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A jó gyakorlatok pozícionálása 

1.  Nemzeti stratégiák 2014-2020-ig a köznevelés-fejlesztésben az AJTP  tekintetében (OFI)

 Végzettség nélküli iskolaelhagyás elleni stratégia SWOT, Lehetőség, Makroszint: „Lemorzsolódással veszélyeztetett tanulói 

csoportok számára komplex – pedagógiai, szociális, egészségügyi, kulturális – támogatást biztosító programok 

továbbfejlesztése.” (pl. AJTP, AJKP, AJKSZP)

 Stratégiai helyzetértékelés: „Ahhoz, hogy a társadalmi-gazdasági szempontból hátrányos helyzetű tehetségek 

megmutatkozzanak, a speciális, nekik szánt programokon kívül oktatási-fejlesztési háttérre is szükségük van. Az állami 
programok közül ennek támogatására vállalkoznak az Arany János Programok.”

 Stratégiai helyzetelemzésben részletezetteket összegző SWOT, Erősség, „A tehetségek segítéséhez megvan a koncepció, 

a törvényi, jogszabályi és valamennyi finanszírozási háttér.” (AJTP, AJKP, AJKSZP, NTP, NTA)

 Stratégia jövőképe: „A tanuláshoz történő hozzáférés előtt álló akadályok elhárítása, a tanulás támogatásának 

ösztönzése (Arany János Programok)

 A tanulás értékének elismerése: Beavatkozási területek, Arany János Programok: „A hálózati működés a pedagógiai 

módszerek fejlesztésének és disszeminációjának új formáit teremtette meg. A programban részt vevő intézmények 
esetében a végzettség nélküli iskolaelhagyás jóval az országos átlag alatt van.”

2. Az intézmények által kiemelt területek megismerése

 Monitori jelentések

 Éves beszámolók
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A jó gyakorlatok pozícionálása

3. Célok, feladatok

 Tudásmegosztás támogatása 

 Adatgyűjtés, statisztikák 

 Elkötelezettség a diákok, a kollégák, a jól elvégzett munka és a tanári hivatás felé

 Elkötelezettség az Arany János Programok eredményes és hatékony folytatása felé
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A jó gyakorlatok pozícionálása

4. Benchmark munka támogatása

http://www.kvalikon.hu/bp/bestpractice/bestpracrice-legjobb-gyakorlat.php [2016. 02. 10.]
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Intézményi önértékelések
Összegzési szempontok

 Az intézmények válaszai a teljes működésre vonatkoztak.

 Nem sikerkritérium, hogy egy megállapítás melyik kérdésnél szerepel válaszként.

 Nem sikerkritérium, hogy az erősségek, vagy a gyengeségek között jelent meg egy téma, mert az 
összefüggéseket vizsgáltuk. (pl. iskolapszichológus) 

 Globális környezetelemzésnél a problémafelvetéseket a probléma ismétlődése szerint néztük és a 
program egészére vonatkozó javaslatokat rögzítettük.

 Az intézményi önértékelésben leggyakrabban előforduló területek a legnagyobb betűvel szerepelnek.

 Minél kisebbek a betűk, annál kevesebb intézmény értékelte releváns területként az adott témát. Annál 
fontosabb lenne – erősségként – jó gyakorlat megosztása.

 A diákon szerepelnek a releváns megállapítások.

 Végül SMART kérdés vonatkozik minden megállapításra.

 A javaslatokat összegyűjtjük a szavazóegységek és a kérdések segítségével az összefoglaló bemutató 

végén.
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Intézményi önértékelések
1. Tanulók felkutatása és a beiskolázás

ERŐSSÉG
 Minden célcsoporthoz eljut a 

programbemutató.

 Sokeszközös toborzási folyamat.

 Nyílt napok.

 Pályaorientációs fórumok és tábor 

7. osztályosoknak.

 Levelezős feladat-megoldó 

program.

FEJLESZTÉSI TERÜLET

 Minden infó jusson el az általános 

iskolákhoz a programról.

 Döntéshozók ismerjék meg a 
programot.(HHH, HH besorolások, 
önkormányzat, gyermekvédelmi 
intézmények, beiskolázási körzet 

sajátosságai, családi preferenciák)

 A célcsoport szívesebben választja a 
közvetlen anyagi támogatást nyújtó 
szakképzést.
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SMART1. 

