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A továbbképzésr l

A képzés célja:

Ismerjük meg az Intézkedési tervek készítésére vonatkozó
jogszabályokat.

Ismerjük meg az Intézkedési terv felépítését, szerkezetét, tartalmát.

Képesek legyünk Intézkedési tervek készítésére
(kiemelten: kompetenciamérés, önértékelés tanfelügyelet).

Pedagógus önértékelést követ fejl dési terv készítése – miben azonos,
mibenmás?

Válaszokat kapjunk a felmerül kérdésekre.

Gondolkodjunk közösen!
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A továbbképzésr l

A nap programja:

Bevezet gondolatok

Mikor köteles egy iskola intézkedési tervet készíteni?

A szaktanácsadók mérés értékelési munkacsoportja által készített
Intézkedési terv minta megismerése, feldolgozása

kezdés: 10.ó.; kávészünet: 11.10 (10’); ebédszünet: 12.40 (20’); befejezés: 15.ó

3 / 73

Bevezet gondolatok

Bemutatkozás, ismerkedés

Miért tartjuk fontosnak a képzés témáját – miért vált aktuálissá?
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Mi az intézkedési terv?
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Törvényi háttér – mikor kötelez készíteni?

Országos kompetenciamérés: matematika, szövegértés – „alulteljesítés”

Intézményi önértékelés
Intézményi tanfelügyelet

6 / 73



Törvényi háttér – áttekintés

Általános rendelkezések

2011. évi CXC törvény a nemzeti köznevelésr l

80.§ az országos mérési feladatok meghatározása
41.§ adatkezelés: mérési azonosító, mérési adatok

20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési oktatási intézmények m ködésér l ...

79.§ az országos pedagógiai mérések lebonyolítása
80.§ eredmények; intézkedési terv készítésének kötelezettsége
81.§ fizikai fittségi mérés
145. Intézményi önértékelés esetén: intézkedési terv készítése
150.§ Intézményellen rzés esetén: OKM eredmények bemutatásának kötelezettsége;
intézkedési terv készítésének kötelezettsége
3. és 4. melléklet: országos pedagógiai mérések, illetve fizikai fittségi mérés tartalmi kerete
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Törvényi háttér – OKM

20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 80. §
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Törvényi háttér – OKM – eljárásrend

forrás: OH 2018/19 esTanévnyitó Konferenciasorozat
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Törvényi háttér – OKM – szintek

Elvileg
változhatna.

Gyakorlatilag
évek óta nem
változik.
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Törvényi háttér – Intézményi önértékelés

20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 145. §
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forrás: Önértékelési kézikönyvek, oktatas.hu

Törvényi háttér – Intézményi önértékelés

Önértékelési kézikönyv, gimnázium
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Törvényi háttér – Intézményi tanfelügyelet

20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 150. §
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Törvényi háttér – Intézményi tanfelügyelet

forrás: Tanfelügyeleti kézikönyvek, oktatas.hu

Tanfelügyeleti kézikönyv, gimnázium
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Pedagógus önértékelés – önfejlesztési terv
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Tanfelügyelet – fejlesztési terv
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El zmény: Kompetenciamérés eredményeinek vizsgálata

Vizsgáljukmeg, milyen eredményt ért el matematika, illetve szövegértés
területen 2015 ben az 036416OM azonosítójú intézmény. *

Kötelezte e ket a törvény arra, hogy intézkedési tervet készítsenek?

*Az eredmények, adatok nyilvánosak.Az intézmény hozzájárulásával szerepelnek a képzésen példaként.
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El zmény: Probléma azonosítása, okok feltárása

Beiskolázási mutatók

Probléma:

Csökken a jelentkez tanulók száma.

Gy jtsétek össze, milyen okai lehetnek annak egy iskolában, hogy
csökken a jelentkez tanulók száma!
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El zmény: Probléma azonosítása, okok feltárása

A probléma okai?

Küls okok:
..........................................................................................................................
..........................................................................................................................

