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AZ INTÉZMÉNY FELADATKÖRÉNEK, TEVÉKENYSÉGÉNEK ÉRTÉKELÉSE 

2011. évi CXC. törvény 85. § (2) A fenntartó tanévenként legfeljebb egy alkalommal kötelezheti az 
intézményvezetőt arra, hogy az intézmény tevékenységéről átfogó módon beszámoljon. 
A vezetői értékelés célja az intézményvezető munkájának általános pedagógiai és vezetéselméleti szempontok 
alapján, az intézményvezető saját céljaihoz képest elért eredményeinek bemutatása.  
 
Az intézmény megnevezése:  Pető András Gyakorló Általános Iskolája, Szakiskolája, Egységes Konduktív 
Pedagógiai Módszertani Intézménye és Kollégiuma 
OM azonosító:  038422 
Székhelye: 1125 Budapest, Kútvölgyi út 8. 
 

 INTÉZMÉNYI SZERVEZETI, SZERVEZÉSI, EGYSZERŰSÍTÉSI, TAKARÉKOSSÁGI INTÉZKEDÉSEK 
ISMERTETÉSE, SZOLGÁLTATÁSOKBAN, VEZETÉSI TERÜLETEN 

 
 GYERMEK ÉS TANULÓI LÉTSZÁM, KOLLÉGIUMI LÉTSZÁM, SPORT ÉS KULTÚRATÁMOGATÁS, 

DIÁKKÖRI TEVÉKENYSÉG, HATÁRON TÚLI PROGRAMOK, TESTVÉR INTÉZMÉNYI KAPCSOLATOK 
 
2020. július 1 és 2021. június 31-e közötti időszak, eseményeit az alábbi részletezés alapján a bemutatott 
tevékenységekhez kapcsolódó beszámolók birtokában rögzítettük és készítettük el az időszakra szóló 
intézményvezetői beszámolót.  
A többcélú Egységes Konduktív Pedagógiai Módszertani Intézmény az SE Pető András Kar alapképzési szak 
gyakorlati követelményeinek teljesítése céljából a következő gyakorló intézményegységeket foglalja magába: 

Pető András Pedagógiai Szakszolgálat (PSZ) 
Pető András Konduktív Gyakorló Általános Iskola és Kollégium (Iskola Egészségügyi Ellátás) (KGYIK) 
Pető András Konduktív Szakiskola (KSZI) 
Pető András Utazó Konduktori Szolgálat (UKSZ) 
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VEZETŐI MUNKAMÓDSZEREK: 

Az EKPMI intézményvezetőként az intézményvezető helyettesekkel célunk  
1. egyrészt a 2018/2019-es tanév elején elfogadott Intézményvezetői Program és az 2020/2021-es tanév 

elején meghatározott operatív célok végrehajtása 
2. másrészről az intézményegység-vezetők munkájának támogatása és segítse az  

 EKPMI vezetői értekezletek alkalmával biztosított folyamatos és rendszeres információáramlás 
biztosításával, stratégiai és operatív célok napirendre tűzésével és azok megvalósítási terveinek 
kidolgozásával,  

 szülői, tanulói elégedettségi mérésekkel, munkavállalói teljesítményértékelési rendszerrel (TÉR), 
 a többcélú intézményre vonatkozó szakmajogi ismeretek folyamatos frissítésével,  
 oktatási és nevelési-, tanügyigazgatási folyamatok koordinálásával, ellenőrzésével és 

visszacsatolással,  
 erőforrás gazdálkodási-,  
 programszervezési-, infrastruktúra üzemeltetési-, az optimális munkakörnyezet kialakítási-, 
 költségvetési és beszerzési folyamatok valamint  
 a folyamatosan frissülő honlapunk egységes menedzselésével. 

 

OPERATÍV CÉLOK 

„Elvárás nélkül nem várható eredmény. Külső elvárás nélkül erős belső elvárásra van szükség az eredmény 
érdekében. Amennyiben a külső elvárás találkozik és erősíti a belső elvárást, szárnyalni lehet.” 
Az EKPMI intézményvezetőjeként az SE PAK dékánja által meghirdetett kari stratégia teljesítését tekintem 
külső elvárásnak, melyhez igazodva alakítottam belső elvárásrendszerként az SE PA EKPMI stratégiai céljai 
mentén elvégzendő vezetői tervet, operatív megvalósítási terveket. 
 

 Mérési eredmények, dokumentumok hatékony feldolgozása tárolása és megosztása: 
Eredmény: Tungsram és PPKE együttműködéssel a mérési eredmények digitális feldolgozásához, 
tárolásához szükséges feltételek megteremtése. 

