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„Köznevelés az iskolában” projekt  

 

 

NEGYEDÉVES INTÉZMÉNYI SZAKMAI BESZÁMOLÓ  

a 2015. 01. 01-től 2015. 03. 31-ig terjedő időszakról 

A mentoráló intézmény neve: Zalabéri Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 

A mentoráló intézmény vezetője: Kiss Albert 

A mentoráló intézmény címe: 8798 Zalabér, Hunyadi út 2. 

 

A módszertani modell/modellek címe: Esély és ösztönzés komplex tehetségsegítés 

A modell/modellek szakmai felelőse: Kiss Albert 

http://www.klik.gov.hu/
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1. Adatok a mentoráló intézményi tevékenységről 

A disszemináció keretében megvalósult 
esemény, tevékenység címe 

Dátum 

Az esemény 
lebonyolításának 

formája 
(hospitálás v. 
workshop v. 

egyéb) 

A disszeminációs esemény lebonyolításában 
közreműködők 

A 
disszeminációs 

eseményen 
résztvevő  

intézmények 
száma 

A disszeminációs 
eseményen résztvevő 
pedagógusok száma 

A disszeminációs 
eseményen való 

részvételről  
kiadott igazolások 

száma neve 
fő  

összesen 
intézményi 

intézménye
n kívüli 

Alkotói napok (alsó tagozat) 
KGYTK jó gyakorlat 

2015. 
január 
28. 

tájékoztató, 
előadás, 
hospitálás, 
konzultáció 

1.Kiss Albert 
2.Cseh Németh Zsuzsanna 

3.Cseh Németh László 

3 5 3 12 9 

Alkotói napok (felső tagozat) 
KGYTK jó gyakorlat 

2015. 
január 
29. 

tájékoztató, 
előadás, 
hospitálás, 
konzultáció 

1.Kiss Albert 
2.Cseh Németh Zsuzsanna 

3.Cseh Németh László 

3 5 3 10 10 

A fények és a színek hangulati, 
figyelemvezető, irányadó és térhatása 
Az erős oldalak fejlesztése dúsító 
programpárral  
Művészeti projektek jó gyakorlat 

2015. 
február 
26. 

hospitálás, 
konzultáció, 
előadás 

1.Kiss Albert 

2.Cseh Németh Zsuzsanna 
3.Cseh Németh László 

3 4 3 8 8 

Esély és ösztönzés tehetségsegítő modell 2015. 
március 
09. 

 

előadás, 
workshop 

 
Zalaegerszeg 

résztvevők: 

Kiss Albert 
Cseh Németh Zsuzsanna 

     

Erőszakmentes kommunikáció 2015. 
március 
10. 

konzultáció, 
workshop 
 
Bak 

résztvevők: 

Kiss Albert 
Cseh Németh László 

 

     

Aktív társadalmi szerepvállalás segítése a 
drámapedagógia és a diákönkormányzat 
módszertani eszközeivel 
M(i)ért pont érték jó gyakorlat 

20105. 
március  
26. 

hospitálás, 
konzultáció 

1.Kiss Albert 

2.Cseh Németh Zsuzsanna 
3.Cseh Németh László 

3 4 3 9 9 

ÖSSZESEN: 
12 18 9 39 36 

(A sorok száma bővíthető.) 

http://www.klik.gov.hu/
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ZÁRÓ MENTORÁLÓ INTÉZMÉNYI SZAKMAI BESZÁMOLÓ  

A mentoráló intézmény neve: Zalabéri Általános Iskola és Alapfokú Művészeti iskola 
A mentoráló intézmény vezetője:  Kiss Albert 
A mentoráló intézmény címe: 8798 Zalabér, Hunyadi út 2. 
A módszertani modell/modellek címe: Esély és ösztönzés komplex tehetségsegítés 

A modell/modellek szakmai felelőse: Kiss Albert 

 

1. Adatok a mentoráló intézményi tevékenységről a 2015. 04. 01-től 2015. 05. 31-ig terjedő időszakról 

A disszemináció keretében 
megvalósult esemény, tevékenység 

címe 
Dátum 

Az esemény 
lebonyolításának 

formája 
(hospitálás v. 
workshop v. 

egyéb) 

A disszeminációs esemény lebonyolításában 
közreműködők 

A 
disszeminációs 

eseményen 
résztvevő  

intézmények 
száma 

A disszeminációs eseményen 
résztvevő pedagógusok száma 

A disszeminációs 
eseményen való 

részvételről  
kiadott igazolások 

száma neve 
fő  

összesen 
intézményi 

intézményen 

kívüli 

Az átvett módszertani modell 
bevezetésének segítése a tantárgyi és 
nem tantárgyi tanulás folyamataiban 