Bels okok: .......................................................................................................
..........................................................................................................................
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El zmény: Probléma azonosítása, okok feltárása
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Minta: Az alulteljesítés okainak feltárása

Küls okok:
Az országos mérések iskolai hasznosíthatóságát kedvez tlenül befolyásoló okok:

……..A tesztíráskor magas hiányzási arányt produkáló iskolák eredményei is beszámítanak az
átlagba. …….

Az iskola beiskolázási környezetében rejl okok
Az iskola tanulóinak alacsony szociokulturális háttere;
hiányos ismeretekkel, a kezd szinten megrekedt alapkészségekkel és alapképességekkel,
sajátos érték és normarendszerrel az együttélés, együttm ködés területén
gyakori hiányzás, magas a bejárók aránya
szül k nem járnak szül i értekezletre; jöv képük nincs, a tanulást nem tekintik hasznos
tevékenységnek.

Bels okok:
osztálylétszámok; csoportbontás; korrepetálás;
kollégium
hiányos felszerelés; kevés a használható IKT eszköz;
a tanulók hiányos el zetes tudása;
a pedagógusokmódszertani kultúrájában még domináns „a tanár a tudás forrása és átadója”
felfogás; hiányos a kompetencia alapú feladatszerkeszt i tudás. …

Az alulteljesítés okai, amelyeket az intézményértékelés azonosított (példák)
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Intézkedési terv minta bemutatása
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Az Intézkedési terv felépítése
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Címoldal
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A Bevezetés tartalmi elemei

Az intézkedési terv témája, készítésének oka, célja, feladata, ki rendelte el,
probléma vázlatos megfogalmazása, a témával kapcsolatban felmerül
esetleges kérdések megfogalmazása

Az intézkedési terv f elemeinek összegzése ( kinek szól az intézkedési terv?)
Stratégiai cél, sikerkritérium, id tartam, er forrásigény, megvalósítást segít
feladatok

Megjegyzés: E tartalmi rész indokoltsága: irányítsuk a lényegre a figyelmet (1. oldal!);
eddig még általában eljut az olvasó...
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Példák: a Bevezetés tartalmi elemeinek megfogalmazására

A terv készítésének oka, megoldandó probléma:
Az elmúlt évekhez képest romlott a kompetenciamérés eredménye 2017 ben.

Stratégiai célok pl.
Legyen eredményesebb a kulcskompetenciák fejlesztése, javuló tendenciát jelezzenek
az országos mérés iskolai eredményei.
ACSH index alapján számított pedagógiai hozzáadott értékünk javuló eredményt
mutasson.
Legyenek kitöltött háttérkérd ívek a szakiskolásoknál.
3 év alatt csökkenjenek a különbségek a telephelyek csoportjainak eredményei között.

Sikerkritérium pl.
AzOKM tartalmi kereteiben szerepl matematika, szövegértés területén a tanulóink
eredményének számszer növekedése.

A stratégiai célok megvalósítását segít feladatok pl.
Minden tanár ismerje az országos mérés feladatait. Tudja azonosítani, hogy miben
térnek el az általa szokásosan alkalmazott feladatoktól, feladatlapoktól az országos
mérés mér eszközeiben lév feladatok és instrukciók.
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Példák: a Bevezetés tartalmi elemeinek megfogalmazására

A terv készítésének oka, megoldandó probléma:
Az elmúlt évekhez képest romlott a kompetenciamérés eredménye 2017 ben.

Stratégiai célok pl.
Legyen eredményesebb a kulcskompetenciák fejlesztése, javuló tendenciát jelezzenek
az országos mérés iskolai eredményei.
ACSH index alapján számított pedagógiai hozzáadott értékünk javuló eredményt
mutasson.
Legyenek kitöltött háttérkérd ívek a szakiskolásoknál.
3 év alatt csökkenjenek a különbségek a telephelyek csoportjainak eredményei között.

Sikerkritérium pl.
AzOKM tartalmi kereteiben szerepl matematika, szövegértés területén a tanulóink
eredményének számszer növekedése.

