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I. A SZAKÉRTŐI VIZSGÁLAT CÉLJA 

A Babus Jolán Középiskolai Kollégium,  „ Szülőkkel való kapcsolattartás módjai „ című 

módszertani modellje adaptációs folyamatának vizsgálata, értékelése, továbbá a modelladaptá-

ciós folyamatok fejlesztési lehetőségeinek feltárás a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ 

TÁMOP-3.1.4. B-13/1-2013-0001 „Köznevelés az iskolában” kiemelt projekt keretében meg-

valósuló „Mentoráló intézményi működés kialakítása” című pályázat keretében.    

A szakértői vizsgálat kiterjed a modelladaptációs folyamat feltételeinek, a folyamat elemeinek 

és kimeneti lehetőségeinek vizsgálatára.  

A szakértői vélemény nem terjed ki a plágium és a teljes, vagy részleges elemek átvétele jogo-

sultságának vizsgálatára.  

II. A SZAKÉRTŐI VIZSGÁLAT MÓDSZEREI 

Dokumentumelemzés  

A vizsgálatba bevont dokumentumok:  

 a „Mentoráló intézményi működés kialakítása” című pályázat keretében beadott teljes pá-

lyázati dokumentáció, kiemelten   

 Módszertani modell rövid ismertetése 

 Programterv 

 Módszertani modell bemutatása 

 Adaptációs folyamat tervezet módszertani modellhez 

 Szakmai önéletrajz, önéletrajzok 

 Beszerzendő eszközök listája 

 a népszerűsítő folyamat dokumentumai, kiemelten  

 Szakmai programterv - havi és szakaszos programelemei 

 Intézményi szintű szakmai összefoglaló a háromhavonként megvalósult programokról 

és az adaptációs folyamat helyzetéről 

 Az intézményi szintű szakmai összefoglaló alapjául szolgáló dokumentáció 

 Hospitálás alkalmával résztvevőknek átadandó dokumentumok (óravázlatok, kapcso-

lódó szakirodalmak listája, elégedettségmérő lap) Workshopon, műhelymunkán a 

résztvevőknek adandó dokumentumok (tematika, kapcsolódó szakirodalmak listája, 

elégedettségmérő lap) 

 adaptációs folyamat dokumentumai, kiemelten 

 Együttműködési megállapodás 

 Adaptálási napló: az adaptációs folyamat megvalósításának intézményi dokumentumai 

 Módszertani modell adaptációs folyamatának speciális dokumentumai: kötelező, aján-

lott, látogatóknak átadandó, intézményi döntés alapján betekintésre vagy átadásra ke-

rülő dokumentumok 

 Egyéb dokumentumok 

 A mentoráló intézmény pedagógiai programja 

 Kommunikációs tevékenységek produktumai; médiaszereplések dokumentumai 



 

 

 

 

 Intézményi döntés alapján, valamint a vizsgálatot folytató szakértő kérésére szakértői 

vizsgálathoz szükséges további kiegészítő dokumentumok 

TELEFONOS INTERJÚ, ELEKTRONIKUS KOMMUNIKÁCIÓ 

Szükség esetén kiegészítésként telefonos interjú, vagy elektronikus kommunikáció alkalma-

zása. 

A szakértői vélemény nem terjed ki a plágium és a teljes, vagy részleges elemek átvétele jogo-

sultságának vizsgálatára.  

III. A SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY ÖSSZEFOGLALÓJA 

A kollégium szellemi és fizikai környezetével, értékközvetítésével kulturális és mentális hátrá-

nyokat pótol, ezzel versenyképessé teheti az igénybevevő fiatalokat. Egyre gyakrabban kerül-

nek be a kollégiumba közelről beutazó gyerekek a rossz családi körülmények miatt. Az intéz-

ményrendszer, mint háttér, csökkenti a tudástávolságot a települések között. A kollégiumi ne-

velés tehát prevenciós hatású. A Babus Jolán Középiskolai Kollégiumnak abban van szerepe, 

hogy a kistelepüléseken élők és szociálisan hátrányos helyzetűek esélyeit növelje a tudáshoz 

jutásban, segítséget nyújtson a tanulóknak az iskolai feladatok teljesítésében, pozitív irányban 

befolyásolja a szociális (közösségi, együttélési) készségeiket, értékrendjüket és az együttélés 

során adódó konfliktusok megoldására alkalmazott eljárásaikat. A tanulói eredményesség mel-

lett fejleszti a pedagógusok kompetenciáját, ezzel növelve a feladatellátás eredményességét. A 

modell kialakításának folyamatleírása, fenntarthatóságának meghatározása és eredményeinek 

bemutatása részletes, segítséget nyújt a sikeres adaptáció megvalósításához. Az adaptációs fo-

lyamatterv koherens a modellel, az adaptációs csomópontok részletesen meghatározottak. 

