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A TÉR rövid 
ismertetése



 Az értékelő skála lehetőséget nyújt a 100-os teljesítményen ("megfelelő" és 

"gyakran„ ) kívül a 120%-nak, vagy 140%-nak ítélt teljesítmény kimutatására is. 

Ezzel megteremtve a elvárt, elvárható 100% értékű teljesítményen / attitűdön túl 

további differenciálásra is!

 Az értékelés során önmaguk és vezetőjük értékelése mellett egymást is 

értékelték a kollégák, úgynevezett 360 fokos értékelésben. Emellett volt 

hagyományos vezető-beosztott párhuzamba állított (180 fokos) értékelés is.

 Az értékelés a kitöltő részéről ANONIM.

 2020/2021-es tanévben hatályba lépett új pedagógus és egyéb munkatársak 

éves teljesítményértékelési folyamat leírásának elérhetősége:
https://semmelweis.hu/peto-ekpmi/files/2020/11/T%C3%89R-SE-PA-EKPMI-le%C3%ADr%C3%A1s-mell%C3%A9kletekkel.pdf

https://semmelweis.hu/peto-ekpmi/files/2020/11/T%C3%89R-SE-PA-EKPMI-le%C3%ADr%C3%A1s-mell%C3%A9kletekkel.pdf
https://semmelweis.hu/peto-ekpmi/files/2020/11/T%C3%89R-SE-PA-EKPMI-le%C3%ADr%C3%A1s-mell%C3%A9kletekkel.pdf


A TÉR értékelési 
folyamat összesítésének 
4 pillére 
- Kollégák ön- és egymást értékelő 
eredmények bemutatása (teljesség igénye 
nélkül)

- A szülők és diákjaink mint partnereink 
kollégáinkat érintő értékelése

- Szemelvények a saját szavakkal történő 
kiegészítésekből

- Vezetői reflexiók az első TÉR értékelési 
folyamatról



2052 értékelés született a kollégák ön- és 
egymást értékelő folyamataiban 
(teljesség igénye nélkül)

Gyermekközpontúság – az elvárthoz képest messze meghaladónak tartják önértékelésük és kollégáik értékelése 
során.

Minőségorientáltság – a nevelőtestület munkatársaikban és önmagukban 89 %-ban az elvárható szinten vagy 
még a fölöttinek értékeli az igényességre való törekvést

Szakmai önképzés területén – igényt és nyitottságot fogalmaznak meg a további ágazatközi ismereteik 
fejlesztésére.

Alkalmazkodó készség, kommunikációs készség, valamint kommunikációs technikák alkalmazása – a 
konduktori team munka nélkülözhetetlen elemeként ezeknek a készségeknek magas presztízsét jelölték meg, 
mely a 2018-as szupervíziós tréningjeink szükségességét és eredményességét is igazolja.  

A konstruktív kritikai érzék megléte és alkalmazása – az ön- és egymás értékelése során kiemelkedő 
erősségüknek találják mindennapi team munkájuk és pedagógiai tevékenységeik során.



2052 értékelés született a kollégák ön- és 
egymást értékelő folyamataiban 
(teljesség igénye nélkül)

Az alapdokumentumok ismerete mindenki számára (nem csak vezetői körben) – a vonatkozó szabályozók ismeretét 
még fejlesztendőnek tartják a kollégák önértékeléseik és munkatársaik értékelése során.

Az alap feladaton túli programok szervezése, azokban történő részvétel, kreativitásával – a nevelőtestület lát egy 
meghatározóan erős kört, csapatot akit úgy ítél, hogy az intézményvezetés rájuk feltétlenül támaszkodhat az 
intézmény jövőbeni stratégiai céljaik megvalósításában, az őket támogatók körét, akik bevonhatóknak plusz 
feladatokba a kollégák 71%-ában azonosította az értékelési folyamat során.

Tevékenységeit alaposan és körültekintően végzi – az értékelések során 87%-ban igaznak vélik



Partnereink – 167 szülők és diák 
véleménye a munkatársainkról (teljesség 
igénye nélkül)



Partnereink - szülők és diákjaink véleménye



Partnereink - szülők és diákjaink véleménye



A kollégák és partnereink (szülők és diákjaink) 

287 alkalommal saját szavaikkal is kiegészíttették az 

értékeléseiket.