Intézményünknek bemutatható jó gyakorlata van az 
alábbi területen:
• Intenzív programbemutatók minden célcsoportnak
• Sokeszközös toborzási folyamat
• Nyílt nap, pályaorientációs fórum, tábor
• Döntéshozók tájékoztatása
• Levelezős feladatmegoldó program
• Más terület

A szülők és az általános iskolai osztályfőnökök

mellett a döntéshozókat is egyre 

intenzívebben tájékoztatni kell a programról. A

kommunikáció erősítése programszintű 
lehetőség. 

1./8.
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Intézményi önértékelések
2. A 9/AJTP évfolyam feladatai

ERŐSSÉG
 Sokféle segítség: a kollégiumban mentálisan, a 

tanórákon szaktárgyi tudásban, a programhétvégéken 

kulturálisan.
 Gólyatábor.

 Egyéni fejlesztések megalapozása.
 A helyi mérések hatékonysága. Ez az alapja egyes 

csoportbeosztásoknak, egyéni fejlesztési terveknek, 

egyéni foglalkozásoknak.

 Pszichológiai és pedagógiai mérések mellett 

tantárgyi felmérések is vannak.

 Tartalmas programok megszervezése a 

bennmaradó hétvégéken.

FEJLESZTÉSI TERÜLET

 A hiányzások és lemorzsolódások 

csökkentése

 Bemeneti mérések mérföldköveinek 

pozícionálása (felvétel, értékelés, 

alkalmazás visszacsatolás). Ezek alapján 

motiválás és differenciálás.

 Pluszfoglalkozás-igények felmérése, 

gimnázium és kollégium közös megvalósítási 

lehetőség támogatása.
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SMART2. 

Intézményünknek bemutatható jó gyakorlata van az alábbi 
területen:
• Mentális, szaktárgyi, kulturális segítségnyújtás az iskola és 

a kollégium együttműködésében
• Bemeneti mérések és hasznosításuk
• Hiányzások és lemorzsolódások csökkentése
• Személyre szabott tehetséggondozás 
• Más terület

A pluszfoglalkozások eredményességének és 
hatékonyságának növelése érdekében a 
pedagógusok adminisztrációs terheit mérsékelni kell. A 
tanulók túlterhelésének csökkentésével motiváltságuk 
nőhet, szorongásuk csökkenhet. 

2./8.
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Intézményi önértékelések
3. Az egyéni fejlesztés folyamata és eszközrendszere

ERŐSSÉG
 Az egyéni fejlesztési tervek 

körültekintő elkészítése alapozza 
meg a tanulók sikerességét.

 Iskolapszichológus bevonása.

 Eredményes és hatékony 
önismeret és tanulásmódszertan 
foglalkozások.

 A tehetséggondozás kiterjed a 
szaktárgyak, a művészetek és az 
önismeret területekre.

FEJLESZTÉSI TERÜLET

 A fejlesztési tervek alapján 

javasolt foglalkozások 

eredményes és hatékony 

megtartása.

 Pszichológusok rendelkezésre 

állása/alkalmazása az iskolában 

és a kollégiumokban is.

 A pszichológiai tesztek finomításra 
és átütemezésre szorulnak.
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SMART3. 

Intézményünknek bemutatható jó gyakorlata van az 
alábbi területen:
• Egyéni fejlesztési tervek elkészítési folyamata
• Önismeret foglalkozások
• Tanulásmódszertan foglalkozások
• Tehetséggondozás választott területen
• Pszichológus szakemberrel való együttműködés
• Más terület

Adminisztrációs hatékonyság növelése szükséges az 

adatrögzítésben, az intézménypárok feladatainak 
összehangolásában és a tanulók idejének 
ütemezésében. Pszichológusok 
bevonása/alkalmazása sokat segít/segítene a 
tanulók egyéni fejlesztésében. 

3./8.
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Intézményi önértékelések
4. Pedagógiai eszköztár

ERŐSSÉG
 A közös értékek 

megteremtésében elkötelezett 

pedagógusok.

 Módszertani megújulás 

támogatása.