„ A szülőkkel való kapcsolattartás módjai” című módszertani modell ,  mintát ad a szülővel 

való pozitív kapcsolat kialakítására. A pozitív kapcsolat (kölcsönös feladat és felelősségválla-

lás) hatására kiegyensúlyozottabbá válhat a szülő - gyermek, gyermek - pedagógus viszony. 

Egy jó kapcsolatrendszeren belül pedig a gyermekeknél tapasztalható nehézségek eredménye-

sebben megelőzhetők és kezelhetők. A jó gyakorlatban szereplő technikák alkalmazásának ha-

tására a pedagógus vagy a segítő kompetenciaérzése fokozódhat. Képessé válhat a szülői 

együttműködést, felelősségvállalást erősíteni, amely később közvetett módon kedvezően hat a 

szülő, és a gyermeket körülvevő szociális háló intézményeinek együttműködésére is. A kiala-

kított modell jól alkalmazható azon intézményekben, ahol egyéni fejlesztés folyik, valamint 

nagy hangsúlyt fektetnek a partnerszemléletű gondolkodásra, különösen a szülőkkel folytatott 

kapcsolat javítására. 

 

 

A MÓDSZERTANI MODELL EGÉSZE ÉS ELEMEI IS ALKALMASAK AZ ADAPTÁCIÓRA 

 



 

 

 

 

 

IV. A MENTORÁLÓ INTÉZMÉNYEK MÓDSZERTANI MODELLJEI ADAPTÁCIÓS FOLYAMATÁHOZ KAPCSOLÓDÓ DOKUMENTU-

MOK VIZSGÁLATA, TARTALMI ÉRTÉKELÉSE 
 

Az adaptációs folyamat feltételeinek vizsgálata 

1.1.  Az adaptációra választott módszertani modell tartalma 

Vizsgálati szempont Vizsgált dokumentum Vizsgált dokumentum szakértői elemzése 

A konzultációt követően be-

nyújtott szakmai dokumen-

tumok elemzése 

A módszertani modell peda-

gógiai innováció az intéz-

mény szakmai működésében 

A „Mentoráló intézményi 

működés kialakítása” című 

pályázat keretében beadott 

teljes pályázati dokumentá-

ció különösen a  

 Módszertani modell rö-

vid ismertetése 

 Módszertani modell be-

mutatása 

 

A módszertani modell:  

pedagógiai, módszertani, és nevelési területen nyújt a korábbi 

pedagógiai gyakorlathoz képest innovatív, új típusú eljárásokat. 

Mintát ad a szülővel való pozitív kapcsolat kialakítására. A 

szülővel való pozitív kapcsolat (kölcsönös feladat és 

felelősségvállalás) hatására kiegyensúlyozottabbá válhat a szülő 

- gyermek, gyermek - pedagógus viszony. Egy jó 

kapcsolatrendszeren belül pedig a gyermekeknél tapasztalható 

nehézségek eredményesebben megelőzhetők és kezelhetők. 

 A kollégium szellemi és fizikai környezetével, értékközvetítés-

ével kulturális és mentális hátrányokat pótol, ezzel versenyké-

pessé teheti az igénybevevő fiatalokat .  

A szülőkkel való kapcsolattartás különböző lehetőségeit és terü-

leteit vázolja fel. 

 a tanulói eredményesség támogatásával hozzájárul a hátrá-

nyos helyzetű tanulók társadalmi – hatékonyságának és sze-

repvállalásának fejlesztéséhez. 