A stratégiai célok megvalósítását segít feladatok pl.
Minden tanár ismerje az országos mérés feladatait. Tudja azonosítani, hogy miben
térnek el az általa szokásosan alkalmazott feladatoktól, feladatlapoktól az országos
mérés mér eszközeiben lév feladatok és instrukciók.

A folyamatban kés bb születnekmeg ezek a részletek.

Érdemes kés bb visszatérni erre a diára, és
áttanulmányozni a példákat, ötleteket.
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Helyzetelemzés

Helyzetelemzés: kötelez ! Megalapozza, el készíti az intézkedési tervet.
F leg a problémákat, hiányosságokat és ezek okainak feltárását tartalmazza.

Az intézményi helyzetelemzés célja
Kiindulási pont azonosítása annak érdekében, hogy meg tudjuk határozni a releváns
intézkedéseket és feladatokat. (Pl. alulteljesítésOKM en; tanfülegyelet stb.)

Az iskolaépületek/óvodaépületek
Infrastruktúra; Épületek, elhelyezkedésük; Az iskola környezetének bemutatása
(épület, tárgyi feltételek, település stb.)

Az intézmény képzési rendszere
Az iskola teljes képzési struktúrájának vázlatos bemutatása

Az intézmény tanulói
Hány gyerek, milyen összetétel ek,( tagozat, intézményegységek..... ), évfolyam,
felkészültségük, (input), családi környezet, HH, HHH, SNI, BTMN;
tanulóink életkörülményei ...... perspektíva, motiváltság...
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Helyzetelemzés 2.

Vezetés
Az igazgató........, az igazgatóhelyettes.............. A vezet k munkáját
segítik..............(pl munkaközösségek).......(esetleg a gazdasági vezet )

Személyi feltételek
Tanárok, óvodapedagógusok, iskola lelki vezet je, pedagógiai asszisztens, iskola
óvodapszichológus, technikai dolgozók…
pedagógusok összetétele, végzettsége, specifikus munkaterületek (fejlesztés,
tehetséggondozás, konfliktuskezelés, ...).
Az intézkedési tervnek megfelel humáner forrás feltárása.

A tanítás/nevelés tartalmai és módszerei az intézkedési tervnek megfelel en
pl: tankönyvek, szemlétet eszközök, módszer ...

Eredményesség–eredménytelenség dimenziói
Ha relevánsa cél szempontjából...pl. tejlesítmények statisztikai elemzése,OKM
eredmények értékelése, elemzése, morális dimenzió, neveltségi szint...
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Helyzetelemzés – További ötletek 1

A tanulói összetétel
Tanulólétszám, HHH, HH, SNI
A tanulók családi háttere
A tanulók fegyelme, motivációja

A humán er forrás/a tantestület jellemz i
Létszám, szakos ellátottság, továbbképzéseken való részvétel
Milyen szervezeti keretek (munkaközösségi foglalkozások, szakmai napok stb.)
állnak rendelkezésre a bels szakmai párbeszédhez?
Milyen a pedagógusok mérési értékelési felkészültsége?

Az adott évi kompetenciamérés eredményeit összefoglaló táblázatok, az
eredmények elemzése,
(évfolyamonként/képzési típusonként, képességterületenként)

A kompetenciamérés eredményességét befolyásoló tartalmi kérdések
A helyi tanterv, tanári programok (tanmenetek) tartalma
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Helyzetelemzés – További ötletek 2 OKM

Amindennapi nevel oktató munka során mely szaktárgyak keretében valósul meg
a tanulók:

szövegért képességének fejlesztése?
problémamegoldó gondolkodásának, matematikai eszköztudásának fejlesztése?

Végeznek e bemeneti diagnosztikus méréseket? Melyik területen, melyik
évfolyamon?

Milyen tanórán kívüli lehet ségek vannak a lemaradók felzárkóztatására, a
tehetséggondozásra?

