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BEVEZETÉS 

 
A projekt célja egy országos hatáskörű módszertan és képzésfejlesztések megvalósítása 

volt, különösen az alábbi területeken: 

 Pedagógusképző intézmények közötti hálózat megerősödése, országos 

lefedettség elérhetővé válása.  

 A képzések tartalmi-módszertani fejlesztése a pedagógiai kultúra megújítása 

érdekében.  

A projekt a következő operatív célokat fogalmazta meg: 

 A pedagógusképzés módszertani támogatása, képzés- és tartalomfejlesztés 

 A szakmai gyakorlat elindításához szükséges fejlesztések kialakítása 

 Pedagógusképző kutató- és szolgáltató központok hálózatának fejlesztése 

 A közoktatási és felsőoktatási intézmények együttműködésének bővítése 

összehangolása 

A projekt céljainak megvalósítása érdekében folyamatba ágyazott szervezetfejlesztést 

folytattunk az Eötvös Loránd Tudományegyetem következő Budapesti gyakorlóiskoláiban:  

(1) Radnóti Miklós Gyakorló Általános Iskola és Gyakorló Gimnázium  

(2) Apáczai Csere János Gyakorló Gimnázium és Kollégium  

(3) Gyertyánffy István Gyakorló Általános Iskola  

(4) Trefort Ágoston Gyakorlóiskola  

 

A munka kiindulópontja az az elvi döntés volt, hogy a szervezetfejlesztés irányát nem külső 

elgondolásra vagy elemzési eredményre (átvilágítás), hanem az érintett iskolák 

vezetőségeinek igényeire építjük. Ez azért is indokolt volt, mert a programban résztvevő 

intézmények mind felvételi eredményeik mind pedig tanári karuk tekintetében elitiskolák. 

Működésük nem mutat olyan kritikus válságjeleket vagy súlyos eredménybeli lemaradást, 

melyre egy radikális átalakulás lehetne a kívülről megfogalmazott válasz. Ugyanakkor 

feltételeztük, hogy az iskolák szervezeti önismerete és belső működése elegendő tudást 

termelt ki a szükséges szervezetfejlesztési lépések közös meghatározásához.  

Mind a hazai (országos kompetenciamérés) mind pedig a nemzetközi (PISA) mérések 

egyértelműen igazolják, hogy a magyar közoktatási intézményekben kiemelkedően erős a 

kapcsolat a tanulók társadalmi háttere és a tanulói eredményesség között.  
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Így a szokványos iskolafejlesztési út Magyarországon a tanulói összetétel javítására – és nem 

a tanítás javítására – irányul, hiszen a jobb tanulók automatikusan jobb felvételi és 

versenyeredményeket produkálnak majd. Ebben a sajátos „nyerő útban” (virtuous circle) a 

pedagógusok szövetségesek, hiszen a „jobb” tanulókkal sokkal könnyebb együtt dolgozni és 

eredményeket produkálni. 

 

1. sz. ábra: Az iskolai szervezetfejlesztés megszokott hazai modellje 

 

 

A fentiekből kiindulva azzal a hipotézissel éltünk, hogy az iskolai szervezetfejlesztési 

javaslatok többsége a külső marketinget erősíti majd. 

  

Az iskolavezetésekkel folytatott intenzív konzultáció eredményeképpen kétféle 

problémakört azonosítottunk:  

(1) olyan rejtett szakmai problémák, melyeket eltakar a sikeresen működő intézmény 

egésze, 

(2) bizonyos minőségbiztosítási és marketing-elemek egyszerű avulása, amely frissítést 

és részleges újragondolást igénnyel.   

A tanulói összetétel 
javítása jobb 

marketinggel és 
vonzóbb kínálattal 

Javuló 
teljesítmények, 

jobb munkalégkör, 
kellemesebb iskolai 

klíma 

Még több jó tanuló 
érkezése, még 

eredményesebb 
iskolai marketing 
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Összefoglalóan elmondható, hogy az intézményi munkatervek a fenti két elem kombinációi, 

a legerősebb hangsúly kétségtelenül a marketingelemek felülvizsgálatára esett. A folyamatba 

ágyazott és iskolai igényekre épülő tanácsadás során elfogadtuk a marketing-elem erős 

megjelenését, hiszen minden érintett középiskola ugyanazért az évi 500 kiválóan tanítható 

és kiemelkedő képességű tanulóért versenyez. Ugyanakkor erősítettük azokat a pedagógiai-

módszertani célokat, amelyek a hosszú évek óta felismert, de kellően nem fejlesztett 

területekre irányultak. 

 

A problémafeltárás során megismerkedtünk a programban résztvevő iskolák jelenlegi 

helyzetével, információkat kaptunk az intézmények számára leginkább kihívást jelentő 

feladatokról, illetve a fejlesztési igényekről.  

A leghatékonyabb munkavégzés érdekében a gyakorlóiskolák mindegyikében, az 

intézmények igényeire „szabott” munkatervek alapján havi rendszerességgel szervezünk egy-

egy szakmai találkozót.  

 

A kövezetőkben az intézmények szervezetfejlesztési munkaterveit, az eddig elvégzett 

munkákat, valamint az intézményi honlapokkal kapcsolatos észrevételeket, az intézmények 

számára elkészített holnapterveket fogjuk bemutatni.  
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RADNÓTI MIKLÓS GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GYAKORLÓ GIMNÁZIUM 

 
A gimnázium (a továbbiakban Radnóti) vezetésével folytatott helyzetértékelő 

műhelymunkák során egy koherens szervezetfejlesztési igény fogalmazódott meg. Egyrészről 

a gimnázium korszerűsíteni akarta a 90-es évek második felében létrehozott 

minőségfejlesztési eszköztárát. A minőségfejlesztési eszközök egy részének használata 

időközben már elakadt, itt a működés felújítása is a tervek között szerepelt. 

A szervezetfejlesztési munkába egy nyolcfős fejlesztőcsoport vonódott be az 

intézményvezető támogatásával. A fejlesztőcsoport egy része nagy rutinnal rendelkezett, 

mások még nem vettek részt ilyen jellegű csoportmunkában. Az együttműködés mindvégig 

kifogástalan volt. 

A szervezetfejlesztési projekt keretében az alábbi eszközök és eljárások kerültek (vagy a 

zárásig kerülnek) teljes átdolgozásra: 

 a rövid tanárjelölti gyakorlatot értékelő eszköz (hallgatói és mentori) 

 a hosszú tanárjelölti gyakorlatot értékelő eszköz 

 a diákok tanárértékelő kérdőívei (egy a végzősöknek és egy a kisgimnazistáknak), 

és a hozzá tartozó útmutató 

 a partneri igény és elégedettségmérés eszközei, azaz egy szülői, egy tanári és egy 

diák kérdőív 

 a minőségbiztosítási folyamatok újratervezése, az eszközök online formába 

öntésének koncepciója 

 a szabadságra nevelés problémája és a Radnóti projektmódszer-gyakorlatának 

összekapcsolása.  