A szempont nem igényel kiegé-

szítést 

  



 

 

 

 

Vizsgálati szempont Vizsgált dokumentum Vizsgált dokumentum szakértői elemzése 

A konzultációt követően be-

nyújtott szakmai dokumen-

tumok elemzése 

A módszertani modell 

adekvát válasz a pedagó-

giai szükségletekre: ezt be-

meneti és folyamatos mé-

rések igazolják. 

A „Mentoráló intézményi 

működés kialakítása” című 

pályázat keretében beadott 

teljes pályázati dokumentá-

ció különösen  

 Módszertani modell rö-

vid ismertetése;  

 Módszertani modell be-

mutatása 

 Adaptációs folyamat 

tervezet módszertani 

modellhez 

A modell gazdája részletesen leírja, hogy a modell mi-

vel járul hozzá a pedagógiai hatékonyság, tanulói ered-

ményesség 

növekedéséhez, a módszertani modell eredményeit iga-

zoló mérések is benyújtásra kerültek. 

 

 

 

A módszertani modell il-

leszkedik az intézmény pe-

dagógiai programja vonat-

kozó nevelési és tantervi 

célkitűzéseihez. 

A „Mentoráló intézményi 

működés kialakítása” című 

pályázat keretében beadott 

teljes pályázati dokumentá-

ció  

 Módszertani modell rö-

vid ismertetése 

 Programterv 

 Módszertani modell be-

mutatása 

 Adaptációs folyamat 

tervezet módszertani 

modellhez 

 Pedagógiai program vo-

natkozó részei. 

 

A módszertani modell illeszkedik az intézmény pedagó-

giai koncepciójába. Témája: „ A szülőkkel való kapcso-

lattartás. „ 

Az intézmény a pedagógiai programjában kitér és bemu-

tatja a modell illeszkedési formáit a saját nevelési és ok-

tatási koncepcióhoz, illetve meghatározza az adaptáció 

során szükséges/lehetséges kapcsolódási pontokat az 

adaptáló intézmény részéről. 

 

A szempont nem igényel ki-

egészítést 

  



 

 

 

 

Vizsgálati szempont Vizsgált dokumentum Vizsgált dokumentum szakértői elemzése 

A konzultációt követően be-

nyújtott szakmai dokumen-

tumok elemzése 
A pedagógiai program - ne-

velési és tantervi része - tar-

talmazza a módszertani mo-

dellt – innovációt, beépítésre 

került. 

A „Mentoráló intézményi 

működés kialakítása” című 

pályázat keretében beadott 

teljes pályázati dokumentá-

ció. 

különösen  

 Módszertani modell rövid 

ismertetése 

 Módszertani modell be-

mutatása 

 Adaptációs folyamat ter-

vezet módszertani modell-

hez 

 Pedagógiai program vo-

natkozó részei. 

 

A kollégiumoknak abban van szerepük, hogy a kistelepülése-

ken élők és szociálisan hátrányos helyzetűek esélyeit növeljék 

a tudáshoz jutásban, segítséget nyújtsanak a tanulóknak az is-

kolai feladatok teljesítésében, pozitív irányban befolyásolják 

szociális (közösségi, együttélési) készségeiket, értékrendjüket 

és az együttélés során adódó konfliktusok megoldására alkal-

mazott eljárásaikat. 

- Megteremti a megfelelő feltételeket azon tanulók számára, 

akiknek lakóhelyén nincs tanulási lehetőség. 

- Biztosítja a szabad iskolaválasztáshoz való jog érvényesü-

lését. 

- Együttműködik az érdekelt iskolákkal, figyelembe véve 

azok pedagógiai célkitűzéseit. 

- Tevékenysége során kiegészíti a családi és iskolai nevelést, 

egyben szociális ellátást, biztonságot és érzelmi védettséget 

nyújt.  

- A megfelelő pedagógiai környezet biztosításával elősegíti 

a társadalmi szerepek tanulását, a diákok önszerveződése 

során kialakuló "mikro-társadalomban" a közösségi együtt-

élés, az önkormányzó képesség, a döntés és felelősség, a 

konfliktuskezelés demokratikus technikáinak megismeré-

sét, gyakorlását. 

- Sajátos támogatást nyújt a sikeres társadalmi beilleszkedés-

hez. 