 Reflektív vezetési kultúra bevezetése  
Eredmény: Teljesítmény értékelés mind a négy intézményegységben; szülői elégedettség mérése 

 Szakmai kapcsolatok – együttműködések – elismertség (- táblázat 21. sora valamin utazós 

szerződött partnerek külön munkalapja) 
Eredmény: Utazó Konduktori Szolgálat partnerintézményeinek száma megduplázódott, 
Nemzeti Pedagógus Karban való aktív szerepvállalás, Lengyel testvérkapcsolat, digitális témahét, 4 
ország iskoláival közösen 
Szociális ágazati együttműködés a PAK-on belül és a szakmapolitikában, 

Salgótarján MOSOLY EGYMI 

TÖRÖK BÉLA EGYMI 

LENGYEL TESTVÉRISKOLA 

 
 Tárgyi feltételek javítása 

Eredmény: KRÉTA bevezetése, OKOS TÁBLÁK az osztálytermek felébe beszerzésre kerültek, valamint 

a 2021-es költségvetési tervezésből és keretből minden teremben beszerzésre kerül; minden iskolán 

dolgozó pedagógus Tablethez jutott a KRÉTA időben történő töltése céljából, minden osztályfőnök, 

csoportvezető, utazó pedagógus laptopot kapott; szakszolgálaton felszerelésre került 3 asztali 

számítógép és négy laptop; számos AAK eszköz és fejlesztő játék beszerzésre került  

 Továbbképzések támogatása 

https://semmelweis.hu/peto-ekpmi/files/2018/09/Int%C3%A9zm%C3%A9nyvezet%C5%91i-program-2018-2023.pdf
https://semmelweis.hu/peto-ekpmi/files/2021/07/EKPMI-Strat%C3%A9giai-20200928-Lakitelek.pdf
https://semmelweis.hu/peto-ekpmi/files/2021/07/EKPMI-Strat%C3%A9giai-20200928-Lakitelek.pdf
https://semmelweis.hu/peto-ekpmi/files/2021/01/2020_EKPMI-T%C3%89R-ELEMZ%C3%89S_20210115.pdf
https://semmelweis.hu/peto-ekpmi/
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Eredmény: KRÉTA képzésben a teljes nevelőtestület részt vett, digitális, pedagógiai képzések online 

megvalósulása, szakvizsgás képzések a TEGYA jóvoltából; felsőfokú tanulmányok nemcsak 

pedagógiai területeken (szociális ágazat, IKT) 

 Ismertség, elismertség - Publikációk, megjelenések, előadások 
Eredmény: WCCE 3 poszter, 4 előadás, WORKSHOP levezetése, aktív részvétel az ÁOK 5. éves 

orvostanhallgatók magyar, angol és német képzésébe, Illyefalvai konduktor-segítők képzésébe 

bekapcsolódás online, nyílt napok (Online) 

 Teljesítmény motiválása 
Eredmény: célfeladati megbízások (a teljes EKPMI minden területén megvalósuló eseményfotózás a 
honlapra, KRÉTA oktatás és koordinálás, GDPR koordinálás), teljesítmény alapú jutalmazás; 
intézményvezetői dicséretek bevezetése 

 Törvényi szabályozók 
Eredmény: GDPR szabályozásainak bevezetése 

 

VEZETŐI KŐR TÁMOGATÁSA 

Az EKPMI vezetői köre két fő csoportra osztható. A 3 fős intézményvezetői szint (két helyettes és az 
intézményvezető), valamint a 4 főből álló intézményegység-vezetők köre.  
Az érdekek egyeztetések és a konszenzusra törekvő attitűd jellemezte, a vezetői közösségünk, az EKPMI 
vezetői kör működését a 2020/2021-es tanévben. 
Vezetői munkánkat megfelelő belső motivációval végeztük, körültekintő, kitartó és alapos tervezéssel, 
valamint feladatvégzéssel. A járvány okozta folyamatos változásokra, új helyzetekre nyitottak voltunk, 
szükséges gyorsasággal alkalmazkodtunk. A vezetői közösségre, felismerve és kihasználva a helyzetekben rejlő 
lehetőségeket jellemző volt a proaktivitás, ennek köszönhetően mind az IKT ellátottság, mind a munkatársak 
digitális kompetenciái jelentős mértékben fejlődtek. 
Az egymás közötti vezetői kommunikációinkban jellemzően törekedtünk a nyitottságra a kiszámíthatóságra és 
a visszakövethetőségre, melyet munkáltatói tájékoztatókban és intézkedésekben rögzítettem. A nyitottságot 
és az átláthatóságot törekedtünk a honlap és Facebook folyamatos frissítésével, az aktuális intézkedések 
megjelenítésével is biztosítani. 
Az EKPMI intézményvezetőként a helyettesekkel együtt kiemelten fókuszálunk a már kialakított szakmai 
kapcsolataink fenntartására, azok bővítésére. A PAK KPK igazgatóval, dékáni hivatalával, kari gazdasági 
igazgatóval, kari vezetőivel, az SE jogi, illetve az emberi erőforrásgazdálkodási főigazgatóságaival, az EMMI 
köznevelési osztályával kizárólag az intézményvezető, vagy esetenként az általa delegált helyettese tartja a 
kapcsolatot a DHL lista alapján. 
Jó szakmai és emberi kapcsolatápolásra törekedtünk mind a vezetőtársakkal, mind a munkatársakkal, valamint 
a Pető András Kar és az Egyetem kiszolgáló egységeiben dolgozó kollégákkal. A kollégák a szakmai kérdéseken 
kívül számos alkalommal személyes problémákkal, egymás közötti konfliktusokkal is fordulnak hozzánk. 
Törekszünk a megértő, elfogadó, meghallgató attitűdre a közös megoldások megkeresésékor.  
Munkamegosztásban foglalkozunk vezetői értekezletek tervezett és nyomon követhető módon történő 
menedzselésével, a munkaerőforrás szervezéssel, adatszolgáltatások elkészítésével, az intézményegység 
vezetők vezetői tevékenységeinek közvetlen támogatásával, az alapítványok és önkéntes cégek 
tevékenységének segítésével, rendezvények szervezésével, a telephelyek infrastrukturális 
működőképességének szinten tartásával és fejlesztésével, közétkeztetési közbeszerzési folyamattal, takarítási 
közbeszerzési folyamattal. 
Munkatempóink illeszkednek egymáséihoz, a nagyobb döntéseket törekszem előzetes egyeztetéssel 
meghozni. Fontosnak tartjuk a harmonikus, egymást segítő, támogató légkört mind a vezetőkkel, mind a 
beosztottakkal való kapcsolatban. 
 