Az országos kompetenciamérésekmegszervezése, lebonyolítása, feldolgozása
Mennyire „közügy” az iskolában azOKM el készítése?
Van e az intézménynek állandómérési koordinátora?
Hogyan történik a mérések el készítése? (tanulók, szül k el zetes tájékoztatása)
Ki végzi az iskolai, telephelyi kérd ív kitöltését?
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Helyzetelemzés – További ötletek 3

Tárgyi feltételek
Hány olyan tanterem van, ahol a tárgyi környezet (bútorzat, eszközök, megfelel
teremméret) lehet vé teszi a korszer tanulásszervezést, projektmódszer, IKT,
stb.) alkalmazását?(Számítógépek; fejleszt eszközök )

Az intézményvezetés ellen rz tevékenysége
Az intézményvezet hogyan ellen rzi a kompetenciafejlesztést célzó pedagógiai
tevékenységet?

Hogyan tudja az intézményvezet ösztönözni a pedagógusokat az eredmények
feldolgozására, elemzésére?
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Helyzetelemzés részletezettsége

A helyzetelemzésben megjelen tartalmi elemek, azok kifejtettsége
igazodjon

az intézkedési terv készítésének okához, az intézkedési terv céljához

pl.OKM alulteljesítés részletes eredményelemzés
pl. tanfelügyelet hiányterületnek jelölte meg az IKT eszközhasználatot
eszközellátottság részletezése

ahhoz, hogy kinek szól a terv
pl. intézményen belül rövidebb lehet
pl. fenntartónak, IKT eszközök beszerzése jelenlegi állapot
pl. OH intézményi környezet, tanulók családi háttere b vebben
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Helyzetelemzés részletezettsége

A helyzetelemzésben megjelen tartalmi elemek, azok kifejtettsége
igazodjon

az intézkedési terv készítésének okához, az intézkedési terv céljához

pl.OKM alulteljesítés részletes eredményelemzés
pl. tanfelügyelet hiányterületnek jelölte meg az IKT eszközhasználatot
eszközellátottság részletezése

ahhoz, hogy kinek szól a terv
pl. intézményen belül rövidebb lehet
pl. fenntartónak, IKT eszközök beszerzése jelenlegi állapot
pl. OH intézményi környezet, tanulók családi háttere b vebben
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Probléma/ák megfogalmazása

Problémák azonosítása: a helyzetelemzést követi a problémák konkrét és részletes
megfogalmazása

Probléma: ami bels okokra vezethet vissza, amin változtatni tudunk!

Probléma lista

Súlyozás

Kiválasztott problémák, amelyekkel az intézkedési terv foglalkozik
szükség szerint indoklással

A dokumentumban ezen a ponton
egymár korábbanmegvalósult folyamat eredményét rögzítjük.
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Az intézkedési terv területei

Következ lépés annakmeghatározása, hogy az intézménym ködésének mely
területeit, folyamatait érintik a problémák, és ez alapjánmely területekhez
kapcsolódik az intézkedési terv.

Példa:

Intézkedési terv területei

Szervezés, tanulásirányítás
Egyén és képességorientált pedagógiai kultúra
A lemaradások leküzdéséhez szükséges személyi feltételek

A továbbiakban az intézkedési terven belül ezekre (akár) külön résztervek, részletes
feladattervek épül(het)nek.
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Célmeghatározás

Célok megfogalmazása:

Célok: az iskolai dokumentumokból az intézkedési tervhez illeszked stratégiai célok
átemelése; a feltárt problémákhoz kapcsolódó új célok megfogalmazása, és ezek
összehangolása.

Fontos: a célok levezethet ek legyenek a feltárt okokból!

Emlékeztet : SMART cél:
Specific a cél specifikus, azaz konkrét, egyértelm .
Measurable: mérhet . Rendeljünk hozzá mér számot, vagy olyan mutatót, amelyb l

tudjuk, hogy elértük, avagy sem.
Attractive: attraktív, azaz kihívást jelent . Az eléréséhez szükség van bizonyos

er feszítésekre.
Realistic: reális, azaz a rendelkezésre állnak, vagymegszerezhet k a cél eléréséhez

szükséges er források (err l majd külön is megemlékezünk).
Timely: id ben behatárolt.
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Célmeghatározás

Célok megfogalmazása:

Célok: az iskolai dokumentumokból az intézkedési tervhez illeszked stratégiai célok
átemelése; a feltárt problémákhoz kapcsolódó új célok megfogalmazása, és ezek
összehangolása.