 

Az eszközök újratervezésébe a gimnázium a diákönkormányzatot is bevonta, amely 

színvonalas és autonóm szempontokkal támogatta az eddigi szervezetfejlesztési munkát. 

 

A projekt elsősorban az eszközök korszerűsítésére összpontosít, ám a havi műhelymunkákon 

elsősorban a használatbavétel problémái álltak a középpontban. Ennek egyik kulcselemeként 

fogalmazódott meg a tanári kar olyan irányú fejlesztési terve, ahol a diákok értékelése és 

más tényalapú visszajelzések – legalábbis az első időszakban – csak az érintett tanár és az 

intézményvezető által válhatnak láthatóvá.  
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Következésképpen az első időszakban a tanárok fejlesztése a belátáson alapuló önfejlesztés 

lesz, amelyhez az intézményvezető mindenféle külső segítséget (munkaközösség, vezetői 

coaching, külső szaktanácsadó, továbbképzés) kész biztosítani. A külső visszajelzéseket 

negatívan vagy hárító módon kezelő kollégák problémája megfogalmazódott ugyan, de 

egyelőre intézményi válasz nincs a kérdésre. 

 

1. sz. táblázat: A Radnóti Miklós Gyakorló Gimnázium munkaterve 
 

 

Február 

 

 

 

 

A tanárjelöltek próbatanítása utáni két értékelő eszköz elemzése 

és módosítása. Megtörtént. A Radnóti honlapjának külső 

értékelése.  

 

Március 

 

 

 

A tanárok diákok általi értékelését szolgáló két kérdőív elemzése 

és módosítása. Előzetes elemzés alatt. (Melléklet)  

 

Április 

 

 

 

Partneri igény- és elégedettségmérés eszközének elemzése és 

módosítása: a diákok által kitöltött kérdőív 

 

Május 

 

 

 

Partneri igény- és elégedettségmérés eszközének elemzése és 

módosítása: a szülők által kitöltött kérdőív 

 

Június 

 

 

 

Partneri igény- és elégedettségmérés eszközének elemzése és 

módosítása: a tanárok által kitöltött kérdőív 

 

Hozzáadás 

 

 

Projektzáró, az elvégzett munka áttekintése. 
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Bár a Radnóti nem kérte új iskolai honlap tervezését, a HRM Kft. szakemberei az intézmény 

számára is készítettek egy értékelő jelentést. Ezt az iskolai fejlesztőcsoport megismerte és 

feldolgozta.  

 
 
Honlappal kapcsolatos észrevételek:  

 
www.radnoti.elte.hu  
 

 A honlap budapesti középiskolai összehasonlításban élénk, sok információt kínál. 

Túl sok információ jelenik meg egyszerre, emiatt nem lehet megállapítani, hogy 

mi az aktuális vezérmotívum, fókusz. 

 Kezdőképernyőn nincs színhasználat, ezáltal nem figyelemfelkeltő az oldal. 

Nincsenek olvasási irányok, nincs vezetve a felhasználó tekintete. Nem világos, 

hogy először hova nézzen, hol találja az elsődleges menüpontokat, nincsenek 

játékos elemek. Semmi sem utal az intézmény pozíciójára. Nincsenek kihasználva 

a honlap grafikai elemeinél az intézmény kulturális, építészeti értékeinek vizuális 

formai lehetőségei.  Ezt némileg ellensúlyozza az alsó harmadban található 

galéria-szerű fényképek viszonylag jó minősége. A honlapon jellemző még a logo 

formai elemeinek és színeinek kihasználatlansága. 

 A design elemek hiányosságai mellett a honlapnak több erőssége is van. A honlap 

nyelvi értelemben a legérthetőbb, legrövidebb és legjobban áttekintető formákat 

alkalmazza (pl. „tanítás” és „tanítás után”). 

 A menüpontok véletlenszerű tesztelése megfelelően aktualizált információkat 

mutatott.  

 Összességében elmondható, hogy a honlap újratervezésre szorul, elsősorban a 

tudatos, fókuszált szerkezet és megjelenés lehet a cél. Tartalmi értelemben a 

honlap tájékoztató alapfeladatát ma is jól látja el, de nem jeleníti meg az 

intézmény különleges hagyományait és országosan is kiemelkedő teljesítményét. 

 
 
A következőkben az intézményi honlap grafikai javaslatai láthatóak (6). 
 

 

 

 

 

http://www.radnoti.elte.hu/
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APÁCZAI CSERE JÁNOS GYAKORLÓ GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM 

 

Az Apáczai Csere János Gyakorló Gimnázium (a továbbiakban Apáczai) vezetésével folytatott 

műhelymunka két szervezetfejlesztési prioritást jelölt meg: 

(1) a gimnázium versenyképességét növelő image-váltást, amely a 

„természettudományos porosz versenyistálló” képtől a mindenoldalú oktatást adó, 

humanizált iskola felé mozdul el, a kiválóság megőrzésével, és  

(2) az ehhez tartozó marketing-eszközök teljes körű felfrissítését. 

 

Az image-váltásra az intézmény azért kényszerül, mert szakmai sikereinek alapja a legjobb 

képességű budapesti (és kisebb számban kollégista vidéki) tanuló szelektív felvétele. (A 

versenyben maradáshoz és az országos/nemzetközi tanulmányi versenyeken való további 

kiváló szerepléshez a „csak” jó képességűek felvétele nem elegendő). Az (1) ponthoz 

kapcsolódó konkrét szervezetfejlesztést nagyban nehezítette az egységes nevelőtestületi 

szemléletmód és értékrendszer nyilvánvaló hiánya. A gimnázium – a hazai elitiskolákhoz 

hasonlóan – elsősorban kiváló tanárok halmaza, akik gondosan szelektált tanulókat oktatnak 

az átlagosnál kedvezőbb feltételek mellett. Az intézménynek szervezetfejlesztési története 

és sikerei gyakorlatilag nincsenek, az eredményességet elsősorban a tanulók 

versenyeredményein keresztül mérik. 