https://semmelweis.hu/peto-ekpmi/az-egyseges-konduktiv-pedagogiai-modszertani-intezmeny-bemutatasa/
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SZAKMAI EREDMÉNYEK – (táblázat 16. sora) 

 

TÉR (szülői, pedagógusi) 

Digitális oktatás 

Felvételi eljárások online lebonyolítása 

Mérések 

PPKE együttműködés kezdeményezése és menedzselése 

Tungsram együttműködés koordinálása 

 

 

TOVÁBBKÉPZÉSEK – (táblázat 19. sora) 

 

 gyógypedagógia alapszak, autizmus spektrum pedagógiája – értelmileg akadályozottak 

pedagógiája,  intézményfejlesztő specializáció képzés, végzett  

 közoktatási vezető és pedagógus-szakvizsga szakirányú továbbképzés,  

 Semmelweis Egyetem Egészségügyi Közszolgálati Kar Szociális munka MA képzés,  

 Vadaskert Alapítvány által szervezett SE-TK által akkreditált "Korai intervenció és az 

autizmus korai tünetei és fejlesztése" c. továbbképzés, 

 KRÉTA képzések 

 A gyermek fejlődésének nyomonkövetésére kidolgozott kérdőív alkalmazása bölcsődében és 

óvodában- Képző intézmény: Családbarát Ország Nonprofit Közhasznú Kft.(CSBO) 

 AUTIZMUS 

 CSBO – együttműködés 

 

 

SZAKMAI ESEMÉNYEK, RENDEZVÉNYEK FELSOROLÁSA – (táblázat 20. sora) 

 

 Parasport nap – lengyel testvériskolával 

 Pénz7 online, Pénziránytű online workshopok 

 Köznevelési intézmények adatbiztonságáról online előadás (Csaba László) 

 SE online workshop: A gyermek fejlődésbeli rendellenességének felismeréséről, a gyermek 

fejlődésének nyomon követéséről előadások, workshop 

 (Családbarát Ország Nonprofit Közhasznú Kft (CSBO) és Semmelweis Egyetem Pető András 

Pedagógiai Intézete) 

 Gyermekvállalás és vakcináció Bánhidy Professzor előadása 

 Hári Mária emlékünnepség  

 Pető nap 

 Ágazatközi fejlesztés 5 napos képzései .A tipikus fejlődés jellemzői, az eltérő fejlődésmenet 

figyelemfelkeltő jelei a korai életkorban ágazatközi együttműködést segítő képzés 

oktatójaként 

 CSBO Felsőoktatási Képzőhelyek korai fejlesztéssel kapcsolatos műhelymunkája 

 Gyermekút képzésekben intézményegység vezetőként, terjesztőként veszek részt képviselve a 

Pető András Kart 

 Workshop, CSBO – Kar közötti szerződés megkötése 
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KIÁLLÍTÁSOK RENDEZVÉNYEK – (táblázat 32. sora) 

A Petőfi Irodalmi Múzeum digitális kiállításán, illetve e-parlamenti látogatáson vettünk részt, melyre 

a hallgatók is bekapcsolódtak  

 

PÁLYÁZATOK – (táblázat 36. sora) 

Digitális Témahét,  

Fenntarthatósági Témahét 

ÖKOISKOLA címmegújító  

 

MINŐSÍTÉSEK, ÁTSOROLÁSOK, BECS – (táblázat 33-35. sora) 

Minősítési eljárások táblázat 34. sora 

 NOKS Pedagógus I. 2 fő 

 Pedagógus I. 8 fő 

 Pedagógus II. 9 fő 

 Mester pedagógus 4 fő 

Átsorolás 2021. 01.01 táblázat 33. sora 

 Pedagógus I. 6 fő 

 Pedagógus II. 8 fő 

 Mester pedagógus 3 fő 

Önértékelési eljárások – táblázat 35. sora - 29 önértékelés a tanévben 

 

NEHÉZSÉGEK: 

 

 A vezetői team-ben megjelenő érdekütköztetések, ellentmondások különböző módon hatnak 

a vezetőkre és többlet energiát kell befektetni a kölcsönös bizalom és kommunikáció.  
 A szakmai dokumentáció, fotók, filmezés folyamata 

 Többségében az adminisztrációs feladatok ellátására adott időkereten belül ellátható, azonban 

ennek mennyisége érthető módon teherként jeleni meg a kollégáknál. A KRÉTA használata 

megkönnyíti, rendszerezi a tanítási órák dokumentálási folyamatait, de a rehabilitációs órák 

rögzítése még újszerű kihívás a kollégák számára.  