- Kiemelt társadalompolitikai szerepe és feladata, hogy a ta-

nulók számára biztosítja a minőségi tudáshoz történő hoz-

záférést, jelentősége van az esélyteremtés és a társadalmi 

mobilitás elősegítésében. 

- Segíti a tanulókat a hátrányok leküzdésében, esélyeket te-

remt, biztosítja az integrációt. 

 

 

A szempont nem igényel kiegé-

szítést 



 

 

 

 

A modell célja, tartalma, a tanulásszervezés és módszertan 

harmóniája megfelelő és illeszkedik a pedagógiai programban 

meghatározott célokkal. 

A megfelelő pedagógiai környezet biztosításával elősegíti a 

társadalmi szerepek tanulását, a diákok önszerveződése során 

kialakuló "mikro-társadalomban" a közösségi együttélés, az 

önkormányzó képesség, a döntés és felelősség, a konfliktuske-

zelés demokratikus technikáinak megismerését, gyakorlását. 

Pedagógiai programvonat-

kozó részei. 

 

Mindezek az elemek megtalálhatóak a pedagógiai program 

tartalmaiban a nevelési és a helyi tantervi vonatkozásokban.  

 

A szempont nem igényel kiegé-

szítést 

 

  



 

 

 

 

Vizsgálati szempont Vizsgált dokumentum Vizsgált dokumentum szakértői elemzése 

A konzultációt követően 

benyújtott szakmai doku-

mentumok elemzése 

A módszertani modell egésze 

és elemei is alkalmasak az 

adaptációra. 

A „Mentoráló intézményi 

működés kialakítása” című 

pályázat keretében beadott 

teljes pályázati dokumentá-

ció különösen  

 Módszertani modell rö-

vid ismertetése;  

 Programterv 

 Módszertani modell be-

mutatása 

 Adaptációs folyamat ter-

vezet módszertani mo-

dellhez 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A módszertani modell moduláris felépítésű  

Ez lehetőséget teremt a modell egészének, vagy elemeinek át-

vételére annak megfelelően, hogy az átvevő partner szükségle-

tei mit diktálnak. 

Az adaptáció eredményességét szolgáló területek kidolgozot-

tak:  

 az adaptáció tartalma 

 adaptációs csomópontok  

 a modell intézményi környezetének bemutatása 

 az átadó intézmény modellhez kapcsolódó személyi és tár-

gyi feltételei 

  modellel kapcsolatos szakmai tapasztalatok 

A programterv havi bontásban tartalmazza a feldolgozandó té-

mákat a modell főbb témakörei alapján.  

Az adaptációs folyamatterv havi bontásban, Gant-diagram for-

májában tartalmazza a folyamat legfontosabb állomásait:  

 módszertani modell alapinformációi 

 alkalmazhatóság feltételeinek vizsgálata 

 döntés a módszertani modell 

 adaptációjáról  

 módszertani modell részletes megismerése 

 hospitálás 

  egyeztetés és tervezés az intézmény pedagógai   

          gyakorlatához illesztés módjáról 

 mentorálás 

 implementáció 

 elemzés, értékelés, visszacsatolás 

 nyomon követés, továbbfejlesztés, fenntarthatóság 

 

A szempont nem igényel 

kiegészítést 



 

 

 

 

Intézményi szintű szakmai 

összefoglaló a háromha-

vonként megvalósult prog-

ramokról és az adaptációs 

folyamat helyzetéről 

 

Az intézményi szintű szak-

mai összefoglaló alapjául 

szolgáló dokumentáció 

 

Adaptálási napló: az adap-

tációs folyamat megvalósí-

tásának dokumentálása 

 

Módszertani modell, intéz-

ményi, adaptációs folyamat 

speciális dokumentumai: 

kötelező, ajánlott, látoga-

tóknak átadandó, intézmé-

nyi döntés alapján betekin-

tésre vagy átadásra kerülő 

dokumentumok közül 

 

A modell átadását a modellt bemutató és népszerűsítő dissze-

minációs folyamat előzte meg.  

A disszemináció során alkalmazott módszerek (prezentáció, 

interaktív előadás, hospitálás, műhelymunka, konzultáció, a 

résztvevők igényeihez és a téma tartalmához igazodtak, ref-

lektív, tapasztalati tudásátadásra adtak lehetőséget. 