Zalaszentgrót 

2015. IV. 
17. 

hospitálás 1.Kiss Albert 

2.Cseh Németh Zsuzsanna 
3.Cseh Németh László 

3 3 3 10 10 

Az átvett módszertani modell 
bevezetésének segítése a tantárgyi és 
nem tantárgyi tanulás folyamataiban 

Tűrje 

2015. IV. 
24. 

hospitálás 1.Kiss Albert 

2.Cseh Németh Zsuzsanna 
3.Cseh Németh László 

3 3 3 10 10 

A komplex modell munkatervbe 
illesztésének segítése (Kistérségi alkotói 
napok) 

Zalabér 

2015. V. 
22. 

implementáció 
segítése 

1.Kiss Albert 
2.Cseh Németh Zsuzsanna 

3.Cseh Németh László 

3 3 3 10 10 

ÖSSZESEN: 
9 9 9 30 30 

(A sorok száma bővíthető.) 

http://www.klik.gov.hu/
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2. Adatok az adaptálási folyamatról a 2015. 04. 01-től kezdődő időszakról 

A módszertani modell adaptálásához 
szükséges együttműködési megállapodás 

száma 

Az adaptálási folyamat során rendezett szakmai programok 
száma 

megkötött egyeztetés alatt átadó intézménynél átvevő intézménynél 

3  1 2 

 

a) Amennyiben nem áll rendelkezésre adaptáló intézmény, és/vagy nem jött létre 

együttműködési megállapodás, miben látja ennek okát? 

Ne feledjék a részleges adaptáció lehetőségét sem. 

Három intézménnyel kötöttünk megállapodást.  

b) Milyen megoldási elképzelése/javaslata van a fenti ok megszüntetésére? 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

3. Szakmai beszámoló a mentoráló intézményi működésről a 2015. 04. 01-től kezdődő 

időszakról 

Kérjük, hogy minden szempontra (a, b, c,) kitérve, minimum 3 oldal terjedelmű 

dokumentumban, konkrét tartalommal végezze el a tevékenységek bemutatását, 

hogy a pályázatban vállalt feladatok teljesítése egyértelműen és meggyőzően 

azonosítható legyen!)  

 

 

a) A módszertani modell népszerűsítő és adaptációs folyamatában elvégzett tevékenység 

leírása  

 

Az eddig végzett tevékenységek tükrében célratörően mutassa be: 

 a népszerűsítő programok során alkalmaztuk a hospitálás, a workshop, a konzultáció és 

az előadások módszereit. Emellett elégedettséget is mértünk. Átadtuk az adaptálandó 

modellt és a hozzá tartozó szakirodalmi listát is. 

http://www.klik.gov.hu/
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 az adaptációs folyamat során alkalmazott a konzultáció, az ötletbörze, az intézményi 

elemzés, az előadások módszereit. Emellett konszenzusra törekvés mellett elkészítettük 

közösen az adaptációs programot és annak folyamatát, valamint rögzítettük az 

együttműködési megállapodás részleteit. 

 

 az adaptáció segítéséhez alkalmazott segédeszközök:  

 Kiss Albert: Komplex tehetséggondozás az integrációért egy ÉKP-s kisiskolában – kutatás 

közben az „Esély és Ösztönző” tehetségsegítő modell. Scientia Pannonica 2013/ 2. sz 

 Kiss Albert: A zalabéri komplex tehetségsegítő modell nemzetközi sikere Kínában. Zalai 

Tanügyi Információk, 2013/9. sz. 

 Cseh Németh Zsuzsanna: Hogyan tanulnak a zalabéri diákok az önképző körben? ÉSZ 

online folyóirat 2013. júniusi számában http://kgytk-

zalaber.hu/index.php?option=com_content&view=category&id=13&Itemid=123 

 Cseh Németh László: A festői közösség helye az „Esély és ösztönzés” komplex 

tehetséggondozó modell innovációjában. Zalai Tanügyi Információk, 2014/6. sz.  

 Kiss Albert: Az „esély és ösztönzés” komplex tehetségsegítő modell pedagógiai 

kutatásának részeredményei. Géniusz Műhely 12. Magyar Tehetségsegítő Szervezetek 

Szövetsége, Budapest, 2014. 

  Dr. Balogh László, Dr. Mező Ferenc, Kormos Dénes: Fogalomtár a Tehetségpontok 

számára. Géniusz Könyvek 20. MATEHETSZ, Budapest, 2011. 

  Polonkai Mária: Gazdagító programpárok jó gyakorlatai. Géniusz Könyvek 37. 

MATEHETSZ, Budapest, 2014. 

  Harmatiné Olajos Tímea, Pataky Nóra, Kovcsné dr. Nagy Emese: A kétszeresen 

kivételes tanulók tehetséggondozása. Géniusz Könyvek 30. Budapest, 2014. 