 Megoldásra váró probléma még a Villányi úton a szolgáltatásaink bővülésével együtt járó 

szűkülő élettér, raktárhelységek és oktatói terek teljes hiánya.  

 Védőfelszerelésekkel kapcsolatos napi jelentés folyamatos küldése. 

 Nem sikerült még a Villányi úti csőtörés kártérítés folyamatát sikeresen lezárni 

 Nagyon lassú az Egyetem központi műszaki területeinek adminisztrációs folyamata 

 Postázási folyamatok ésszerűsítése segítené a munkánkat 

 A csoportok, dolgozók rendre való igényességének és a közért való felelősség kialakítása 

 Priccs-, asztal- és széklábak befedésének átgondolása, a linóleum védelmének megoldása 

valamilyen formában 

 A járvány okozta nehézségek miatt megnövekedett munkatársaink fizikai, mentális és pszichés 

terhelése is. Az idősebb korosztály még mindig nem rendelkezik megfelelő informatikai 

képzettséggel, ezért folyamatos megsegítésre szorulnak. 

 A tanévében kezdődő járvány, a korlátozások, kapcsolatok építésének, programjaink 

akadályoztatása. Új, alakuló közösség összecsiszolása, sokszor a digitális térben kellett 

megoldani feladatokat, problémákat zömében pályakezdő kollégákkal. 
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 A gyermek/felnőtt létszám nem optimális, a jelenlegi, engedélyezett konduktori létszámmal 

számos kompromisszumot hoztunk, a kollégák erőn felüli áldozatvállalásával tudjuk vinni a kari 

képzési programot, az alapfeladataink ellátását és kezelni a fiatal diákjaink felnőtté válás pszichés 

és testi változásaival járó nehézségeket.  

 A pályakezdő gyakornok kollégák - akik az utolsó évüket már a vírus helyzetben végezték - 

gyakran kerültek olyan helyzetbe, amit több éves tapasztalattal is nehéz jól kezelni, megoldani. 

 Az újszerű – tervezési, szervezési, nevelési, oktatási - feladatok kiosztása a megfelelő 

embereknek, gyakornok konduktorok motiválása a tanítási feladatokra, támogatásuk, 

megerősítésük, emellett nagyon nehéz volt teret és időt adni arra, hogy konduktorként is 

fejlődhessenek, a mozgásfoglalkozásokon is részt tudjanak venni, gyakoroljanak. 

 2021. 08.01. utáni modellváltást követően új együttműködési megállapodások kiadása szükséges 

a partnerintézmények, önkormányzatok és tankerületek felé a 2021/2022. tanévi fejlesztései 

céljából. 

 

EREDMÉNYEK: 

 A kari tanítási gyakorlatok számára már korszerű digitális kompetencia alapú oktatási lehetőséget 

nyújt a gyakorlóterület. 

 A KRÉTA és abban rögzített tantárgyfelosztás és órarendek struktúrája kiválthatja a beosztás 

vezetését. 

 Minden rászoruló tanulónak és pedagógusnak tudtunk eszközt biztosítani a digitális oktatáshoz. 

Egységesítésre került az online felület.  

 A tanév elején felvett új munkatársak sikeresen beilleszkedtek. Mentorálásuk megszervezésre 

került, az esetlegesen felmerülő eszközökkel kapcsolatos problémákat nagyrészt megoldottuk. 

 Sikeresnek mondható a szakiskolai képzésünk külső, szélesebb körben való megismertetése a 

digitális térben (online nyílt napok, bemutató órák, foglalkozások, bemutatkozó videók, fotó 

sorozatok mindennapjainkról). 

 Szülőkkel való rendkívül szoros kapcsolattartás. 

 Rugalmas tanmenetek készítése alternatívaként (megjelölésre kerültek azok a kerettantervi 

tartalmak, amelyek alacsonyabb óraszámban is tárgyalhatók, lehetővé téve, hogy a pedagógus a 

saját osztálya igényeihez mérten tervezze meg a gyakorlás, az értelmezés, a tapasztalatszerzés, s 

az új ismeretek bővítésének komplex folyamatát). 

 Szaktantárgyi mérések jó eredménye 

 Felvételi beszélgetések, illetve bemeneti kompetenciamérés sikeres online lebonyolítása. 

 14 tanuló felvétele  

 Pozitív partneri visszajelzések 

 Szakmai kapcsolatok bővülése 

 UKSZ megduplázta az ellátott diákok és gyermekek létszámát (2019/2020 évben 64, 2020/2021-

es tanévet 153 fővel zártuk 4 statuszbővítéssel) 

 A korai fejlesztéssel kapcsolatos fejezet bekerült a konduktív pedagógiai gyakorlati 

kézikönyvünkbe. 

 Média felkéréseknek megfelelően riportot, cikket biztosítottunk az intenzív nevelésünkkel 

kapcsolatban, amire a társszakmák képviselői is pozitív visszajelzést adtak. 

 Elkészült a játszótér, a Gyermeknapon ünnepélyes átadásra került 

 Felújításra került a hallgatói és az alagsori férfiöltöző 

 2 db konditerem megnyitása, használat beindítása 

 Ökoiskola pályázat összeállítása, benyújtása és a cím elnyerése újabb 3 esztendőre. 

 Rendben lezajlott az egész intézmény teljes leltára, minimálisra csökkentve a hiányokat. 