Néhány idézet a kollégák ön- és egymás értékelése során 

tett szöveges kiegészítésekből 1.

231 válasz

Magasra teszi a lécet önmagával szemben, mindig felkészült, hihetetlen precíz, ön és a 

közösség tudását is fejlesztő, fegyelmezett kolléga, aki magasan kvalifikált értékeket tesz 

hozzá a közösség nevelő fejlesztő munkájához. Villámgyors gondolkodását a tudás 

átadására igen kreatívan használja pedagógustársai fejlesztésére is. Véleményét segítő 

szándékkal mindenki érdekében bátran teszi közkinccsé. Mindig toppon van, de határ a 

csillagos ég.

Fáradhatatlan erő, kreativitás és 120 %-os munkamorál jellemzi.

Hatalmas hálával lehetünk az IKT tudásáért, amit nagy türelemmel ad át az ezen a téren 

kevésbé kompetens kollégáknak is. :-)



Néhány idézet a kollégák ön- és egymás értékelése során 

tett szöveges kiegészítésekből 2.
231 válasz

… nagyszerű vezető. Hosszú évek óta az ő vezetése alatt érzem azt, hogy az alapfeltétel, a 

konduktív szemlélet, igazi vezetői kézzel párosul iskolánkban. A kérdőív pontjain kívül 

fontosnak tartom megemlíteni empatikus, toleráns vonásait, s azt hogy egyénre is 

igyekszik figyelni, az egész iskola vezetése mellett. Kikéri a véleményünket, teret ad 

kérdéseink megvitatására. Felsőbb fórumokon is képviseli az iskola, a gyerekek, a 

konduktorok érdekeit, kiáll értünk. Mind a konduktorokkal, mind felsővezető társaival 

együttműködő kapcsolatot ápol mindannyiunk érdekében. Szívügye az iskola, de fontos 

számára a család az otthon, tudatos munkaidő tervezéssel betartással valósítja meg, hogy 

minden minőségében helyt tudjon állni. A gyerekek, konduktorok, szülők elégedettsége 

egyaránt fontos számára. A tervezéssel gondoskodik a jövő menedzseléséről. Nagyon jó 

vele/ alatta dolgozni. Biztonságérzetet nyújt.



Néhány idézet a kollégák ön- és egymás értékelése során 

tett szöveges kiegészítésekből 3.

… gyermekcentrikus, nekik a legjobbat tenni akaró, komfortzónájukból őket kimozdító szeretetteljes, 

a maga módján kissé szétszórt új kollégánk a csoportban. Évek óta ismerem, táborokban az általa, 

tevékeny közreműködésével az iskolai életbe behozott sportok- adaptív evezés, futóbicikli, s 

"szervezés" szinten a boccia bajnokságok sportok révén. A komplex konduktív munkát 

versenyszellemmel, a győzelemhez segítéssel fűszerezi. Fontos neki a csapat, az együtt megélt 

sportsikerek. Munkájában a szervezés, a pontosság, infók időben átadása .... hogy is mondjam, 

ebben nincs annyira toppon, a munkatársaknak ez feszültséget okoz sokszor. A célért, a gyerekekért 

végzett lelkes, lelkesítő, az igényeikre odafigyelő munkája azonban enyhít a hiányosságokon. Senki 

sem tökéletes, de együtt kell dolgoznunk, szervezetten, a másik idejét tisztelve, időben térben 

szervezetten. Nagyon jó ember, szív lélek, férfierejével is támogatja a közös munkát, ami ugyancsak 

szükséges, nagy segítség.



Partnereink - szülők és diákjaink véleménye 1.