 

A szervezetfejlesztés során sokkal zökkenőmentesebben halad a marketing-eszközök 

korszerűsítése. Az alábbi eszközök felülvizsgálata zajlott le sikeresen: 

 az iskolai honlap újratervezése 

 a felvételi tájékoztató anyag újraírása 

 angol nyelvű tájékoztató az iskoláról 

 a tanárok diákok által értékelésének kidolgozása (6 évvel ezelőtt tanári 

ellenálláson megbukott projekt óvatos újrakezdéséről van szó) 

 egy Apáczais évkönyv koncepciójának elkészítése (online és papírváltozattal). 

 

A fejlesztőmunkát az intézményvezető aktív támogatása mellett egy nyolcfős 

fejlesztőcsoport végezte. Tagjainak egy része az iskolai minőségfejlesztési csoportban 
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dolgozik, felkészült és nagyon erősen motivált módon. A közös műhelymunkákat erősen 

segítette a csoporttagok minőségfejlesztési tapasztalata.   

 

 

2. sz. táblázat: Az Apáczai Csere János Gyakorló Gimnázium munkaterve 

 

 

Február 

 

 

Az Apáczai marketingjéhez szükséges főbb üzenetek 

összegyűjtése belső műhelymunkában. Az iskolai honlap 

értékelése. Megtörtént. A honlap újratervezése megkezdődik. 

 

 

Március 

 

 

 

A honlap új változatainak belső műhelymunkában való 

értékelése, az optimális változat kiválasztása és folyamatos 

fejlesztésének megkezdése. 

 

 

Április 

 

 

 

A Felvételi Tájékoztató anyag (iskolai honlapról letölthető) teljes 

újratervezése az iskolai honlappal megegyező stílusban. A szöveg 

teljes újraírása. 

 

 

Május 

 

 

 

A tanárok diákok általi értékelésének kidolgozása. Az értékelőlap 

kidolgozása és az értékelés teljes folyamatának kidolgozása. Az 

iskoláról szóló angol nyelvű tájékoztató teljes újratervezése. 

 

 

Június 

 

 

Az iskola 60. évfordulójára tervezett évkönyv tartalmának 

megtervezése. (A Radnóti évkönyve mintául szolgálhat). 

 

 

Hozzáadás 

 

 

Projektzáró, az elvégzett munka áttekintése. 
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Az Apáczai egyik kiemelt célja volt külső kommunikációs eszköztárának és üzeneteinek 

megújítása. Ennek során készült el korábbi iskolai honlapuk értékelése. 

 
 
Honlappal kapcsolatos észrevételek:  

www.apaczai.elte.hu 

 

 Az intézmény logója nem köszön vissza az arculatban. A színhasználat sematikus. A 

középső szürke link-felületnél nincs eldöntve, hogy a menü-rendszerű 

szövegmegjelenés lesz hangsúlyos, vagy pedig a fotó fog dominálni. A fotó 

önmagában jó irányba mutat, nyit a gimnázium humanizált arculata felé.  

 A honlap függőleges szerkezeti megoldása nem következetes. A fejléc túl elaprózott, 

de a megnyíló menürészek hasznos és logikusan tagolt információkat tartalmaznak.  

 Az alsó logo elhelyezések bizonytalanná teszik a honlap egységét. Nincsen lenyíló 

menüsor, amely megkönnyítené a navigálást. A főoldalon lévő kék menüpontokra 

kattintva nem történik semmi. Túlságosan horizontális kompozíció jellemzi. Kék 

felületen finom léniázás (Köszöntő alatt) nem jelenik meg hangsúlyozottabban. 

Statikus. 

 Összefoglalóan megállapítható, hogy a honlap elsősorban formai, megjelenési, design 

szempontból fejleszthető tovább. A honlap tartalmi tagolása és információi a 

budapesti átlagnál jobb minőségűek. 

 

A következőkben az intézményi honlap grafikai javaslatai láthatóak (6). 

 
 
 
 

http://www.apaczai.elte.hu/
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TREFORT ÁGOSTON GYAKORLÓISKOLA 

Az intézmény (a továbbiakban Trefort) belső műhelymunkákban megfogalmazott célkitűzése 

a „mintagimnáziummá” vagy másképpen „modellintézménnyé” válás. Ez a célkitűzés a 

gyakorlatra úgy fordítható le, hogy a Trefort a fővárosi elitgimnáziumok mérvadó 

intézményévé kíván válni. Mivel az intézmény a hagyományos gimnáziumi 

teljesítménymutatók tekintetében jelenleg is az egyik legsikeresebb, itt elsősorban a jelen 

működés finomhangolását kell a továbbfejlesztés középpontjába emelni. Ahogy a többi 

intézmény esetében, itt is egy rendkívül jól felkészült, elkötelezett csoport végezte a 

szervezetfejlesztési munkát, de a teljes tantestület nem vonódott be. 

  

Az elvégzendő feladatok közül a honlap korszerűsítése egyértelműen a marketing-előny 

megtartására irányult. Ugyanakkor az intézményvezető személyes célkitúzést is 

megfogalmazott: a gimnázium szakmai közéletének újjáépítése a meggyengült szakmai 

munkaközösségek revitalizálásával. Ennek során megfogalmazódott az a vezetői igény, hogy 

az SZMSZ újragondolásával megerősödjön a munkaközösség-vezetők szakmai autonómiája 

és felelőssége. Az intézmény vezetése a munkaközösségben látja azt a részben 

kihasználatlan szakmai potenciált és energiaforrást, amely továbbfejlesztheti a Trefort mai 

pedagógiai gyakorlatát. A munkaközösségi munka revitalizálása tehermentesíthetné azt a 

kicsiny, elkötelezett fejlesztői csoportot, amely ma a szervezetfejlesztési munka nagyját 

végzi.  

 

Még érdekesebb az az elgondolás, miszerint a Treforton belüli horizontális tanulás és a jó 

gyakorlatok megosztása a munkaközösségek között ösztönzendő elsősorban. Ennek során 

sor kerül majd az iskolai jó gyakorlatok: 

(1) standardizálására,  

(2) és annak a folyamatnak a kidolgozására, amikor egy kolléga először a 

munkaközösségen belül majd később a munkaközösségek között osztja meg a 

dokumentált jó gyakorlatot. 

Végül, de nem utolsósorban, sor kerül a technikai dolgozók munkaköri leírásainak 

átvizsgálására és részleges pontosítására. 

A fenti fejlesztőmunkák az SZMSZ átdolgozását igényelték, melyet a műhelymunkák során 

vitatott meg és fogadott el a fejlesztőcsoport. 
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3. sz. táblázat: A Trefort Ágoston Gyakorló Gimnázium munkaterve 
 

 

Február 

 

 

 

A Trefort marketingjéhez szükséges főbb üzenetek összegyűjtése 

belső műhelymunkában. Az iskolai honlap értékelése. 