 

 Az adaptáció során létrejött dokumentumok: 

o az adaptálandó modell leírása 

o óratervek 

o adaptációs program 

o adaptációs folyamat 

o szakirodalmi lista az adaptációhoz 

o az elégedettséget bemutató diagramok 

 

A nevezett időszakban szerzett tapasztalatok és azok elemzése, az intézményi önreflexió, 

valamint az elégedettségi mérések eredményei és a reflexiók alapján mutassa be: 

 

 

 

http://www.klik.gov.hu/
http://kgytk-zalaber.hu/index.php?option=com_content&view=category&id=13&Itemid=123
http://kgytk-zalaber.hu/index.php?option=com_content&view=category&id=13&Itemid=123
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 a célok megvalósulását 

A kitűzött cél megvalósult, az együttműködési megállapodás létrejött a kistérségen belüli 

három intézménnyel. 

Az elégedettséget mérő adatlap kitöltése segítette a disszeminációt. 

 az eredményeket 

A megállapodásokat megkötöttük, amely szerint az adaptáció megjelenik az intézmények 

2015616-os munkaterveiben. 

 a hatékonyabb mentoráló intézményi működésre vonatkozó javaslatok beépítésére, a 

fejlesztésre vonatkozó terveket. (Fenntartási kötelezettségük nincs a Mentoráló 

intézményi pályázatban, azonban a Mentoráló intézményi címet 3 évre nyerték el; tehát 

szakmai tevékenységüket a fenntartóval egyeztetve tovább folytathatják az adott 

időkereten belül.). 

 

A mentorált intézmények további módszertani segítését tervezzük (kölcsönös 

hospitálásokkal, konzultációkkal, elemzésekkel), hiszen a Kistérségi tehetségnapokra 

készülés és annak megtartása csak kezdeti lépései az „Esély és ösztönzés komplex 

tehetségsegítő modell” hatékony alkalmazásának. 

 

 

b) Volt-e a mentoráló intézményi folyamatban olyan tényező, amely akár intézményi, akár 

intézményen kívüli körben meghatározóan gátolta a hatékony működést?  

 

A felkínált modell bemutatását nagymértékben segítette volna az igényelt eszközök 

maradéktalan megérkezése. 

 

4. Szakmai összefoglaló a mentoráló intézmény 2014-2015. évi disszeminációs 

és adaptációs tevékenységéről 

Kérem, fejtse ki az alábbiakat! 

a.) A mentoráló intézményi disszemináció saját intézményi résztvevői körében 

milyen hatásokat váltott ki; milyen fejlesztést generált? 

Bővült-e a disszeminációban és az adaptációban közreműködő szakmai team? 

Az adaptációt vállaló intézmények részéről minden alkalommal megjelent a 4, a 3 és a 2 főből 

álló team.  

Közös gondolkodást generált a modell alkalmazásának eredményét bemutató „Kistérségi 

alkotói napok” munkatervének konszenzuson alapuló elkészítése.  

http://www.klik.gov.hu/
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b.) A mentoráló intézmény módszertani modelljében, modelljeiben történt-e, tervez-

e fejlesztést, változtatást a tudásmegosztás folyamata hatására – saját 

intézményi tudásmegosztás során szerzett tapasztalat, kapott javaslat hatására 

vagy más intézmény pedagógusa javaslata hatására? 

Mely szakmai indokok mentén? Mit tervez módosítani? 

 

Mivel az adaptációs folyamat végeredményeként megállapodások jöttek létre, így lényeges 

változtatást nem tervezünk. 

 

c.) Az adaptációs folyamat tervezetet módosították-e tartalmában, ütemezésében? 

Milyen szakmai indokok generálták a változást? Milyen módosítás történt? 

Nem volt szükséges a tervezeten módosítanunk. 

d.) A mentoráló intézményi tudásmegosztás eredményeit, hozadékait mutassa be az 

alábbi szférákra való tekintettel: disszeminációban közreműködő pedagógus, 

pedagógusok; szakmai munkaközösség; tantestület; intézményvezetés; adaptáló 

pedagógus, pedagógusok, intézmények hasznai. 

A disszeminációban résztvevő pedagógusok elkötelezettsége nőtt az adaptálásra felkínált 

modell iránt. A szakmai munkaközösségek együttműködésének hatékonysága nőtt. A 

tantestület elkötelezettsége kedvezően változott az adaptációra felkínált modell iránt. Ebből 

adódóan az intézményvezetésé is.  

 

Kelt: Zalabér, 2015. június 01. 

 Kiss Albert 

 intézményvezető 
  
  

http://www.klik.gov.hu/