A disszeminációs tevékenység szakmai tervekben, forgató-

könyvekben tudatosan tervezett tevékenység.    A programo-

kon készített elégedettség mérés az átadó intézményt meg-

erősítette a modell adaptációjának szükségességéről. A disz-

szeminációs folyamatban felmerült igényeket, progresszív ja-

vaslatokat az intézmény a program továbbfejlesztésében fel-

használta.     

 

 

A módszertani modell adaptációját dokumentáló együttműkö-

dési megállapodás aláírására a disszeminációt követően, 2015 

márciusában került sor. Az adaptáció teljes körű, a modell va-

lamennyi elemére kiterjed. 

Az adaptációs folyamat az adaptációs tervben és programterv-

ben tudatosan tervezett, a pályázati dokumentációban rögzített 

tartalommal. de az átvételt követő ütemezéssel.  

A megvalósított programokat feljegyzések és jelenléti ívek iga-

zolják 

Az átvétel tartalma a teljes modellre irányul, de figyelembe ve-

szi a moduláris felépítést.  

Az adaptációs folyamat a dokumentumok alapján a tervezés-

nek megfelelő ütemben halad. Az átvevő intézmény a folyamat 

lépéseiről értékelő kérdőívet készít. 

  

  



 

 

 

 

1.2.Az módszertani modell adaptációja személyi, tárgyi feltételei 

Vizsgálati szempont Vizsgált dokumentum Vizsgált dokumentum szakértői elemzése 

A konzultációt követően 

benyújtott szakmai do-

kumentumok elemzése 
Az adaptációban közreműködő team 

kialakítása, működése. 

A „Mentoráló intézményi mű-

ködés kialakítása” című pályá-

zat keretében beadott teljes pá-

lyázati dokumentáció különö-

sen:  

 Módszertani modell rövid 

ismertetése;  

 Programterv 

 Módszertani modell bemu-

tatása 

 Adaptációs folyamat terve-

zet módszertani modellhez 

 

A módszertani modell adaptációjához a szakmai 

team a pályázat beadásától rendelkezésre áll.  

A team tagjai: intézmény vezető, tanári végzettséggel 

rendelkező szakemberek,  

A szakmai team kialakította az együttműködés el-

veit, meghatározta azok célját, az együttműködés 

tartalmi és formai kereteit, a segítségnyújtás célját. 

A disszeminációs folyamat szakmai szereplői:  az in-

tézmény vezetése, kollégiumi nevelők  és az érdek-

lődő szakemberek.  

A módszertani modell kidolgozása, működési gya-

korlata a kollégiumi nevelők együttműködő pedagó-

giai tevékenységében valósult meg, az intézményve-

zetés támogatásával.  

A modell átadása során az integrációs felkészítést 

biztosító szakemberek együttműködést alakítanak ki 

a többségi pedagógusokkal, ezzel az adaptációs cso-

port folyamatosan bővül. 

A szempont nem igényel ki-

egészítést 

Intézményi szintű szakmai ösz-

szefoglaló a háromhavonként 

megvalósult programokról és 

az adaptációs folyamat helyze-

téről. 

Az intézményi szintű szakmai 

összefoglaló alapjául szolgáló 

dokumentáció. 

A modell adaptációs folyamatának tervezését, a prog-

ram szervezését, az adaptáció szakmai megvalósítását 

a pályázat leadásakor létrehozott szakmai team bizto-

sította, a tervben meghatározott felelősségi rend sze-

rint. A szakmai team folyamatosan beszámol tevé-

kenységéről a nevelőtestület tagjainak, ezzel is folya-

matosan bővíti a disszeminációban érintettek körét.  

 

  



 

 

 

 

Vizsgálati szempont Vizsgált dokumentum Vizsgált dokumentum szakértői elemzése 

A konzultációt követően 

benyújtott szakmai do-

kumentumok elemzése 
A módszertani modell adaptációjá-

ban közreműködő pedagógusok fel-

készültsége. 