Megtörtént. A honlap újratervezése megkezdődik. 

 

 

Március 

 

 

 

 

A honlap új változatainak belső műhelymunkában való 

értékelése, az optimális változat kiválasztása és folyamatos 

fejlesztésének megkezdése. 

 

Április 

 

 

 

 

 

A munkaközösség vezetők jogosítványainak tisztázása az SZMSZ 

teljes átvizsgálásával (az SZMSZ letölthető a honlapról). A 

munkaközösségi munka szakmai minimumstandardjainak 

megalkotása és elfogadása. 

 

Május 

 

 

 

 

 

A munkaközösségeken belül létező tanítási jó gyakorlatok 

megosztása, a horizontális tanulás útjainak kidolgozása. 

Amennyiben szükséges a megalkotott eljárások felvétele az 

SZMSZ-be. 

 

Június 

 

 

 

 

Az iskola technikai dolgozóinak munkaköri leírásai teljeskörű 

átvizsgálásra és kiegészítésre kerülnek. Egyes munkakörök 

esetében folyamatszabályozásokra is szükség lesz. 

 

Hozzáadás 

 

 

Projektzáró, az elvégzett munka áttekintése. 
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A fejlesztőmunkát egy hattagú fejlesztőcsoport végezte aktív vezetői támogatással. A 

fejlesztőcsoport tagjai az iskola fiatalabb pedagógusaiból kerültek ki; munkájukat 

felkészülten és erős motivációval végezték. 

 

A munka során került értékelésre a Trefort honlapja: 

  

Honlappal kapcsolatos észrevételek:  

www.trefort.elte.hu 

 

 Túlságosan két szélére kirakott, keskeny menüsáv. Fehér alapon túlságosan vibráló 

főcím és fejezetcím színek. A fejléc barna alapszíne nincs összhangban az oldalsávok 

szürke alapszínével.  

 Nem kimunkált tördelési séma. A fejlécben ismétlődő bábkorlát-motívum erőltetett, 

nincs funkciója. A Galéria menüponton kívül nincsenek fotók az oldalon.  

 Kezdőképernyő lehangoló hangulata: általában túl kevés információ az adott oldalon, 

ill. túlságosan száraz, rideg tördelés.  

 Főoldal tartalom részének színes címeire kattintva nem történik semmi (a kék szín 

mindig annak a jelölése, hogy tartalom van a link alatt).  

 Bemutatkozás menüpont alatt nem az intézmény vezetője köszönt minket és mutatja 

be az intézményt, hanem csak egy táblázatos anyag van. Képtár menüpont alatt csak 

alkönyvtárak ikonjai láthatók, nem rögtön fotók. Túl kevés szöveg az oldalakon. 

 

A következőkben az intézményi honlap grafikai javaslatai láthatóak (6). 

 

 

http://www.trefort.elte.hu/
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GYERTYÁNFFY ISTVÁN GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA 

 

A Gyertyánffy István Gyakorló Általános Iskola (a továbbiakban Gyertyánffy) működését egy 

sajátos paradoxon jellemzi. Az iskola státuszának minden előnyét élvezve kezdett bele a 

szervezetfejlesztési projektbe. A budai Hegyvidék legjobb és legszelektáltabb gyermekeit 

veheti fel, és készítheti fel a továbbtanulásra. A szülők társadalmi tőkéje országos 

viszonylatban is kiemelkedően magasnak mondható. (Paradox módon ez az előny a napi 

működésben inkább nehézségként jelentkezik). Másrészről az intézmény egy szervezeti 

válságon van túl (középiskolai részlegét megszüntette a fenntartó), országosan még kevéssé 

ismert, és széttagolt épületállománya sem kedvez egy egységes külső megjelenésnek.  

 

A fenti kihívásokból fakadóan az intézmény a szervezetfejlesztés céljait kijelölő 

műhelymunkákon a marketing-eszköztár teljes korszerűsítését választotta; a küldetést és 

szervezeti értékrendet befolyásoló változásokat a technikai korszerűsítésbe „csomagolva”. 

 

A marketing-korszerűsítés során a következő elemek készülnek el folyamatosan: 

 új iskolai honlap 

 új iskolai logó 

 teljesen új szórólap 

 az iskolai ünnepségeken és médiaeseményeken használatis iskolai molinó 

megtervezése 

 az iskola új leírása, amely minden fenti elemben megjelenik majd. 

 

A Gyertyánffy szervezetfejlesztési megközelítése mögött az a sajátos adottság rejlik, hogy az 

intézmény volt ls jelenlegi vezetője egy egységes és szakmailag felkészült nevelőtestületben 

dolgozik.  A „szervezeti emlékezet” ép, a hagyományok épek és a szakmai munka fejlesztése 

folyamatosan zajlik. 
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4. sz. táblázat: A Gyertyánffy István Gyakorló Általános Iskola munkaterv 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Február 

 

 

 

 

Az iskola marketingjéhez szükséges főbb üzenetek összegyűjtése 

belső műhelymunkában. Az iskolai honlap értékelése. 

Megtörtént, lásd mellékletben. A honlap újratervezése 

megkezdődik. 

 

Március 

 

 

 

 

A honlap új változatainak belső műhelymunkában való 

értékelése, az optimális változat kiválasztása és folyamatos 

fejlesztésének megkezdése. 

 

Április 

 

 

Az iskola logójának újratervezése. 

 

Május 

 

 

Az iskolai marketing pilléreként szolgáló szórólap megtervezése. 

 

Június 

 

 

Iskolai eseményeken használható molinó tervezése.  

 

Hozzáadás 

 

 

Projektzáró, az elvégzett munka áttekintése. 
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A szervezetfejlesztési munka egyik kiemelkedő állomása volt a meglévő honlap értékelése és 

az új honlap elemeinek közös koncepcionálása. 

 

Honlappal kapcsolatos észrevételek:  

http://www.eltegyakorlo.hu/   

 

 Érdekes a fejléc türkiz alapszíne, de a kétoldali szürkébe hajló árnyalat már nem 

helyes.  

 Hangsúlyos elem a "szem" motívumban megjelenő fotó-montázs, viszont az egyes 

elemei nem szépek. Ez az elem egyfajta galériaként kellene, hogy működjön, 

ugyanakkor nem történik semmi, hogyha rákattintunk. A "szem" motívum túlságosan 

kötött rendszerbe van építve – szükséges lenne kinyitni a formákat – amennyiben 

megmaradna az eredeti ötlet.  

 Kezdőoldalon, mint felhasználó inkább az intézmény bemutatását várnám, mint az 

"Ebédbefizetés" egyébként nagyon fontos információ-halmazát.  