 TEGYA teljes támogatásának kihasználása 

 Az étkezési számlázási folyamatok rendezése, egyeztetve a gazdasági igazgatóval is 

https://semmelweis.hu/peto-ekpmi/category/se-pa-ekpmi-hirei/szakiskola-hirei/
https://semmelweis.hu/peto-ekpmi/category/se-pa-ekpmi-hirei/szakiskola-hirei/
https://semmelweis.hu/peto-ekpmi/2020/11/27/online-nyilt-napokat-tartunk-szakiskolankban/
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 A Covid miatti tantermen kívüli digitális munkarend idején a gyermekfelügyelet szervezése az 

Óvoda vezetésével közösen 

 A Covid miatti tantermen kívüli digitális munkarend idején 24 NOKS-os, illetve más munkarendű 

kolléga napi munkájának szervezése 

 Szemvizsgálat szervezése az egész EKPMI részére 

 Villányi úti díszteremben a roletták cseréje 

 50 db ágy cseréje a Kollégiumban, ennek szervezése, lebonyolítása 

 EKPMI dolgozók karácsonyi és év végi ajándékozásának lebonyolítása 

 Szertárak rendezése, selejtezés, átpakolás 

 Iskolai tablók számára hely keresése, időrendben feltétele 

 Snack automata kihelyezése a Villányi útra, a műszaki folyamatban való részvétel 

 Évekkel ezelőttről maradt szabadságproblémák felgöngyölítése, végleges lezárása 

 Az alagsorban lévő rendetlenség felszámolása, teljes kifestése, falak grafikája és rend folyamatos 

fenntartása 

 Illyefalvai hallgatók többszörös elszállásolása 

 Kari évzáró és gulyásparti helyszíni szervezése, lebonyolítása 

 

TERVEK: 

 Megvalósul a Villányi úti ingatlan felújítása   

 Szupervízió a vezetői kör részére  

 Ideális környezetben a Villányi úton három intézményegység KGYI., KSZI., Konduktív 

Kollégium (KoKo)  

 EKPMI – saját TÉR (teljesítmény értékelési rendszer) felülvizsgálata 

 EKPMI - pályakezdők megtartása – differenciált bérkiegészítésből a gyakornoki 2 év időszakára 

 EKPMI - csoportvezetői célfeladat díjazása rendezése2021 szeptembertől ( 2004-ben a pótlék a 

bér 18% volt 2007-ben pedig csoportvezetői célfeladat a bér 7%-a) 

 KSZI - A kötelezettség vállalás alatt álló szakiskolai HR fejlesztés 2025-re fut ki 

 KoKo – Konduktív Kollégium – önálló intézményegységgé alakításának HR stratégiájának 

kialakítása 

 A súlyosabb mozgássérült, több társfogyatékossággal küzdő gyermekek, fiatalok számára is 

megtalálni azokat a nevelési-oktatási, fejlesztési lehetőségeket, amelyek által képessé 

válhatnak a produktívabb, teljesebb életre. 

 KSZI - középfokú köznevelési terület mint gyakorló környezet a képzés számára 

 A szakiskola bővül, 2021/2022. tanévben két előkészítő és két szakképző osztállyal megyünk 

tovább. Célunk, hogy a több társfogyatékossággal élő fiataloknak is - mozgásállapotukhoz 

mérten, szükség esetén egyéni megsegítéssel – képesek legyenek különböző 

munkafolyamatok, alkotó tevékenységek végzésére, akár bérmunka, akár hasznos időtöltés, 

hobbi; életminőségük jobbítása céljából. 

 KSZI – szakmai tanulmányutak V4-ek országaiban 

 KSZI – szakmai tanulmányutak Magyarországon 

 KSZI – szakmai program kidolgozása karácsonyi szünetben 

 A hallgatói képzés bevezetése az Utazó Konduktori Szolgálaton UKSZ, 

 UKSZ megtartja a partneri kapcsolatait és bekapcsolódik a kari oktatásba. 

 UKSZ a komplex ellátás érdekében foglalkoztasson gyógypedagógust is 

 megvalósul az akadálymentes kollégium lépcsőzetes fejlesztése 
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 infrastruktúra fejlesztéssel megvalósulhat az okosszellőztető rendszer, légkondicionált a 

kollégium / iskola, tornaterem fejlesztés, érintésmentes csapok felszerelése, sószoba, 

kamerarendszer 

 Erősödnek a felsőoktatás és a gyakorló erős THG programjai közötti szinergiák 

 Kollégiumi konduktív nevelési program lehetőségeinek kihasználása a képzés részéről 

 EKPMI – ISKOLABUSZ szolgáltatás bevezetése, melyet az SE magas árképzés okán külső 

beszállítóval tervezzük megoldani 

 Köznevelési diákok létszáma stabil, a felvételek és elbocsájtások aránya kiegyensúlyozott 

 2022 szeptemberre megtörténik a szakiskolai képzés bővítés a Készségfejlesztő moduláris képzés 

bevezetésével 

 A PSZ-en bevezetésre kerül-e a BALEY mérősor használata? 
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MELLÉKLET 1.  a tanév vezetői SWOT témakörei 
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MELLÉKLET 2. - Szülői kérdőívelemzés az általunk digitális úton nyújtott 

támogatásról  - ISKOLÁK 202004 

 
Szülői kérdőív az általunk digitális úton nyújtott 
támogatásról – COVID 19 – 2020. április  