 Saját, tantestületi továbbképzések 
megszervezése.

 Verseny felkészítések és 

eredmények.

FEJLESZTÉSI TERÜLET

 Tanári hatékonyság növelése.

 A diákok magas kötelező 

óraszáma miatt nehéz egyéni 

kompetenciafejlesztést 

beütemezni.
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SMART 4. 

Intézményünknek bemutatható jó gyakorlata van az 
alábbi területen:
• Pedagógiai eszköztár megújítása valamely 

területen
• Tantestületi továbbképzések megszervezése

• Mérés-értékelés végrehajtása minden évfolyamon
• A tágabb oktatási környezet munkájában való 

részvételi gyakorlat. (AJTP, tankerület, megye, ország.)

• Más terület

A tanárok mentális felfrissülését szolgáló
képzések és programok megszervezése 

programszintű feladat lehet.
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Intézményi önértékelések

5. Pályaorientáció, pályaválasztás, tanulók nyomon követése

ERŐSSÉG
 Számos bevált megoldás van a 

pályaorientációs 

tevékenységekre. 

 Nyomon követési folyamat 

működik.

 Önismeret-erősítő segítséget 
kapnak a tanulók a megalapozott 
és élményeket ígérő 
karrierterveikhez.

FEJLESZTÉSI TERÜLET

 Szülők intenzívebb bevonása a 
pályaválasztásba is

 A peremhelyzetre sodródott 

diákokkal való kapcsolattartás

 Diákok önkéntes visszajelzéseiből 

követhető a pályaívük, távolabbi 

életszakaszokat is jó lenne 

megismerni

 Továbbtanulni szándékozó tanulók 
terelgetése a felsőoktatás irányába.

10

SMART 5. 

Intézményünknek bemutatható jó gyakorlata van az 
alábbi területen:
• Pályaorientációs tevékenységek
• Családok bevonása a tanuló pályaválasztásába
• Diákok életének érettségi utáni pályakövetése
• Mintaértékű pályaívek bemutatási lehetőségei
• Más terület

A stabilan kiszámítható felsőoktatási rendszer
segítené a tanulók jövőjének tervezését. 

Hasznos lenne formális eszközrendszer 

kidolgozása a tanulók életútjának nyomon 
követésére.

5./8.
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Intézményi önértékelések
6. Intézmények együttműködése és kapcsolatrendszerük

ERŐSSÉG
 Az intézményegységek eredményes és 

hatékony együttműködésében 
megvalósítva: éves munkatervek, havi 
osztályszintű konzultációk, napi szintű 
operatív egyeztetések.

 Együttműködés a városok kulturális 
intézményeivel.

 Éves, országos rendezvények rendszeres 
megszervezése.

 Együttműködés civilekkel.

 Pályaorientációs tábor az iskola és a 
kollégium közös szervezésében. 

FEJLESZTÉSI TERÜLET
 Vissza kell állítani az intézmények jó hírét, 

beszállítókkal való hagyományosan jó 
kapcsolatát, pénzügyi 
megbízhatóságát.

 Biztosan tervezhetően meg kell tartani 
a 15 éve működő programhétvégék 
rendszerét.

 A gimnáziumi tanárok magas óraszáma 
miatt nehezen szervezhetők meg a 
tanórán kívüli foglalkozások. 

 Az iskolák és a kollégiumok 
tanügyigazgatási dokumentumainak 
harmonizálása működésük metszetében.
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SMART6. 

Intézményünknek bemutatható jó gyakorlata van az 
alábbi területen:

• Intézményegységek együttműködése
• Külső partnerek bevonása
• Közös rendezvények megszervezése
• Kapcsolattartás a megvalósító partnerekkel
• Más terület

A kollégium és a középiskola közösen 

optimalizálja a felzárkóztató és 

tehetséggondozó tevékenységeket. 