 Tördelés következetlen, soremelések, behúzások nem kimunkáltak.  

 Intézmény logo fölötti fekete grafikai elem értelmezhetetlen.  

 A főmenü a jobb felső sarokba van rakva, ez nem tipikus: vagy bal oldalra, vagy pedig 

felülre, teljesen középre szokás rakni. Jobb oldali függőleges banner-sáv működése is 

bizonytalan, néha 1 banner van rajta, néha pedig plusz menüpontok (mint pl. Sport és 

testnevelés, Könyvtár, Videók). Ezen menüpontokat fix helyre kellene elhelyezni, ne 

keveredjenek funkcionálisan a banner-felülettel. 

 

A következőkben az intézményi honlap grafikai javaslatai láthatóak (3). 

 

http://www.eltegyakorlo.hu/
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MELLÉKLETEK 

 

1. számú melléklet 

 

Radnóti tanári kérdőív 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Kedves Kolléga! 

 

Az alábbi kérdőívet azzal a szándékkal állítottuk össze, hogy tájékozódhassunk az egyéni 

összefüggő szakmai gyakorlattal kapcsolatos tapasztalatairól és a mentorával és/vagy 

konzulensével való együttműködéséről. A kérdőív kitöltése a tanított szak és a 

mentor/konzulens tanár nevének megjelölésével történik. Az első 6 kérdés a 

mentorral/konzulenssel való együttműködésről szól, ezért kérjük, a táblázat felett jelölje, 

hogy mely kollégánkra vonatkozik az értékelése. (Esetlegesen előfordult, hogy a 

szakterülethez nem kötődő feladatok elvégzésében egy harmadik kollégával működött 

együtt, őt az első 6 kérdésben nem kell értékelnie.) Köszönjük bizalmát és segítségét! 

Értékelésével hozzájárul munkánk további javításához.  

 
Budapest, 2015 

Láng György 
        igazgatóhelyettes 
 
 
A kitöltéshez 

 

Minden kérdést 4 fokú skálán kell megítélni az alábbiak szerint: 

 

  

    eljes mértékben egyetértek 

 

Kérjük, a kérdések utáni értékelés oszlopba írja a megfelelő számot! Ha adott kérdésre nem 

szeretne, vagy nem tud válaszolni, kérjük, írjon 0-t!  
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A gyakorolt szak: ……………….……….. A mentor neve: …………………………….. 

 

Kérdések        Értékelés 

 

1. Kellő támogatást kaptam a mentoromtól szaktárgyi kérdésekben. 

 

2. Kellő támogatást kaptam a mentoromtól módszertani kérdésekben. 

  

3. Kellő támogatást kaptam a mentoromtól nevelési kérdésekben. 

 

4. A mentorom kellő támogatást nyújtott a pedagógusi munka során 

felmerült problémáim megoldásához.  

 

5. Jól tudtam együttműködni a mentorommal.  

 

6. A gyakorlat során a mentorommal közösen egyéni  

 fejlesztési tervet készítettünk, és ennek megvalósítására törekedtünk.

  

 

 

 

A gyakorolt szak: ……………….……….. Konzulens neve: ………………………………… 

 

  Kérdések        Értékelés 

 

1. Kellő támogatást kaptam a konzulensemtől szaktárgyi kérdésekben.  

 

2. Kellő támogatást kaptam a konzulensemtől módszertani kérdésekben. 
 

3. Kellő támogatást kaptam a konzulensemtől nevelési kérdésekben.  
 

4. A konzulensem kellő támogatást nyújtott a pedagógusi munka során 

felmerült problémáim megoldásához.  
 

5. Jól tudtam együttműködni a konzulensemmel.  
 

6. A gyakorlat során a konzulensemmel közösen egyéni fejlesztési tervet 

készítettünk, és ennek megvalósítására törekedtünk.  

 

 

 

 

 

 

1 2 3 4 

1 2 3 4 

1 2 3 4 

1 2 3 4 

1 2 3 4 

1 2 3 4 

1 2 3 4 

1 2 3 4 

1 2 3 4 

1 2 3 4 

1 2 3 4 

1 2 3 4 
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Az iskolai gyakorlat általános értékelése: 

 

1. A gyakorlat elején ismertették velem az egyéni összefüggő gyakorlat 

céljait és a feladataimat.  

 

2. Az összefüggő iskolai gyakorlat kellő lehetőséget adott, hogy azokat a 

képességeimet gyakoroljam, amelyekben még fejlődnöm kell. 

  

3. Kellően sokrétű tanórai és tanórán kívüli feladatokat kaptam az 

oktató-nevelőmunka gyakorlására. 

 

4. Az iskolai tanárai mindenben támogattak, amiben segítséget 

igényeltem. 

 

5. Az iskola kellő technikai segítséget nyújtott a gyakorlat teljesítéséhez. 

 

6. A gyakorlat során kellő önállóságot kaptam a feladataim 

elvégzésében. 

 

7. Elégedett vagyok azzal a szakmai fejlődéssel, amit a félév során 

elértem.  

  

 

Kérjük, ha van olyan észrevétele, gondolata, amely a gyakorlat szervezésével, 

lebonyolításával kapcsolatos, és úgy gondolja, hogy jövőbeni munkánkat segíthetné, 

fogalmazza meg pár sorban! Köszönjük. 

 

 

Köszönjük! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 
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3 

 

4 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

1 
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3 

 

4 
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2. számú melléklet:  
 

Radnóti tanárjelölt kérdőív 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kedves Tanárjelölt! 

 

Az alábbi kérdőívet azzal a szándékkal állítottuk össze, hogy tájékozódhassunk a tanítási 

gyakorlattal kapcsolatos tapasztalatairól és a vezetőtanárával való együttműködésről.  A 

kérdőív kiöltése név nélkül, viszont a tanított szak és a vezetőtanár nevének megjelölésével 

történik. Kérem, ezt ne felejtse el megtenni a kérdőív utolsó oldalának alján! (A 

vezetőtanárok csak többéves összesítésben kapnak visszajelzést a rájuk vonatkozó 

információkról.) Köszönöm bizalmát és segítségét. Értékelésével hozzájárul munkánk 

folyamatos javításához.  

A kitöltött kérdőíveket gyakorlata végén legyen szíves a tanáriban elhelyezett leveles 

rekeszembe vagy az igazgatóhelyettesi irodában található gyűjtőbe tenni. 