150 

150 válasz 
  

Melyik intézményegységünkbe tartoznak, járnak? 150 válasz 

Korai fejlesztés, Pedagógiai Szakszolgálatba 77 

Általános Iskolába , Szakiskola 45 

Utazó Konduktori Szolgálat 38 

  

KGYIK, KSZI – Konduktív Gyak Ált Isk és Konduktív Szakisk tanulóinak szülői 

visszajelzései összesen 45 válaszadó (teljes létszám kevesebb mint 50%-a) 

1. Hogyan sikerült bekapcsolódnia az online oktatás folyamatába?42 válasz 

nem jelentett problémát 30 

sok időt vett igénybe, nehezen oldottuk meg 8 

még mindig vannak problémáink 4 

13 válasz 

a) Még nekünk is gyakorolni kell! 

b) Mindossze par napra volt szuksegunk 

c) Teljes szülői felügyeletet igényel, egyik szülőt leköti 

d) Kicsit nehezen indult, de most már egész jól megy. 

e) Eszközproblémank van, de azért megy a dolog 

f) Elején nehéz volt 

g) Az online oktatasi orakon valo reszvetel nem okoz problemat, ami nehezebben megy a 

tananyagokat hataridore feldolgzni. 

h) Technikailag működik, a humán kapacitás a szűk keresztmetszet, az időbeosztással küzdünk. 

Mivel napi 8 órát kell mellette itthon dolgoznom, és nem csak egy gyermekem van, kvázi a 

tantárgyi on-line feladatok megoldására törekszünk, de plusz gyakorlásra sajnos nem igazán 

marad idő. Ugyanígy háttérbe szorul a legfontosabb, az egyéni és a mozgásfejlesztés, amit 

szívesen csinálnánk napi szinten, de az 5-6 órás egyéb tananyag mellett nem fér bele a 

napba. 

i) Home office-ban dolgozunk, 2 iskolás gyermekkel. Nagy terheket ró ránk az online oktatás.  

j) Minden rendben ment 

k) Átlátható és átgondolt a rendszer 

l) Az elején amíg megismertük a használt felületet addig volt csak nehezebb.  

https://accounts.google.com/SignOutOptions?hl=hu&continue=https://docs.google.com/forms/d/1WHIEKayryB93nRf-bdCMch37KUwe8l9nLcQuT8Wb4XM/edit
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m) aszt szeretnék hogy maradjon a digitális távoktatás szeptemberben 

2. Mennyire volt elégedett a konduktorok segítőkészségével az online oktatási folyamat 

kialakításánál?44 válasz 

Érték Darabszám 

1 1 

2 0 

3 0 

4 1 

5 1 

6 2 

7 39 

9 válasz 

a) Nagyon segítőkészek a tanárok konduktorok! 

b) Konduktoraink szakmai tudása és empatikus segítésük kiemelkedő. Azt hiszem ők azok  akik 

a Pető nevet öregbítik 

c) Az elso het nehezsege utan a tutin kezd beallni. Koszonjuk a tanarok segiseget.  

d) Nagyon kedvesek, segítőkészek. A küldött anyagok szépek, gondosan összeállítottak.  

e) Nagyon kedves mindenki. 

f) Kocsis Laura a legjobb :) 

g) Maximálisan 

h) Szabados-molnár Gréta 

i) Nem kértem segítséget, magam oldottam meg. 

3. Mennyi időt tölt naponta az online oktatás miatt gyermeke a képernyő előtt?44 válasz 

3 óránál kevesebbet 23 

3-5 órát 20 

5 óránál többet 1 

 

4. Milyen mértékben szorul gyermeke szülői segítségre az online oktatás során?44 válasz 

Érték Darabszám 

1 3 

2 1 

3 5 

4 6 

5 9 

6 7 

7 13 

7 válasz 
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a) Andrisnak sok segítségre van szügsége,ezért nem tudom még magára hagyni!Nem tud 

önállóan dolgozni! 

b) Van amikor szükség van kisebb segítségre, de a legtöbb órán nem kell. 

c) Nem tanul es nem mozog egyedul, de az online orakon egyedul vesz reszt, abban nem 

igenyel segiseget. 

d) Képernyő előtt kevesebbet, inkább együtt tanulunk, összességében 5-6 órát töltünk a 

tanulással. Módszertani ismeret hiányában itthon nehezebben megy. A gyerekek hiába 

kapnak on-line gyakorló felületen feladatot, nem annyira tudatosak még, hogy szülői jelenlét 

nélkül ne "kalandozzanak el" a gyakorló felületről. 

e) Figyelem zavaros, egy pillanat alatt elterelődik. folyamatos jelenlétet igényel 

f) Néha segítségre szorul 

g) Lányom 1. osztályos, így mindenben segítséget, támogatást igényel.  

5. Mennyire érzi fontosnak a konduktorok által nyújtott egyéni megsegítés, korrepetálás 

lehetőségét?44 válasz 

Érték Darabszám 

1 3 

2 1 

3 4 

4 8 

5 5 

6 7 

7 16 

4 válasz 

a) Az egyeni mozgasfoglalkozasra eddig egy alkalommal kerult sor, de az jo hangulatu es aktiv 

volt. Koszonjuk. 

b) Nagy segítséget jelent a napi kapcsolat, nagyon szívesen vesz részt az órákon. 

c) Nagy segítség lenne, ha naponta lenne, mert munka mellett nem tudunk a délelőtti órákban 

tanulni, délutánra elfárad a gyerek 

d) Nagyon fontos és hasznos, bár mi nem vesszük naponta igénybe a korrepetálást.  