Fontos: a célok levezethet ek legyenek a feltárt okokból!

Emlékeztet : SMART cél:
Specific a cél specifikus, azaz konkrét, egyértelm .
Measurable: mérhet . Rendeljünk hozzá mér számot, vagy olyan mutatót, amelyb l

tudjuk, hogy elértük, avagy sem.
Attractive: attraktív, azaz kihívást jelent . Az eléréséhez szükség van bizonyos

er feszítésekre.
Realistic: reális, azaz a rendelkezésre állnak, vagymegszerezhet k a cél eléréséhez

szükséges er források (err l majd külön is megemlékezünk).
Timely: id ben behatárolt.

Példa SMART célra:

A nyelvtanulással sokan küzdenek. Egy nyelvtanulással kapcsolatos okos cél lehet például a
következ :

2017. december 31 ig leteszem az angol középfokú nyelvvizsgát.

Elemezzük:

Specifikus: angol nyelvvizsgát akarok tenni.

Mérhet : középfokú szintet akarok elérni. (Ha csak az alapfokú nyelvvizsgát sikerül
letennem, nem értem el a célt. Ha fels fokot érek el: túlteljesítettem.)

Attraktív: most nem tudnék levizsgázni, mert nem elég jó a nyelvtanom.Tanulnom
kell, tehát a cél elérése er feszítéseket kíván részemr l.

Reális: tanultammár angolt, viszonylag jól beszélek, közelítem a középfokú
szintet. Minden esélyemmegvan rá, hogy tanulással elérjem a célomat.

Terminizált: 2017. december 31 et t ztem ki magamnak határid ként.
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Célmeghatározás

Célok megfogalmazása:

Célok: az iskolai dokumentumokból az intézkedési tervhez illeszked stratégiai célok
átemelése; a feltárt problémákhoz kapcsolódó új célok megfogalmazása, és ezek
összehangolása.

Fontos: a célok levezethet ek legyenek a feltárt okokból!

Emlékeztet : SMART cél:
Specific a cél specifikus, azaz konkrét, egyértelm .
Measurable: mérhet . Rendeljünk hozzá mér számot, vagy olyan mutatót, amelyb l

tudjuk, hogy elértük, avagy sem.
Attractive: attraktív, azaz kihívást jelent . Az eléréséhez szükség van bizonyos

er feszítésekre.
Realistic: reális, azaz a rendelkezésre állnak, vagymegszerezhet k a cél eléréséhez

szükséges er források (err l majd külön is megemlékezünk).
Timely: id ben behatárolt.

Példa SMART célra:

A nyelvtanulással sokan küzdenek. Egy nyelvtanulással kapcsolatos okos cél lehet például a
következ :

2017. december 31 ig leteszem az angol középfokú nyelvvizsgát.

Elemezzük:

Specifikus: angol nyelvvizsgát akarok tenni.

Mérhet : középfokú szintet akarok elérni. (Ha csak az alapfokú nyelvvizsgát sikerül
letennem, nem értem el a célt. Ha fels fokot érek el: túlteljesítettem.)

Attraktív: most nem tudnék levizsgázni, mert nem elég jó a nyelvtanom.Tanulnom
kell, tehát a cél elérése er feszítéseket kíván részemr l.

Reális: tanultammár angolt, viszonylag jól beszélek, közelítem a középfokú
szintet. Minden esélyemmegvan rá, hogy tanulással elérjem a célomat.

Terminizált: 2017. december 31 et t ztem ki magamnak határid ként.
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Célmeghatározás – példák

CélokOKM fejlesztési tervben:

Legyen eredményesebb a kulcskompetenciák fejlesztése, javuló tendenciát jelezzenek
az országos mérés iskolai eredményei.

ACSH index alapján számított pedagógiai hozzáadott értékünk javuló eredményt
mutasson.

Legyen elég kitöltött háttérkérd ív a szakközépiskolásoknál (legyenCSH index).