56 válasz

… Tisztelt Kérdező! Tudom, hogy nem kell, de nem tilos megjelölni az adatszolgáltató személyét, így 

bátran vállalom, hogy … édesapja vagyok. A mi egész életünkben jelen volt és jelen van a Pető 

Intézet, és véleményem kezdettől fogva következetesen az, hogy egy valódi, a gyermekek érdekét, 

fejlesztését, életvitelük megkönnyítését, tanítását felvállaló, és magas színvonalon megvalósító 

pedagógus-gárdát ismertem meg Óvodától kezdve a mai napig. A jelenlegi tanárok, konduktorok 

kapcsán nem tudok részletesen nyilatkozni, mert nem ismerem őket. Amit tudok, hogy 

gyermekünkön látom: "szeretve van" és ha ez jelen van egy pedagógus módszertanában, akkor ott 

baj nem lehet. :-) További eredményes munkát kívánok Tisztelettel: dr. … (feleségem, … nevében is).

… bácsi mint a csapat egyetlen férfi tagja, oszlopos tag. Jó csapatjátékos, ahol tud segít kollégáinak, 

akár kimondatlanul is de ő a "cipelő" ember, tehermentesítve ezzel a hölgyeket. Nemes lelke van, 

tud a gyermekekkel viccelni, szót ért velük sokszor akár szavak nélkül is, remélem meg tudja őt 

tartani az intézmény, mert úgy gondolom nagyon kell a férfi erő és jellem is a csapatba, ezeknek a 

gyerekeknek férfi energiákra is szükségük van.



Partnereink - szülők és diákjaink véleménye 2. 

… személyében egy fantasztikus konduktort ismertünk meg, aki lelkiismeretes, a gyerekek iránt 

őszintén érdeklődő, szakmailag felkészült, minden kérdésünkre választ adó, szülőket maximálisan 

tanácsaival támogató. Nagyon jó, támogató, elfogadó légkört alakított ki az órákon... Szerettünk a 

foglalkozásaira járni

Szeretete, segítőkészsége, gyermekekhez való közvetlen kapcsolata példamutató. Nagy segítség, 

hogy ilyen megbízható, szeretetteljes emberre bízhatjuk gyermekünket.

Nagyon kedves, mindig megnevettet. Jól megfogalmazza az anyagot!

Kedvessége és türelme, útmutatása nagyon sokat segít nemcsak a gyermekemnek, hanem nekem 

is abban, hogy jobban tudjak segíteni a kislányomnak, játékosan együtt élvezve a feladatokat 

fejlődjünk mind a ketten. Sokszor mikor elvagyok kicsit keseredve engem is megerősít és feltölt, 

mikor megdicséri azt amit jól csinálunk. Minden gyereknek és anyukának szüksége lenne egy Viki 

nénire. :)

Kisfiam fejlesztése során a legjobb, akivel valaha találkoztunk.



Partnereink - szülők és diákjaink véleménye 3. 

… néni szakmai tudása, gyermekismerete lenyűgöző. Belelát a gyermekekbe, az ő szeme előtt már a 

cél lebeg, tudja, látja, elképzeli, hogy az a gyermek mi mindenre lesz képes, hogyan fog az évek alatt 

"beérni" a bele fektetett energia, és ezért mindent megtesz. Türelmével, következetességével, szűnni 

nem akaró jóindulatával nagyon sok erőt ad a szülőknek, sokszor lelket önt belénk egy-egy 

mondatával. Nagyon szeretjük, köszönöm, hogy van nekünk. Kérem becsüljék meg, nagy 

szükségünk van rá.

Véleményem szerint … néni is egy pótolhatatlan fejlesztő pedagógus, akit mi szülők "csak" 

mosolyunkkal és elismerő szavainkkal tudunk elismerni, de szerintem szükség van a szakma felőli 

elismerésükre is, mint pl bér, szakmai rendezvények, stb. És hogy újra érezhessék, hogy a Pető 

Intézetben dolgozni felemelő érzés, a Petőnek legyen újra hírneve.

… nem csak a szakmai tudása miatt (mely kiváló) hanem az ő jóindulata, megértése, gyerekek iránti 

szeretete miatt is bátran ajánlanám bárkinek. Soha nem volt olyan helyzet amikor amikor a kisfiam 

ne tudott volna feloldódni a jelenlétében (még ha esetleg fáradt is volt). Mindig örömmel megyünk 

hozzá foglalkozásra.