6./8.
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Intézményi önértékelések
7.1. AJTP folyamatos fejlesztése
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 Édes Anyanyelvünk országos nyelvhasználati verseny –
különdíj

 Országos néprajzverseny – 4. hely

 Latinovits Zoltán vers- és prózamondó verseny – országos 
6. hely

 Fény éve országos rajzpályázat – 2. hely

 Informatikai rajzpályázat – 2. hely

 Országos spanyol vers- és prózamondó verseny – 3. hely

 Francia versmondó verseny – 3. hely

 Orosz műveltségi vetélkedő – 5. hely

 Rákóczi Latinverseny – 2. hely

 Idegen nyelvű Drámafesztivál – különdíj

 Mikszáth Kálmán Szépírói Pályázat – 3. hely

 INFOPROG nemzetközi informatika verseny – 2. hely

 Gábor Dénes Országos Számítástechnikai Emlékverseny –
2. és 4. hely

 Országos földrajzverseny – 3., 6., 8. és 9. hely

 Szentgyörgyi Albert Természettudományi Verseny – 2. hely

 Ének-zene verseny zenetörténet kategória – 3. hely

 Bólyai Matematika Verseny – 2. helyezés (csapat)

 Labor Kaland – 2. hely

 Mentovich Ferenc Természettudományi Verseny –
országos 6. hely

 Savaria Történelem Verseny – 1. hely

 „Magyarország az én hazám” Történelmi Verseny – 3. és 5. 
hely

 Gondolkodj Ökosan Országos Környezetvédelmi Verseny 

– 2. hely

 Tiszán innen – Dunán túl népdaléneklési verseny – arany 

minősítés

 Katasztrófavédelmi Ifjúsági Országos Verseny – csapat 6. 

hely

 Latin tánc Országos Bajnokság – 6. hely

 Fotópályázat – 3. hely

 Videó készítő verseny – 4. hely

 Összetett országos ötpróba

 Országos diákolimpián egyéni és csapat díjak különböző 

sportágakban

 NB II Röplabda Junior Országos Bajnokság – 1. hely (1 

tanuló)

 Országos Erőemelő Magyar Bajnokság – 1. hely

 Országos Fekvenyomó Diákolimpia – 1. hely

 Gábor Dénes Középiskolai Ösztöndíjban részesült 1 

tanuló

 1 tanulónak az Élet és Irodalomban írása jelent meg 
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Tanulmányi és más versenyeredmények
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 Az érettségizett tanulók(491 fő) 

75 %-a (366 fő) tervezett 

felsőoktatási továbbtanulást. 

 A jelentkezők 78 %-a nyert 

felvételt. (286 fő)
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Tanulói mobilitás Továbbtanulás

 A tanév során az összes diák 

(OSA 2892 fő) közül 110 fő 

távozott az iskolákból.

 Közülük 7 fő másik 

intézményben tanult tovább,

 89 fő kilépett a programból és 
máshol tanult tovább,

 14 fő távozott a köznevelésből.



Intézményi önértékelések

7.2. AJTP folyamatos fejlesztése

ERŐSSÉG
 Tehetségek megmutatkozását 

szolgáló rendezvények 
megszervezése.

 Új tanulmányi és szociális pályázati 
rendszer működtetése.

 Önismeret tanmenet folyamatos 
fejlesztése.

 A tanéves intézményi önértékelés 
és a monitoring segíti a problémák 
feltárását.

FEJLESZTÉSI TERÜLET
 Finanszírozás kiszámíthatósága.
 AJTP munkaközösségeinek együttműködése, szakmai 

találkozók szervezése.
 Tanulói motiváció erősítése, motiváló tényezők 

biztosítása.
 Egyéni fejlesztési tervek elméleti és gyakorlati segítése.
 Tanulásmódszertan foglalkozások támogatása.
 A monitoring jegyzőkönyvek megismerése  

visszacsatolás és folyamatos javítás céljából.
 Pedagógus továbbképzések szervezése. 
 Önismeret foglalkozások eszköztárának fejlesztése.
 Nyelvvizsgák számának növelése.
 Informatikai hatékonyság növelése.
 Jó gyakorlat gyűjtemény összeállítása.
 Honlapfrissítés.
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SMART7. 

Intézményünknek bemutatható jó gyakorlata van az 
alábbi területen:
• Arany János Blokk tevékenységei
• Tehetség-rendezvények 
• Tanulmányi és szociális pályázati rendszer 
• Saját intézményi fejlesztés

• Más terület.