6. Mennyire használja ki a konduktorok által nyújtott egyéni megsegítés, korrepetálás 

lehetőségét?28 válasz 

Érték Darabszám 

1 2 

2 2 

3 4 

4 5 

5 1 

6 5 

7 9 
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4 válasz 

a) Minden lehetoseggel elunk. 

b) Nehezen értelmezhető a pontozás: A konduktorok által nyújtott lehetőséget maximálisan  

kihasználjuk, de jó lenne még több on-line óra. Szülőként is láthatnánk, milyen módszerrel 

adjunk át, gyakoroljunk egy-egy ismeretet, készséget. Akár zoom-os csoportos órát is 

szívesen vennénk az új ismeretek átadásakor. 

c) Sajnos csak hetente kétszer van kapcsolatunk a konduktorokkal. Ha lehet, napi szinten 

szeretnénk. 

d) Néha jól jön :) 

7. Hogyan viszonyul gyermeke az új oktatási formához?44 válasz 

kezdettől fogva nagyon kedveli, szívesen tanul így 28 

eleinte idegenkedett tőle, de már megszokta 13 

nagyon nehezen vehető rá erre a tanulási módra 3 

7 válasz 

a) Idegenkedett tôle ès ez mai napig îgy van 

b) A tanulasra nrhezen szanja ra magat, sokszor kell kerni, de az online foglalkozasokban 

szivesen vesz reszt, az online tananyagokat szibesen megnezi es azokbol szivesen tanul. 

c) Nem idegenkedik tőle, de nehezen szokja. 

d) Korábban is nehézségeink voltak a hétvégi házi feladatokkal, külső segítséggel oldottuk meg, 

amit most nem tudunk igénybe venni a járvány miatt. 

e) Lazábban veszi 

f) A tornát nagyon élvezi ! Az iskola hiányzik neki . 

g) Sok játékos feladatot kapnak, ami színesebbé teszi a tanulást.  

8. Milyen mértékben elégedett a konduktív mozgásfejlesztéssel az online lehetőségek 

tükrében?44 válasz 

Érték Darabszám 

1 0 

2 0 

3 1 

4 4 

5 4 

6 5 

7 30 

9 . Amennyiben több és más jellegű mozgásfejlesztésre lenne igénye kérjük, írja le.6 válasz 

a) Szakértő, személzes mozgásfejlesztésre nagy szükségünk lenne, de sajnos most nem tudunk 

ilyet igénybe venni. 

b) Hasznos lenne videót látni az egyes feladatokról, hogy biztosan jól, helyesen csináljuk a 

feladatokat. 

c) Jó lenne napi szintű. Jelenleg csak heti kétszer kapjuk meg. 
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d) A napi csoportos mozgasfejlesztes az orakhoz hasonloan csoportos iranyitassal is hasznos 

lehetne. A heti feladatsorok ezt a rendszeres fejlesztest sajnos nem tudjak potolni. 

e) nekünk nincs mozgás fejlesztés 

f) Sajnos egyértelmű, hogy a mozgásterápiás feladatok során nem tudjuk a konduktorok szintjén 

elvégezni a terápiás munkát 

10. Milyen volt a foglalkozás légköre?25 válasz 

Érték Darabszám 

1 0 

2 0 

3 0 

4 1 

5 1 

6 3 

7 20 

3 válasz 

a) Minden foglalkozas utan tele pozitiv elmennyel es energiaval van tele a jisfiam. Koszonjuk az 

erofeszitest. 

b) Kedvesek voltak a konduktorok, bár kissé zavarba ejtő volt, hogy ennyire fontos az ének 

kikérdezése 

c) Mint személyesen! 

11. Kap-e segítséget a konduktoroktól az otthoni életmód, tanulás, mozgásfejlesztés 

kialakításához és milyen mértékben elégedett ezzel?43 válasz 

nagyon elégedett vagyok, minden kérdésemmel, problémámmal fordulhatok a csoport 

konduktoraihoz 
39 

nem igénylem az ilyen jellegű megsegítést 3 

nem kaptam segítséget, pedig szükségem lett volna rá 1 

4 válasz 

a) Nagyon gyors es hatekony a kommunikacio. 

b) Tökéletesen megvagyok elégedve velük! És nagyon szépen köszönöm azt hogy rengeteget 

segítenek nekünk!!! 👌👌 

c) Kértem segítséget. Elmondtam, hogy dolgozunk. (dolgoznánk ha tudnánk) Konkrét segítséget 

nem kaptam, csak ígéretet. 

d) Ez eddig is így volt. Köszönet érte! 

11. Mennyire tudta a feladatokat otthonában gyakorolni?25 válasz 

Érték Darabszám 

1 0 

2 2 

3 0 
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Érték Darabszám 

4 3 

5 3 

6 6 

7 11 

12. Ön szerint mennyire helyettesítheti ez a digitális alapú segítség nyújtás a közvetlen 

élő kapcsolatban nyújtott foglalkozásokat, tanácsadásokat?17 válasz 

Érték Darabszám 

1 1 

2 2 

3 2 

4 5 

5 3 

6 1 

7 3 

13. Egyéb vélemény, javaslatok, kérések:8 válasz 

a) Becsüljük meg a konduktorokat 

b) Köszönjük a tanárok rendszerezését, pontos feladatkiosztásuk mellett a rugalmasságukat. 