3 év alatt csökkenjenek a különbségek a telephelyek csoportjainak eredményei között.

Ha a stratégiai cél „nem elég SMART”:

fogalmazzuk megmásképp

bontsuk tovább részcélokra, területekhez kapcsolódó célokra

fokozottan figyeljünk az indikátorok, sikerkritériumokmeghatározására (ld. köv. dia)
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Célmeghatározás – példák

CélokOKM fejlesztési tervben:

Legyen eredményesebb a kulcskompetenciák fejlesztése, javuló tendenciát jelezzenek
az országos mérés iskolai eredményei.

ACSH index alapján számított pedagógiai hozzáadott értékünk javuló eredményt
mutasson.

Legyen elég kitöltött háttérkérd ív a szakközépiskolásoknál (legyenCSH index).

3 év alatt csökkenjenek a különbségek a telephelyek csoportjainak eredményei között.

Ha a stratégiai cél „nem elég SMART”:

fogalmazzuk megmásképp

bontsuk tovább részcélokra, területekhez kapcsolódó célokra

fokozottan figyeljünk az indikátorok, sikerkritériumokmeghatározására (ld. köv. dia)
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Indikátorok, sikerkritériumok

Indikátor: az intézkedési tervet jellemz mér szám(ok)

a releváns, figyelembe vett indikátorok körét a terv rögzíti
egyben szabályozza a megfelel adatok gy jtését

Sikerkritérium: a terv megvalósításával elérend indikátorszint(ek),
egyéb feltételekkel kiegészítve
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Indikátorok, sikerkritériumok

Példa:

Indikátor: az intézményi kompetenciamérési eredmények

Az intézkedési terv megvalósításának sikerkritériuma:
Amatematika és szövegértés területén az intézményi kompetenciaeredmények
számszer növekedése; a jelenlegihez képest az intézkedési terv megvalósítását követ
évben a növekedés realizálódik. A tendencia az országos átlag eléréséig folytatódik.

3. FELADAT
Cél:

A pedagógusok a jelenleginél hatékonyabban alkalmazzák az IKT eszközöket a tanítási
gyakorlatukban.

Indikátor?

Sikerkritérium?
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Indikátorok, sikerkritériumok

3. FELADAT
Cél:

A pedagógusok a jelenleginél hatékonyabban alkalmazzák az IKT eszközöket a tanítási
gyakorlatukban.

Indikátor?

Sikerkritérium?

PÉLDÁK INDIKÁTOROKRA ÉS SIKERKRITÉRIUMOKRA

Indikátor: az IKT val támogatott órák száma pedagógusonként

Sikerkritérium: a pedagógusok az óráik 50% án használnak IKT eszközt.

Dokumentum: tanmenetben tervezés; osztálynaplóban rögzítés

Indikátor: IKT s órákon hospitálások száma pedagógusonként

Sikerkritérium: valamennyi pedagógus kéthavonta 1 IKT s órán hospitál

Dokumentum: osztálynapló; óralátogatási jegyz könyv
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Részletes feladatterv „A”

„A” változat: területenkénti bontásban szerepelnek a részletes feladatok

Terület: ...
Részcél(ok): ...
Indikátor(ok), sikerkritérium(ok): ...

A célok és a területek alapján több is készülhet
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Feladatterv: Feladatok/tevékenységek

Általános vagy különböz szintekre lebontott feladatok

Általános feladatok – mindenki részvételét igénylik (ki az a mindenki?)
egységesen valamennyi pedagógust vagy a pedagógusok egy részcsoportját érint , az
intézmény pedagógiai folyamataiba beépül feladatok

Különböz szintekre lebontott feladatok

Személyhez vagy felel sségkörhöz, beosztáshoz köt d feladatok
vezet i feladatok
munkaközösség vezet i vagy egyéb csoportvezet i feladatok
tanárok pedagógusok konkrét feladatai (nevesített feladatok)

Egyéb az intézkedési terv szempontjából releváns bontás
pl. ha több telephely érintett, akkor telephelyek szerinti bontás
pl. ha több részterülete van felbontva az intézkedési terv, arra épül bontás
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„Általános feladatok”

„Általános feladatok”

Példák:

Éves munkatervek kiegészítése az intézkedési terv egyes feladataival
(ki? mindenki, akinek feladata munkatervet készíteni)

OKMmérést segít feladatok beépítése a tanórán
(ki? minden pedagógus – és nem csak a matekos és magyaros!)