 

Budapest, 2015 

 

Láng György 

igazgatóhelyettes 

 

 

1. Kapott-e Ön elég tájékoztatást vezetőtanárától  

 a közös munka megszervezésével kapcsolatban:   igen nem 

 jogairól, kötelességeiről:      igen nem 

 

 

2. Értékelje osztályzattal, mit kapott a gyakorlat során! (1=legkevésbé; 4=legjobban) 

 

 Fejlődtem, tanultam 

 felkészülni a tanítási órára 1 2 3 4 

 óravázlatot írni 1 2 3 4 

 a tanítási órát megszervezni 1 2 3 4 

 különböző módszereket alkalmazni 1 2 3 4 

 taneszközöket használni 1 2 3 4 

 értékelni és visszajelezni 1 2 3 4 
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 magyarázni 1 2 3 4 

 kérdezni 1 2 3 4 

 fegyelmezni 1 2 3 4 

 konfliktust kezelni 1 2 3 4 

 váratlan helyzetet kezelni 1 2 3 4 

 a tanítási órát értékelni 1 2 3 4 

 önmagam órai munkáját értékelni 1 2 3 4 

 

 

3. Értékelje osztályzattal az iskolai gyakorlat minőségét! 

 

 a gyakorlatra való felkészülés 1 2 3 4 

 a vezetőtanár felkészültsége (szakmai-

pedagógiai szempontból) 

1 2 3 4 

 az óra megszervezettsége 1 2 3 4 

 a követelményrendszer előzetes 

megismerése 

 a tanulók megismerése 

1 2 3 4 

1 2 3 4 

 a segédeszközök használata 1 2 3 4 

 órai fegyelmezés 1 2 3 4 

 órai konfliktuskezelés 1 2 3 4 

 órai fegyelmezés 1 2 3 4 

 a váratlan helyzetek kezelése 1 2 3 4 

 a tanulók órai értékelése 1 2 3 4 

 önállóság a felkészülésben 1 2 3 4 

 önállóság a megvalósításban 1 2 3 4 

 

 

4. Kapott-e elegendő segítséget: 

 

 a felkészülésben     igen nem 

 az óra megszervezésében   igen nem 

 a követelményrendszer megismerésében igen nem 

 a tanulók megismerésében   igen nem 

 a segédeszközök használatában   igen nem 

 a fegyelmezésben     igen nem 

 a konfliktuskezelésben    igen nem 

 a váratlan helyzetek megoldásában  igen nem 

 a tanulók értékelésében    igen nem 

 A tanórák értékelése fejlesztő volt  igen nem 
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5. Kapott-e útmutatást vezetőtanárától arra vonatkozóan, hogy tanítási óráin milyen 

módszerekkel fejlessze a tanulók: 

 

 szövegértését     igen nem 

 logikai gondolkodását    igen nem 

 problémamegoldását    igen nem 

 kommunikációs készségét   igen nem 

 együttműködését    igen nem 

 tanulási kultúráját, hozzáállását   igen nem 

 viselkedési kultúráját    igen nem 

 

 

6. A felsoroltak közül mely tanulásszervezési módszereket próbálta ki tanítási gyakorlata 

során? 

 

 frontális előadás     igen nem 

 irányított beszélgetés, vita   igen nem 

 páros munka     igen nem 

 csoportmunka     igen nem 

 egyéni munka     igen nem 

 más módszer:     igen nem 

 

 

7. Alkalmazott-e az órai szemléltetéshez informatikai eszközöket?   igen nem 

 

8. Látogatott-e olyan órákat az iskolában, amelyen a tanulócsoportot differenciáltan 

tanították?       igen nem 

 

9. Ha bármi egyéb észrevétele, elmondani valója van, kérem, ide írja le! 

 

 

Köszönjük! 

 

 

 

 

Szak: …………………………  Vezetőtanára: ………………...……...………. 
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3. számú melléklet  

 

Radnóti tanárértékelési kérdőív 

 

 

1. A tanári munka értékelésének célja 

Az ELTE Radnóti Miklós Gyakorló Gimnáziumban a tanári munka diákok általi éves 

értékelésének célja az, hogy a tanárkollégák olyan eszközt kaphassanak a kezükbe, amely 

segítheti folyamatos fejlődésüket. A diákok természetesen nem pedagógiai szakemberek, ám 

visszajelzéseik hasznosak lehetnek, amikor a tanárkollégák számba veszik fejlődési 

lehetőségeiket és szükségletüket. 

A diákok értékelését az intézményen belül csak az érintett tanárkolléga és az 

intézményvezető láthatja. A tanári munka értékeléséből kapott eredményeket minden 

tanárkolléga egyénileg dolgozza fel, és csupán akkor tárja – saját döntése eredményeképpen 

– munkaközösségi kollégái elé, ha tanácsukat vagy szakmai segítségüket kéri egyéni 

továbbfejlődéséhez. 

 

2. A tanári munka értékelésének eszköze 

A tanári munkát az alábbi, 25 pozitív állításból álló értékelési eszközzel mérjük. Az eszköz 

nemzetközi minták és a diákönkormányzat ajánlásai nyomán került kifejlesztésre. Célja, hogy 

egy rövid, érthető, jól kitölthető állítássor segítségével adjon értékes visszajelzést a tanári 

munka továbbfejlesztéséhez. 

A nemzetközi gyakorlatnak megfelelően négy állítás erejéig szabad sáv áll rendelkezésre 

azoknak a tanárkollégáknak, akik az őket kifejezetten érdeklő és a 21 állításban nem szereplő 

dolgokra akarnak rákérdezni saját pedagógusi teljesítményük kapcsán.  
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A tanár neve:…………………………………………………………………………… 

 

 Állítás 1 2 3 4 

1 Ha a tanóráira gondolok, nem érzek szorongást. 1 2 3 4 

2 Az órákra mindig felkészülten érkezik. 1 2 3 4 

3 Jól ismeri a tantárgyát. 1 2 3 4 

4 Magyarázatával értelmessé teszi a tananyagot. 1 2 3 4 

5 Kiadott feladatai ösztönzik a problémamegoldást. 1 2 3 4 

6 Kiadott feladatai ösztönzik a kritikus gondolkodást. 1 2 3 4 

7 Kiadott feladatai ösztönzik a tanulók közötti együttműködést. 1 2 3 4 

8 Követelményei, elvárásai világosak számunkra. 1 2 3 4 

9 Az órákon bevon és aktivizál minket. 1 2 3 4 

10 Lehet tőle kérdezni, szívesen válaszol. 1 2 3 4 

11 Jól gazdálkodik az idővel. 1 2 3 4 

12 Igazságos és következetes módon értékeli munkánkat. 1 2 3 4 

13 A dolgozatokat időre kijavítja és visszaadja. 1 2 3 4 

14 Ad lehetőséget a javításra. 1 2 3 4 

15 Az órákon nyugodt munkakörülményeket biztosít. 1 2 3 4 

16 Órái nem függenek pillanatnyi hangulatától. 1 2 3 4 

17 Az osztályon belüli egyéni különbségekre is próbál megoldást adni. 1 2 3 4 

18 Szívesen ad egyéni tanácsot, hogy segítse a fejlődésem. 1 2 3 4 

19 Elfogad minket partnerként. 1 2 3 4 

20 Sohasem kommunikál sértő módon velünk. 1 2 3 4 

21 Tanítása további gondolkodásra és tájékozódásra inspirál. 1 2 3 4 

 

 

3. Az értékelési eszköz használata 

 

A diákoktól begyűjtött (online vagy papírváltozat), névtelenül kitöltött kérdőíveket csak 

tételállításonként (sorszámonként) és osztályonként érdemes összegezni. Az osztályonként 

kapott összpontszámok kiszámítása, összevetése másokkal, azaz a versengés értelmetlen és 

káros. 