A „Mentoráló intézményi mű-

ködés kialakítása” című pályá-

zat keretében beadott teljes pá-

lyázati dokumentáció 

különösen  

 Módszertani modell rövid 

ismertetése; 

 Programterv 

 Adaptációs folyamat terve-

zet módszertani modellhez 

 Adaptációs folyamat terve-

zet módszertani modellhez 

 szakmai önéletrajz, önélet-

rajzok 

A módszertani modell adaptációs teamjének vezetője 

az adaptációnak megfelelően tanári és okleveles pe-

dagógia tanári végzettséggel rendelkezik.  

A csoport- vezetői kompetenciáit továbbképzéseken 

és vezetői feladatai során sajátította el. Tréneri, men-

tori tapasztalata megfelelő az adaptációs folyamat irá-

nyításához, támogatásához.  

.  

A szempont nem igényel ki-

egészítést 

Az adaptációhoz szükséges tárgyi 

feltételek megnevezése, bemutatása. 

– Specifikációk meghatározása. 

A „Mentoráló intézményi mű-

ködés kialakítása” című pályá-

zat keretében beadott teljes pá-

lyázati dokumentáció, különö-

sen  

 Módszertani modell rövid 

ismertetése;  

 Programterv 

 Módszertani modell bemu-

tatása 

 Adaptációs folyamat terv 

A módszertani modell átvételéhez szükséges tárgyi 

feltételek a módszertani modellel rendelkező mento-

ráló intézményben elérhetők. 

 

Az adaptációhoz szükséges eszközök a módszertani 

modell bemutatása és a programterv dokumentuma 

alapján egyértelműen beazonosíthatóak, a program-

terv alapján az intézmény rendelkezésére állnak. 

A szempont nem igényel ki-

egészítést 

  



 

 

 

 

2. Az adaptációs folyamat elemeinek vizsgálata 

Vizsgálati szempont Vizsgált dokumentum Vizsgált dokumentum szakértői elemzése 

A konzultációt köve-

tően benyújtott szak-

mai dokumentumok 

elemzése 
A módszertani modell megismerteté-

séhez, adaptációjához szükséges 

népszerűsítő, kommunikációs tevé-

kenységek tartalmai, módszerei 

megfeleltetése. 

A „Mentoráló intézményi mű-

ködés kialakítása” című pályá-

zat keretében beadott teljes pá-

lyázati dokumentáció különö-

sen  

 Programterv 

 Adaptációs folyamat terve-

zet módszertani modellhez 

Szakmai programterv koherens a modell szakmai tartal-

mával és az adaptációs tervben ütemezett feladatokkal: 

A programterv tartalma ennek megfelelően modellspe-

cifikus.  

Témájában pontosan meghatározza a bemutatandó szak-

mai tartalmakat.  

Pontos ütemezéssel és a felelősök meghatározásával biz-

tosítja a disszemináció eredményességét.   

A programterv támogatja az adaptáció előkészítését, fo-

lyamatát. 

A kommunikációs tartalom egyértelmű, a megosztandó 

témák pontosan meghatározottak és koherensek a téma 

szakmai tartalmával  

A szempont nem igényel 

kiegészítést 

 Szakmai programterv 

 Intézményi szintű szakmai 

összefoglaló a háromhavon-

ként megvalósult progra-

mokról és az adaptációs fo-

lyamat helyzetéről 

 Az intézményi szintű szak-

mai összefoglaló alapjául 

szolgáló dokumentáció 

 Kommunikációs tevékeny-

ségek produktumai; média-

szereplések 

 

A telesítés dokumentumai, a feljegyzések igazolják a 

disszeminációs folyamatok megvalósítását, a szakmai 

programtervvel összhangban.   

A beszámolók részletesen bemutatják és igazolják a disz-

szeminációs esemény szakmai tartalmát, a résztvevők 

számát.  

Az intézményi kommunikációs tevékenység figyelem-

felhívó jelleggel, bemutatja a modell lényeges elemeit, 

erősségeit, az alkalmazása során elérhető eredményeket. 

A disszeminációs tevékenység hatására a programra vo-

natkozó együttműködési megállapodás kötetett. 

A kommunikációs tevékenység során alkalmazott mód-

szerek részletesen kidolgozottak. A hagyományos bemu-

tatás és műhelymunka mellett worksop tette eredmé-

nyessé a program népszerűsítését. 

