
1. A tanulás és tanítás stratégiai vezetése és operatív irányítása 

A kompetencia értékelése: 

Fejleszthető területek: 

Mérési-értékelési eredmények hangsúlyosabb beépítése a gyakorlatba: • Beszámoló kérése a tanulói 

teljesítmények folyamatos mérésén alapuló egyéni teljesítmények összehasonlításáról, változásáról és elvárja, 

hogy a pedagógusok tapasztalatokat felhasználják a tanuló fejlesztése érdekében. 

Kiemelkedő területek: 

Az intézmény tervezési dokumentumaiban megjelenő célok koherens egységet mutatnak a megvalósítás 

dokumentumaiban szereplő adatokkal. A tervezett oktatási-nevelési célok szervesen illeszkednek a 

kerettantervhez. Együttműködik munkatársaival, és példát mutat annak érdekében, hogy az intézmény elérje 

a tanulási eredményekre vonatkozó deklarált céljait. Az irányításával működő intézmény közös alapelvek és 

követelmények mentén értékeli a tanulókat, melyet a fejlesztő cél jellemez. Intézménye befogadó iskola, 

gondoskodik arról, hogy a kiemelt figyelmet igénylő, különleges bánásmódot igénylő tanulók speciális 

támogatást kapjanak. 

 
2. A változások stratégiai vezetése és operatív irányítása 

A kompetencia értékelése: 

Fejleszthető területek: 

- 

Kiemelkedő területek: 

A jövőkép megfogalmazása során figyelembe veszi az intézmény külső és belső környezetét, a folyamatban 

lévő és várható változásokat, ehhez illeszkedő jövőképet határoz meg intézménye számára. A vezetői 

pályázatában szereplő célok megvalósítása érdekében határozott lépéseket tesz. Folyamatosan nyomon követi 

a célok megvalósulását. A megvalósítás során figyelembe veszi a megváltozott körülményeket, ezekhez 

igazodni képes. Rendszeresen meghatározza az intézmény erősségeit és gyengeségeit. Irányítja az intézmény 

hosszú és rövidtávú terveinek lebontását, összehangolását, megvalósítását. Folyamatosan informálja kollégáit 

és az intézmény partnereit. Szívesen befogadja a tanulás-tanítás eredményessé tételére irányuló 

kezdeményezéséket, innovációkat, fejlesztéseket. 

 
3. Önmaga stratégiai vezetése és operatív irányítása 

A kompetencia értékelése: 

Fejleszthető területek: 

- 

Kiemelkedő területek: 

Elhivatott, intézménye iránt elkötelezett, hiteles és etikus pedagógus, vezető. Példa kollégái, vezetőtársai 

számára. Folyamatosan fejleszti önmagát vezetői, tanári minőségben egyaránt. Nyitott az újra, miközben 

megbecsüli és értékeli a jól bevált módszereket, gyakorlatokat, fontosnak tartja a szakmai értékek megőrzését. 

Reális önismerettel rendelkezik. Tudatos saját vezetési stílusának érvényesítésében, ismeri erősségeit és 

korlátait. Erősségeivel jól él. Ismeri és alkalmazza az önértékelés modelljeit, felhasználja eredményeit. 

Vezetői hatékonyságát folyamatosan fejleszti. Vezetői munkájában számít kollégái véleményére. Vezetői 

programját megvalósítja: az abban foglaltakat folyamatosan figyelembe veszi a célok kitűzésében, 

tervezésben, végrehajtásban. Szükség esetén változtat előzetes tervein. 

  



4. Mások stratégiai vezetése és operatív irányítása 

A kompetencia értékelése: 

Fejleszthető területek: 

A belső tudásmegosztásnak vannak hagyományai az intézményben. Az önfejlesztési tervben meghatározott, 

az új tanulásszervezési eljárások intézményi gyakorlattá válását célzó fejlesztési elképzelés lehetővé teszi a 

belső tudásmegosztás újragondolását. 

Kiemelkedő területek: 

Képes inspirálni, motiválni és támogatni kollégáit, hogy pozitívan álljanak a kihívások elé: támogatja, ösztönzi 

az innovációt, kreatív gondolkodást, újszerű ötleteket. Megosztja a vezetést munkatársaival, a fejlesztést saját 

és mások képességeibe vetett bizalomra alapozza. A megosztott vezetésre építve hatékony csapatmunkát 

teremtett, koordinálja, részt vesz benne. Az intézményi önértékelés helyi tapasztalatai és az abban való 

elköteleződés példaértékű, mások számára jó gyakorlatot mutathat. A döntéshez szükséges ismereteket 

megosztja az érintettekkel. Elfogadó, pozitív környezetet, a közös célok elérésére nyitott, és képes támogató 

szervezetet alakított ki. Személyes kapcsolatot tart az intézmény teljes munkatársi körével, odafigyel 

problémáikra, választ ad kérdéseikre. Nagy súlyt helyez a munkatársi közösség formálására, a közösségtudat 

kialakítására. Kiemelkedő kommunikációs készség, határozottság, hatékony döntéshozatal jellemzi. Kellő 

tapintattal, szakszerűen oldja meg a konfliktushelyzeteket. 

 
5. Az intézmény stratégiai vezetése és operatív irányítása 

A kompetencia értékelése: 

Fejleszthető területek: 

- 

Kiemelkedő területek: 

Az intézményvezető napra kész: folyamatosan figyelemmel kíséri az intézmény működését befolyásoló 

szabályozókat.Tájékoztatja a pedgógusokat az intézményt és őket, munkájukat érintő jogszabályi 

változásokról. Az érintettek tájékoztatása többféle kommunikációs eszköz, csatorna használatával történik. A 

vezető a belő és külső partnereket egyaránt bevonó kommunikációt alkalmaz. Az intézményi dokumentumok 

a jogszabályoknak megfelelően kerülnek nyilvánosságra. Az értekezletek, megbeszélések vezetése szakszerű, 

hatékony kommunikáción alapul. Elemzi és hatékonyan, a jogszabályoknak megfelelve kezeli az 

erőforrásokat. Az intézményvezető számára fontos az intézmény arculata, törekszik a pozitív intézményi 

arculat kialakítására és megtartására. 

 