Az összegzés célja az, hogy a tanárkollégák osztályonkénti csoportosításban képet 

kaphassanak a diákok által (a) kiemelkedően erősnek, (b) átlagosnak és (c) problémásnak 

minősített területekről. Fejlesztendő területnek a diákok által problémásnak látott elemek 

minősülnek. Itt a cél nem a diákok visszajelzésének elismétlése lesz, hanem a tanulók által 

felvetett jelenségek mögött húzódó gyökérprobléma megtalálása és a hozzá kapcsolódó 

megoldáskeresés. 
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4. számú melléklet 

 

Radnóti tanárértékelő kérdőív 

 

 

A tanárok értékeléséről 

 

1. A tanárok munkájának értékelése két célt szolgálhat: (1) a tanári munka fejlesztését 

és/vagy iskolán belüli HR-döntések támogatását. A Radnóti esetében egyértelműen 

és tisztán az első célról van szó. 

2. Amennyiben a tanárok értékelését a diákok végzik, akkor a tanári munkának csak egy 

szelete, a tantermi tanítás kerül értékelésre. (A tanórán kívüli munkával egy osztály 

vagy évfolyam csak töredezetten kerül kapcsolatba, ezért alig értékelhető 

hatékonyan). 

3. Értékelni a következőket érdemes: (a) a tanórák előkészítettsége, (b) óravezetés, (c) a 

tanár-diák kapcsolat minősége, (d) a tanár által nyújtott tanulástámogatás minősége 

és végül (e) az értékelés minősége. 

4. Minden jó értékelés egyéniesített, ezért az egységes tanárértékelő kérdéssort a tanár 

által betoldott 1-2 speciális kérdésnek kell kiegészítenie. Ezek olyan részletekre 

vonatkoznak, amelyet az illető tanár különösen fontosnak ítél a saját fejlődése 

szempontjából. 

5. A fentieket szemléltetendő, egy díjat kapott amerikai kérdőív: 

http://www.rucharacter.org/file/Microsoft%20Word%20-

%20Teacher%20Evaluation%20by%20Students%281%29.pdf 

 

A nemzetközi tapasztalat szerint az érettebb oktatási rendszerekben a tanárok jó 

teljesítményt mutatnak az alapterületeken (tervezés, tanítás, értékelés), és az elvárásoknál 

gyengébbek a személyes kapcsolatok és más „puhább területeken”. Egy amerikai 

középiskolai tanárértékelés összegzése szerint a diákok leginkább inspiráló és személyesen is 

elérhető tanárokat akarnak. 1 

 

                                                 
1
 http://www.edutopia.org/blog/student-evaluation-teachers-ben-johnson 

 

http://www.rucharacter.org/file/Microsoft%20Word%20-%20Teacher%20Evaluation%20by%20Students%281%29.pdf
http://www.rucharacter.org/file/Microsoft%20Word%20-%20Teacher%20Evaluation%20by%20Students%281%29.pdf
http://www.edutopia.org/blog/student-evaluation-teachers-ben-johnson
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Az alábbiakban egy ötskálás értékelést lehetővé tevő kérdéssor következik. Értékelést 

elsősorban annak alapján kell elvégezni, hogy a válaszok mennyire segíthetik a tanár 

személyes és szakmai fejlődését.   

 

Kérlek, ezen értékelőlap kitöltésével segítsd tanáraid és iskolád folyamatos fejlődését.  

 

A tanár neve:…………………………………………………………………………… 

 
 

 Állítás 1 2 3 4 

1 Ha a tanóráira gondolok, nem érzek szorongást. 1 2 3 4 

2 Az órákra mindig felkészülten érkezik. 1 2 3 4 

3 Jól ismeri a tantárgyát. 1 2 3 4 

4 Magyarázatával értelmessé teszi a tananyagot. 1 2 3 4 

5 Kiadott feladatai ösztönzik a problémamegoldást. 1 2 3 4 

6 Kiadott feladatai ösztönzik a kritikus gondolkodást. 1 2 3 4 

7 Kiadott feladatai ösztönzik a tanulók közötti együttműködést. 1 2 3 4 

8 Követelményei, elvárásai világosak számunkra. 1 2 3 4 

9 Az órákon bevon és aktivizál minket. 1 2 3 4 

10 Lehet tőle kérdezni, szívesen válaszol. 1 2 3 4 

11 Jól gazdálkodik az idővel. 1 2 3 4 

12 Igazságos és következetes módon értékeli munkánkat. 1 2 3 4 

13 A dolgozatokat időre kijavítja és visszaadja. 1 2 3 4 

14 Ad lehetőséget a javításra. 1 2 3 4 

15 Az órákon nyugodt munkakörülményeket biztosít. 1 2 3 4 

16 Órái nem függenek pillanatnyi hangulatától. 1 2 3 4 

17 Az osztályon belüli egyéni különbségekre is próbál megoldást adni. 1 2 3 4 

18 Szívesen ad egyéni tanácsot, hogy segítse a fejlődésem. 1 2 3 4 

19 Elfogad minket partnerként. 1 2 3 4 

20 Sohasem kommunikál sértő módon velünk. 1 2 3 4 

21 Tanítása további gondolkodásra és tájékozódásra inspirál. 1 2 3 4 
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5. számú melléklet 

 

 

 

A Trefort Ágoston Gyakorlóiskola SZMSZ-ének módosítása 

 

2.5 

A szakmai munkaközösségek  

KNT 71. §  

 

(1) A nevelési-oktatási intézményben legalább öt pedagógus hozhat létre szakmai 

munkaközösséget. Egy nevelési-oktatási intézményben legfeljebb tíz szakmai 

munkaközösség hozható létre. A szakmai munkaközösség részt vesz a nevelési-oktatási 

intézmény szakmai munkájának irányításában, tervezésében, szervezésében és 

ellenőrzésében, összegző véleménye figyelembe vehető a pedagógusok minősítési 

eljárásában.  

