagógiai működés feltételei Az intézmény működésének minőségét nagymértékben 

meghatározza a rendelkezésre álló tárgyi és humán infrastruktúra, ezért különösen fontos az 

adottságok között annak számbavétele, hogy az intézmény a rendelkezésre álló lehetőségeit hogyan 

használja ki. Az intézmény a tanulási-tanítási folyamat tárgyi környezetét a pedagógiai céljainak 

megfelelően alakította ki. Az intézményi szervezetfejlesztés célja az együttműködő, motiváló szakmai 

környezet kialakítása. 

7. Az intézménytípusra vonatkozó nevelési, nevelési-oktatási irányelvben meghatározott országos 

szakmai elvárásoknak és az intézményi céloknak való megfelelés. Az intézmény a stratégiai céljainak 

megvalósulását folyamatosan nyomon követi, ciklikusan értékeli, és a tartalmi szabályozók vagy a 

környezet változása, valamint az intézményi eredmények ismeretében felülvizsgálja, szükség esetén 

változtat a célok eléréséhez vezető tevékenységeken. A fenti folyamat az intézmény napi 

gyakorlatában jelen van. 

3.2. Dokumentumelemzés 

3.3. Megfigyelések 

3.4. Kérdőíves felmérés 

3.5. Interjúk  

 