 

  



 

 

 

 

Vizsgálati szempont Vizsgált dokumentum Vizsgált dokumentum szakértői elemzése 

A konzultációt követően 

benyújtott szakmai doku-

mentumok elemzése 
 

Adaptálható módszertani modell 

részletes megismertetése, bemu-

tató tevékenységek, tartalmak, 

módszerek megfeleltetése. 

 

Szakmai programterv 

 

Szakmai beszámoló, intézményi 

szintű szakmai összefoglaló a há-

romhavonként megvalósult progra-

mokról és az adaptációs folyamat 

helyzetéről 

 

Az intézményi szintű szakmai ösz-

szefoglaló alapjául szolgáló doku-

mentáció 

 

Kommunikációs tevékenységek 

produktumai; médiaszereplések 

 

A módszertani modell moduláris felépítése miatt a teljes 

adaptációra, vagy az elemek adaptációjára is alkalmas 

A modell megismertetése két szakaszban valósult meg. 

1. A disszemináció során a részletes bemutatás célja a 

program népszerűsítése, az alkalmazott módszerek 

ennek megfelelően és a programtervvel összhang-

ban kerültek megvalósításra 

2. Az adaptációs folyamat során alkalmazott koheren-

cia a beszámolókból nyomonkövethető. 

 

 

 

A hospitálások szakmai doku-

mentumai tartalma. 

 

Szakmai programterv 

 

 

A hospitálások szakmai dokumentumai a programtervvel 

koherensek és alkalmasak a program dokumentációjára 

 

Hospitálás alkalmával résztvevők-

nek adandó dokumentumok: óra-

vázlatok, kapcsolódó szakirodal-

mak listája 

 

Az átadott dokumentumok illeszkednek a hospitálás témájá-

hoz, a módszertani modell bemutatásához. 

A dokumentumok szakmai tartalmai megfelelőek, támogat-

ják a disszeminációs és az adaptációs folyamat eredményes-

ségét. 

 

  



 

 

 

 

Vizsgálati szempont Vizsgált dokumentum Vizsgált dokumentum szakértői elemzése 

A konzultációt követően 

benyújtott szakmai doku-

mentumok elemzése 
A workshopok, műhelymunkák 

szakmai dokumentumai tart-

alma. 

Szakmai programterv 

 

A dokumentumok koherensek a szakmai programtervvel.  

Workshopon, műhelymunkán a 

résztvevőknek adandó dokumentu-

mok: tematika, kapcsolódó szakiro-

dalmak listája 

Az átadott dokumentumok a workshop témájához, a mód-

szertani modell tartalmához illeszkednek.  

A dokumentumok szakmai tartalma megfelel a modell 

szakmai tartalmának. 

 

A módszertani modell egésze és 

adaptálható elemei a pedagógiai 

hatékonyság és a tanulói ered-

ményesség fejlesztését szolgál-

ják. 

Szakmai programterv 

 

Hospitálás alkalmával résztvevők-

nek adandó dokumentumok: óra-

vázlatok, kapcsolódó szakirodal-

mak listája, elégedettségmérő lap 

 

Workshopon, műhelymunkán a 

résztvevőknek adandó dokumentu-

mok: tematika, kapcsolódó szakiro-

dalmak listája, elégedettségmérő 

lap 

 

Intézményi szintű szakmai össze-

foglaló a háromhavonként megva-

lósult programokról és az adaptá-

ciós folyamat helyzetéről 

Az intézményi szintű szakmai ösz-

szefoglaló alapjául szolgáló doku-

mentáció 

Az átadó intézmény a disszemináció és az adaptációs folya-

mat során szakmai dokumentumokat bocsátott az adaptáló 

és az érdeklődő intézmények rendelkezésére.  

 A tematikák, óravázlatok szakmai igényességgel 

készültek, tartalmazzák az, innovatív elemeket, az eredmé-

nyességet növelő módszereket.  

 

A programokon készült elégedettségmérő lapok alapján a 

résztvevők eredményesnek és hasznosnak tartották a prog-

ramot. Kiemelték a pedagógusok szakmai felkészültségét, 

a program színvonalát, a szakmai anyagok használhatósá-

gát. 