(2) A szakmai munkaközösség tagja és vezetője a belső értékelésben és ellenőrzésben akkor 

is részt vehet, ha köznevelési szakértőként nem járhat el. A szakmai munkaközösség - az 

SZMSZ-ben meghatározottak szerint 

- gondoskodik a pedagógus-munkakörben foglalkoztatottak nevelőoktató munkájának 

szakmai segítéséről. A nevelési-oktatási intézmény SZMSZ-e a szakmai munkaközösség 

részére további feladatokat állapíthat meg.  

(3) A szakmai munkaközösség feladatainak ellátására a pedagógusok kezdeményezésére 

intézmények közötti munkaközösség is létrehozható.  

(4) Az óvodában, iskolában, kollégiumban az azonos feladatok ellátására egy szakmai 

munkaközösség hozható létre. Külön szakmai munkaközösség működhet a tagintézményben.  

(5) A szakmai munkaközösséget munkaközösség-vezető irányítja, akit a munkaközösség 

véleményének kikérésével az intézményvezető bíz meg legfeljebb öt évre. 

EMMI 118. § 

 

(1) A szakmai munkaközösség dönt  

a) működési rendjéről és munkaprogramjáról,  

b) szakterületén minden tartalmi, módszertani és értékelési kérdésről, valamint a 

nevelőtestület által átruházott további kérdésekről,  

 



49 

(2) A szakmai munkaközösség – szakterületét érintően – véleményezi a nevelési-oktatási 

intézményben folyó pedagógiai munka eredményességét, javaslatot tesz a 

továbbfejlesztésére. Ezen belül javaslattétellel, véleményezéssel és közös fejlesztéssel 

hozzájárul: 

a) a pedagógiai program, továbbképzési program elfogadásához,  

b) a taneszközök, tankönyvek, segédkönyvek és tanulmányi segédletek kiválasztásához,  

c) a felvételi követelmények meghatározásához,  

d) a pályakezdő kollégák értékeléséhez és mentorálásához, 

(e) a nevelőtestületben dolgozó kollégák szakmai ellenőrzéséhez és értékeléséhez, 

(f) a szakterületi egységes alapkövetelmények kidolgozásához, 

(g) a diákok szakterületi értékelésének összehangolásához, 

(h) a szakterületi kollégák továbbképzési tervének elkészítéséhez, 

(i) a diákok éves tanárértékelésének lebonyolításához, 

(j) a szakterület iskolai versenyeinek megszervezéséhez,  

i) a pályázni kívánó tanulók tanulmányi versenyekre való felkészítéséhez. 

 

 

2.5.1 

A munkaközösség-vezető  

 

A munkaközösség-vezető felelős szakterülete tartalmi, módszertani és értékelési 

munkájának minőségéért. A munkaközösség-vezető a szakmai munkaközösség képviseletét 

és munkája koordinálását látja el. Feladatára a munkaközösség javaslata alapján az igazgató 

két évre ad megbízást. Munkájáért munkaközösség-vezetői pótlék és heti egy órás 

órakedvezmény illeti meg.  

 

Feladatai:  

a) teljes szakmai felelősséggel irányítja a 2. (a) – (i) pontokban összefoglalt pedagógiai 

munkát és adminisztrációt, 

(b) felelős a szakterületi munkaközösségéhez tartozó kollégák folyamatos szakmai 

fejlesztéséért,  

c) elősegíti a szaktanári állásra beadott pályázatok elbírálását azzal, hogy a pályázó óráját 

meglátogatja és véleményezi,  
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d) figyelemmel kíséri és segíti a munkaközösségbe tartozó kezdő tanárok szakmai munkáját,  

e) rendszeresen kapcsolatot tart az egyetem szakmódszertani oktatóival,  

f) javaslatot készít a tanárképzési igazgatóhelyettesnek a tanárjelöltek munkaközösségen 

belüli elosztására,  

g) koordinálja a tanárjelöltek munkaközösségen belüli feladatait és szakmai megbeszélést 

szervez részükre,  

h) szükség szerint bevonja a külső vezetőtanárokat a tanárképzési feladatok megoldásába,  

i) képviseli szakmai és felkérés esetén személyi kérdésekben a munkaközösségi tagok 

érdekeit,  

j) tagja a munkaközösség-vezetők testületének,  

k) segítséget nyújt az iskolavezetésnek a hiányzó kollega szakszerű helyettesítésének 

megszervezésében,  

l) a tanév végén írásos beszámolót készít az igazgató,valamint az iskolai évkönyv számára,  

m) képviseli az iskolát és a munkaközösséget az iskolán kívüli szakmai fórumokon,  

n) véleményt nyilvánít a munkaközösség és az egész iskolai közösség tagjait érintő  

jutalmazásról, béremelésről és kitüntetésre való felterjesztésről.  
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6. számú melléklet 

 

 

 

A Gyertyánffy István Gyakorló Általános Iskola újrafogalmazott bemutatkozása 

 

 

Buda mintaiskolája 

Az 1869-ben alapított gyakorlóiskolánk kettős funkciójú.  Közoktatási és a tanító-, valamint 

az ELTE tanárképzésének gyakorlati képzési funkcióját látja el. Iskolánk a budai Hegyvidék 

legjobb tanulóit fogadja be. Eötvösi értelemben vett „mintaiskolaként” az egyetemi 

továbbtanulás felé vezető út első állomásaként működünk.  

 

A kiválóság jegyében 

Tanítóink, szaktanáraink kiemelkedő pszichológiai, pedagógiai, módszertani tudással 

rendelkeznek. A tantermek felszereltsége kiváló, a szaktantermek többségében számítógép, 

projektor, interaktív tábla stb. áll a nevelő-oktató munka rendelkezésére. 

Versenyeredményeink és felvételi számaink igazolják az egyetemi gyakorlóiskolai státuszhoz 

kapcsolódó bizalmat. 

 

Gyermekközpontú iskola  

A kiválóság megfér a szeretettel. Célunk olyan iskola működtetése, ahol diák, tanár, tanító- 

és tanárjelölt egyaránt jól érzi magát. Ahol érték a tudás, a segítőkészség, egymás tisztelete, 

ahol jól meghatározott elvárásokat fogalmazunk meg a gyermekek képessége kibontakozása, 

fejlesztése érdekében, ahol mindezt a szülőkkel való szoros együttműködésben tesszük, ahol 

minden kisgyermek, minden területen a saját tempójában fejlődhet. 