Kapcsolattartás eszköze: Facebook

Családcentrikusság er sítése – osztály család programokon tanárok is részt
vesznek
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Szintekre lebontott feladatok

Milyen szintekre lehet lebontani a feladatokat?

FELS SZINT – Vezet i

KÖZÉPS SZINT – Munkaközösség vezet i vagy csoportvezet i

ALSÓ SZINT – Szaktanári/Pedagógusi

A szinthatárok átfedhetik egymást:

ugyanaz a feladat több szinten is megjelenhet;
(pl. tanmenetek ellen rzése)

egy feladathoz egy másik szinten is kapcsolódhat feladat;
(pl. pedagógusok óralátogatása: intézményvezet jóváhagyja, vezet helyettes
szervezi, pedagógusok végzik)

az intézmény m ködése, a szervezeti kultúra is meghatározza, melyik feladat melyik
szinthez rendelhet .
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Általános és szintekre lebontott feladatok

AzOKM eredmények javítása érdekében készül egy
intézkedés terv. A mellékelt lapon láthatjátok a benne
felsorolt feladatokat.

Soroljátok be az egyes feladatokat az egyes szintekhez!
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További ötletek 1

Vezet i feladatok – példák

OKMmérés szervezeti hátterének és min ségbiztosítási eszközeinek pontos
ismerete
Fejlesztési program készítése, megvitatása és elfogadtatása a tantestülettel.
A tanulói fejlesztést segít bels továbbképzések, tapasztalatcserék
megszervezése
Munkatervek ellen rzése és felülvizsgálata, a félévi és év végi értekezleteken a
munkatervek teljesítésér l beszámoló
A tanmenetekbe a kompetencialapú oktatás beépítése, feladatbank készítése,
bemutató órák szervezése, jó gyakorlatok megismerése érdekében bels
hospitálás szervezése
A pedagógiai kultúra fejlesztéséhez módszertani képzések biztosítása a
pedagógusok részére
Az intézkedési terv folyamatos nyomon követése, a szükséges módosítások
megtétele
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További ötletek 2

Általános feladatok – példák

Megvalósítási beszámolók készítése
Munkatervek kiegészítése az intézkedési terv feladataival
OKMmérést segít feladatok beépítése a tanórán

Tanári feladatok: tanárok által megvalósítandó, személyre szabott feladatok

példák:

Önképzés
Bels és küls továbbképzéseken való részvétel
Óralátogatás kollégáknál
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Módszerek, eszközök

Módszerek, eszközök
a feladat/tevékenység konkretizálása
egy feladathoz több is tartozhat

Példák:

Feladat: OKMmérést segít feladatok beépítése a tanórán
Módszer/eszköz: tanmenetek kiegészítése;

a pedagógusok az osztálynaplóban jelzik a tanórán

Feladat: A tanulói fejlesztést segít bels továbbképzések, tapasztalatcserék
megszervezése

Módszer/eszköz: éves munkatervben továbbképzések
hospitálás bels rendjének kialakítása; éves tervezése
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Eredmény – dokumentum – id

Mérhet eredmény
mi tekinthet eredménynek?
mikor „mérhet ” az eredmény?
„sikerkritérium”

Dokumentumok
amely(ek) az adott feladat/tevékenység megvalósulását dokumentálják

Megvalósulás ideje
azaz határid
mikorra kell az adott feladatnak/tevékenységnek megvalósulnia?
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Eredmény – dokumentum – id