Vezetői reflexiók 
az első TÉR 
értékelési folyamatról





57,1 %-ban vélték úgy, hogy a szervezett reflektív 

beszélgetések kitűnő alkalmat biztosítottak az őszinte 

beszélgetésre, visszajelzésre és 1 fő vélte eredménytelennek









Vezetők szöveges véleményei

 Nem tartom rossznak ezt az értékelési formát, bár úgy vettem észre, hogy teljes mértékben nem adja 
vissza az értékeltek közti különbségeket. Talán az is az oka, hogy olyanok is értékelik egymást, akik 
nem tudnak eleget az értékelt munkájáról. A beszélgetésekkel kapcsolatban pozitív visszajelzések 
érkeztek, jónak tartom évente egyszer számot adni és kapni a teljesítményünkről.

 Nagy szórást érzékeltem mind a tulajdonságok, mind a tevékenységek értelmezése/értékelése során. A 
lehető legnagyobb objektivitás érdekében jónak tartanék egy kis „útmutatót” arra vonatkozóan, hogy 
mit is értünk a „megfelelt” alatt. 

 Fontosnak tartom az értékeltek körének olyan meghatározását, hogy nagyjából ugyanannyi embert 
kelljen értékelnie mindenkinek, hogy hozzávetőlegesen ugyanannyi értékelést kapjon mindenki. Az 
éjszakások és fejlesztők esetében nem volt egyértelmű, hogy a csoportokból ki értékelje őket/minket, 
egyáltalán értékeljék. 

 Fontos lenne véleményem szerint azt is meghatározni, hogy milyen időintervallumban gondolkozzunk 
az értékelést illetően /ne akár 3 évvel ezelőtti sérelem vezéreljen valakit/. Bár ez lehet, hogy csak most 
lett volna lényeges, a következő alkalommal már lehet értékeléstől értékelésig nézni. 

 Az éjszakások munkaköréből fakadóan nehezen lehet több kérdést megválaszolni, értékelni. 
Javasolnék vagy egy „nem releváns” lehetőséget hozzátenni, vagy - inkább - rájuk szabni egy űrlapot, 
amit "sajátjuknak" érezhetnek. Talán külön űrlapot a NOKS-os kollégáknak, amiben nincsenek benne a 
rájuk nem vonatkozó szempontok

 Ahol az előzetes iránymutatások szerint zajlott az értékelés, ott hasznos, építő, összekovácsoló hatású 
volt. Az eredmények számszerűsítése és félig nyilvánosan kezelése a területen feszültséget okozott.

 Pozitív tapasztalataim voltak a személyes beszélgetések alkalmával.

 A kérdőívben nyomatékosabbá tenném, hogy a kollégák merjék belátni, ha nincs elég információjuk, és 
ne a vélekedés legyen az alapja a kitöltésnek. A skálában, a 100%-os teljesítmény fölé már nem tennék 
értéket, de lehetőséget biztosítanék írásbeli észrevételre, ha valamelyik területen kimagasló az illető 
teljesítménye. 

 A minősítő fogalmakat egyértelműbbé kellene tenni (pl. fejlesztendő, megfelelő, jó, kiváló); Közvetlen 
munkatársak értékelése reálisabb képet nyújt, korrektebb, ha tényleg csak azokat értékeljük, akiknek a 
munkáját jól ismerjük; A személyes beszélgetésekre, reflektálásra erősebb igényt tapasztaltam, nagyon 
várták az őszinte, bizalmas beszélgetést, általában az építő kritikára is nyitottak voltak a kollégák;



Összegezve:
Az értékelések szervezett, dokumentálható formája a 
pedagógustársadalomban már jól ismert. 

A tapasztalatok alapján, 

- ez az értékelési forma újszerű, szükséges az egymást értékelők 
köreinek számát csökkenteni,

- a gyermekorientáltság, minőségorientáltság és kreativitás a 
nevelőtestület 90 %-ában erős tulajdonság,

- az ágazatközi szakmai ismereteket, kommunikációs készségeket 
és belső motivációt  erősítő képzéseket szervezünk.

Budapest, 2021.01.10.

Makk Ádám
intézményvezető