 

A programok során a résztvevők elvárásának megfelelően 

nagy hangsúlyt fordítottak a gyakorlati módszerek bemu-

tatására, a tapasztalati tanulásra 

   

 

  



 

 

 

 

3. Az adaptációs folyamat kimeneti lehetőségei 

Vizsgálati szempont Vizsgált dokumentum 
Vizsgált dokumentum szakértői 

elemzése 

A konzultációt követően benyújtott szakmai doku-

mentumok elemzése 

Módszertani modell adaptá-

ciójáról vagy részleges adap-

tációjáról döntés előkészí-

tése. 

 

Szakmai programterv 

 

Intézményi szintű szakmai 

összefoglaló a háromhavon-

ként megvalósult progra-

mokról és az adaptációs fo-

lyamat helyzetéről 

 

Az intézményi szintű szak-

mai összefoglaló alapjául 

szolgáló dokumentáció 

 

A disszeminációs folyamat eredménye-

ként a modell teljes körű adaptációja 

megkezdődött.  

Adaptáló intézmény : Csarodai Hermann 

Ottó Általános Iskola Adaptációs folya-

mat kezdete: 2015. március 

Az adaptációs folyamat előkészítésében 

részt vevők kompetenciái: 

 átadó intézmény részéről 

 kollégiumi intézményegység ve-

zetője, vezeti az adaptációs szak-

mai teamet, koordinálja az 

együttműködés különböző for-

máit 

 fejlesztésben részt vevő szakem-

berek az adaptációs folyamat so-

rán biztosítják a tudás megosztá-

sát, a szakmai tartalmak beépíté-

sét 

 Átvevő intézmény részéről 

 adaptációért felelős szakmai ve-

zető, az átvevő részéről vezeti az 

adaptációs szakmai teamet, koor-

dinálja az együttműködés külön-

böző formáit 

adaptáló pedagógusok elkészítik az intéz-

ményre vonatkozó helyzetelemzést, ja-

vaslatot tesznek az adaptáció mértékére, 

beillesztik a modellt a pedagógiai gya-

korlatba 

 

  



 

 

 

 

Vizsgálati szempont Vizsgált dokumentum Vizsgált dokumentum szakértői elemzése 
A konzultációt követően benyújtott szak-

mai dokumentumok elemzése 

Adaptációról szóló megálla-

podás létrejötte. 

Intézményi szintű szakmai 

összefoglaló a háromhavon-

ként megvalósult progra-

mokról és az adaptációs fo-

lyamat helyzetéről 

Az intézményi szintű szak-

mai összefoglaló alapjául 

szolgáló dokumentáció 

Együttműködési megállapo-

dás 

Javaslat 

 Az adaptációs folyamat előkészítését és magvaló-

sítását részletesen bemutató dokumentumok be-

nyújtásra kerültek (együttműködési megállapo-

dás, adaptációs napló, adaptációs eljárás doku-

mentumai) 

  Létrejött adaptációs megállapodások száma: 1, a 

megállapodás a teljes körű adaptációra vonatko-

zik 

 

Adaptációs folyamat a meg-

kötött megállapodás szerinti 

megvalósítása. 

Intézményi szintű szakmai 

összefoglaló a háromhavon-

ként megvalósult progra-

mokról és az adaptációs fo-

lyamat helyzetéről 

 

Az intézményi szintű szak-

mai összefoglaló alapjául 

szolgáló dokumentáció 

 

Együttműködési megállapo-

dás 

 

Adaptálási napló: az adaptá-

ciós folyamat megvalósítá-

sának intézményi dokumen-

tumai, 

 

A módszertani modell adaptációját dokumentáló 

együttműködési megállapodás aláírására 2015. márci-

usában került sor.  

Az adaptációs folyamat az adaptációs tervben és a 

programtervben tudatosan tervezett, a pályázati doku-

mentációban rögzített tartalommal. de az átvételt kö-

vető ütemezéssel valósul meg. 

 

 

 

 

 

Az adaptációs megállapodás tartalma reális, meghatá-

rozza az adaptáció témakörét, a folyamatban érintettek 

feladatkörét. A részletes adaptációs terv időpontokkal, 

helyszínekkel a megállapodás melléklete. A megálla-

podás alapján az adaptációs folyamat a 2014/2015-ös 

tanévben valósul meg.  
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REFERENCIA INTÉZMÉNYI MINŐSÍTŐ ELJÁRÁS 


