Felel s
vö. a feladatok lebontása c. résszel
konkrét, megnevezett személy

Feladat résztvev i
vö. a feladatok lebontása c. résszel

ha általános feladat pl. minden pedagógus; minden matematikatanár

ha nem általános feladat munkakörhöz, feladatkörhöz kötés vagy
konkrét személyek megnevezése (pl. minden osztályf nök;
munkaközösség vezet k; matematikatanárok; Nagy Balázs)
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Eredmény/dokumentum/id – feladat
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Eredmény/dokumentum/id – feladat
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Eredmény/dokumentum/id – feladat
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Részletes feladatterv „B”

„B” változat: id rendben szerepelnek a részletes feladatok

például: a területi bontásban kidolgozott, részcélok elérésére kidolgozott résztervek
„összefésülve” id rendben
ebb l is lehet több: például részcsoportok számára kidolgozott, a feladatokat
id rendben tartalmazó terv

el ny: segíti a napi szint megvalósítást
hátrány: a kapcsolódó részcélok, sikerkritériumokmegfogalmazására nagyobb gondot kell fordítani
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Id tartam, bevontak köre, felel s

60 / 73



Id tartam, bevontak köre, felel s

Id tartam: Mett l meddig
pl. 2017/18. tanév kezdete – 2019/20. tanév vége
pl. 2017. szeptember 1. – 2019. december 31.

Bevontak köre
Fenntartó
Intézményvezet , helyettesek, részcsoport vezet k
Pedagógusok
Nevel és oktatómunkát közvetlenül segít alkalmazottak
Küls résztvev k: ....

Felel s: Intézményvezet
Az intézkedési terv megvalósításáért felel: …….. intézményvezet
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Er források feltérképezése

Két kérdést kell megvizsgálni:

Milyen típusú er források szükségesek egy intézkedési tervben
szerepl célok eléréséhez?
Ki biztosíthatja a különböz típusú er forrást?

A fejlesztéshez szükséges legfontosabb er források típusai
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Er források feltérképezése

Példák

Típus Megnevezés Ki biztosítja?

anyagi

továbbképzés finanszírozása
fenntartó; intézményvezet ;
pályázati forrás

megfelel taneszközök
kompetenciafejlesztéshez

(fenntartó); intézményvezet ;

csoportbontás, felzárkóztató
foglalkozás

intézményvezet

innovációs
pályázatírás pályázat kiírója; intézményvezet

„családi fesztivál” intézményvezet , alapítvány

humán
fejleszt pedagógus (fenntartó); intézményvezet

pedagógusok önképzése intézményvezet , pedagógusok
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A terv megvalósításának id tartama

Milyen hosszú lehet egy intézkedési terv megvalósításának id tartama?

RÖVIDTÁVÚ – 1 év pl. egy tanévre írt intézkedési terv

KÖZÉPTÁVÚ – 2 3 év pl. intézményvezet értékeléséhez igazodva

HOSSZÚTÁVÚ – 5 év pl. az intézményvezet kinevezéséhez igazodva
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Költségek; ellen rzés és értékelés

Amegvalósítás költségei

A részletes terv után – összegzés (a fenntartónak )
pl. A felsorolt továbbképzések finanszírozása

Állandó, kizárólag könyvtárként m köd iskolai könyvtárszoba kialakítása egy
tanterem terhére

Az intézkedési terv végrehajtásának ellen rzése és értékelése

Az intézkedési terv lezárása: annak összegzése, hogy a terv megvalósításának
ellen rzése és értékelése hogyan történik („PDCA”!)

Összhangban:
Ellen rzés: tervben szerepl , folyamatosan megjelen elemekkel
Értékelés: az iskolai helyi dokumentumokkal és a jogszabályokkal

65 / 73

Intézkedési terv tanfelügyeletnél
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Pedagógus (ön)fej l dési/lesztési terve
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Vezet (ön)fej l dési/lesztési terve
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A fejlesztési terv tartalma, sablonja
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Intézkedési terv sablonok

Sablon Intézkedési tervhez

Katolikus Pedagógiai Intézet

SablonokOKM hez

Oktatási Hivatal
Református Pedagógiai Intézet (forrás)

Sablon intézményi önértékeléshez, tanfelügyelethez

Kézikönyvekb l
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