A monitoring látogatások jegyzőkönyveit 

automatikusan kapják meg az 

intézmények!
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Jó gyakorlatok gyűjteménye a  http://ofi.hu/-ról is elérhető  

Okosportálon

 https://portal.nkp.hu/

 Lehetővé teszi az anyagok megosztását a kollégákkal

 Regisztráció

 Segítség a portál használatához
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Intézmények önértékelései

8. Segítő erőforrások

 Önismeret feladatgyűjtemény, a Varázsszem című könyv bővítése, jó 

gyakorlatok

 Tanulásmódszertan szaktárgyi módszertani ismeretek

 Alkalmas tantárgyi – elektronikus is – feladatbankok

 Önismeret továbbképzés foglalkozások vezetéséhez 

 Tehetséggondozó továbbképzés foglalkozások vezetéséhez 

 Naprakész AJTP honlap 

 Pszichológiai mérések értelmezése

 „Önálló szervezetként működhetne az Országos Programiroda”
 Adatbázisok létrehozása, kezelése és aktualizálása

 Országos összesítések

 Szolgáltatói adatbázis a kollégiumi hétvégék rendezvényeihez

 Pedagógiai fejlesztések

 Rendezvényszervezés

 Disszemináció

17
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Jó gyakorlatok, innovációk – Önismeret tantárgy18

6 alkalomból álló 

foglalkozás ív 

diákcsoportoknak

Filmes 

foglalkozás 

program-

hétvégéhez 

kapcsolódva 

kreatív 

feladatokkal

Módszerbemutató 

előadások

Sajátélmény 

csoportok 

pedagógusoknak

Beválásvizsgálat – tanulói visszajelzések
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Beválás vizsgálat a veszprémi csoportban
saját élmény

csoport hatás

(Mit nyújtott a foglalkozás-sorozat? Belátás növekedése, kritikai gondolkodás, aktivitás, nyitottság, érzelmek 

kifejezése, egymás támogatása, saját cselekvési terv kigondolása, és új, alternatív, hatékony 

viselkedésmintázat kiépítése)

 „Megnyíltam a többieknek. Lehet, hogy nem nagyon, de elindultam egy úton. A többiekre figyelés nekem mindig 
könnyen ment, most viszont egy egészen más szempontból láthattam az osztálytársaimat.”

 „Számomra nagyon érdekes volt és jól éreztem magam. Sokat tanultam belőle, hogy például miként küzdjek 
meg az elém gördülő akadályokkal, és minél többet beszélgetek, annál könnyebb beilleszkedni és ismerkedni.”

 „Tetszettek. Jó volt a hangulat. A végére már mindenki meg tudott nyílni. Az is jó volt, hogy mindenki türelmes volt 
a másikhoz.”

 „Bár általában kicsit fáradtan ültem le a foglalkozások elején, mégis tetszettek. Érdekes témákat feszegettünk. 
Néhány fontos dolgot például itt tudtam meg az osztálytársaimról.”

 „Az első foglalkozásoknak a hangulata még nem volt jó, de egyre jobban mindenki kinyílt és jókat tudtunk 
beszélgetni. A kreatív munkák is tetszettek, jó volt ilyen feladatokban is együtt dolgozni az osztálytársakkal. A 
beszélgetések során mindenkinek megértettem a gondolkodásmódját, és még nagyobb képet kaptam az 
osztálytársaimról.”

 „A beszélgetések hangulata nagyon jó volt. Ahogy az egész foglalkozásé. Rendkívül jól éreztem magam és a 
tortilla is nagyon finom volt.”

 „Jó volt. Érdekes. Jó volt hallgatni a többieket. A mesék is tetszettek.”

 „Az első foglalkozáson még eléggé idegen volt a helyzet, de amikor már több foglalkozás is letelt, éreztem, hogy 
oldódik a feszültség és egy kicsit mindenki tesz a közösbe. De még nem teljesen oldódott mindenki.”

 „Nagyon jól éreztem magamat a foglalkozásokon. A nyílt kommunikáció és a többiekre való odafigyelés nagyon 
sokat számított. A kreatív munkákat is nagyon élveztem! ”
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Köszönöm a figyelmet!

Jókainé Molnár Katalin MBA

jokaikati@icloud.com

jokaine.molnar.katalin@ofi.hu

+36-30-400-2070
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