Megható látni, hogy mennyire szeretik a gyerekeket és mennyire hiányoznak nekik a 

gyerekek. Mi is próbáljuk a lehető legpontosabban követni a tananyagot és több visszajelzést 

adni a munkájukkal kapcsolatban. Gyakran küldünk nekik képeket, videókat a gyerekekről, 

hogy ezzel könnyítsük nekik átvészelni ezt az időszakot. 

c) Az egyeni mozgasfejlesztest meg csak reszben vegeztuk el, az orak tananyagai voltak 

prioritaskent kezelve, de azokkal is el vagyunk maradva. 

d) Az online órán én is láttam, hogy milyen feladatot és hogyan kell végezni, ami segít a 

gyakorlásban. A fejlesztésre fokozottan érvényes, hogy online órák, személyes kapcsolat 

nélkül nem megy. A fejlesztéshez kapcsolódó online - akár csoportos - órák számának 

fokozása azért lenne jó, mert szülőként nincs módszertani ismeretem, ami az iskolában fél 

óra, az itthon egy, ráadásul a gyerek itthon, a szülővel másként működik együtt, mint egy 

pedagógussal. 

e) Egy iskolai körülmények között 15 perc alatt elvégezhető feladat itthon 1 óra. Elterelődik, 

kizökken a gyerek a telefonhívások miatt. Nem vagyok pedagógus. Nincsenek pedagógiai 

eszközök a kezemben. Nincs tapasztalatom az oktatásban. Sok az írásban teljesítendő 

feladat. Órarend szerint kapjuk a feladatokat. Nem tudunk napi 6-7 órát a feladatok felett ülni. 

Jelenleg úgy oldjuk meg, hogy a munkánk koncentrációt igénylő részét éjjel csináljuk amikor a 

gyerekek alszanak. De hosszú távon nem fogjuk bírni 4-5 óra alvással. Napi szintű konduktori 

kapcsolatra lenne szükségünk aki délelőtt, a gyerek aktív időszakában átvenné a feladatok 

felügyeletét, irányítását. Az írásbeliség helyett gyakorlati feladatok esetleg, amit délután a 

fáradt gyerekkel is lehet csinálni. Erkölcstan, ének, játék, rajz-technika tárgyak legyenek 

inkább kedvtelés szerűek, nyújtsanak örömforrást a gyereknek. A konduktorok az 

értékeléshez pontosan tudják, hogy mire képes a gyerek!! Jelen helyzetben azt gondolom, 

hogy feleslegesek a kötelező dal tanulások. Mindegy, hogy mit, csak énekeljen a gyerek! 
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Amihez kedve van. Ne kínozzák már a szülőket a dalok megtanulásával és megtanításával. 

Az a véleményem, hogy a fő tárgyakra kellene koncentrálni. Matek, olvasás, írás. De nem 

agyon terhelve. A jelenlegi helyzet egyébként is egy nagyon feszült, stresszes. A gyerekek 

kizökkentek a megszokott világukból, napirendjükből. Új szabályok vannak. Aggódnak ők is. 

Érzik a bizonytalanságot ami a járványügyi helyzetből adódik. Nem tudjuk meddig tart, 

mennyire lesz súlyos. Össze kell fognunk! Önök és mi. Ez csak együtt fog menni. Szeretettel, 

türelemmel, egymás iránti tisztelettel, kölcsönös toleranciával. A gyerekekért, a családokért 

és ha vége a vészhelyzetnek, a minél zökkenő mentesebb folytatásért.  

f) A járvány után azért térjünk vissza a személyes jelenléthez :) 

g) Ebben a helyzetben nagyon jó . Az én gyermekem nagyon szeret a konduktorral az iskolában 

dolgozni . 

h) Jobb mint ha nem lenne de alapból az élő kapcsolat nem pótolható.  

Köszönjük válaszát! 
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MELLÉKLET 3. - Szülői kérdőívelemzés a PSZ és az UKSZ 

intézményegységekben digitális úton nyújtott támogatásról 202004 

  

Szülői kérdőív az általunk digitális úton nyújtott 
támogatásról – COVID 19 – 2020. április  

150 

150 válasz 
  

Melyik intézményegységünkbe tartoznak, járnak? 150 válasz 

Korai fejlesztés, Pedagógiai Szakszolgálatba 77 

Általános Iskolába , Szakiskola 45 

Utazó Konduktori Szolgálat 38 

  

PSZ – Pedagógiai Szakszolgálat és UKSZ – Utazó Konduktori Szolgálat összesen 115 

válaszadó 

1. Milyen mértékben elégedett az otthoni adaptív mozgásfejlesztés és konduktív 

tanácsadás minőségével? PSZ 77 válaszadó / UKSZ 38 válaszadó 

 Pedagógiai Szakszolgálat Utazó Konduktor 

Érték Darabszám Darabszám 

1 0 0 

2 0 0 

3 0 0 

4 1 1 

5 5 1 

6 14 4 

7 57 32 

12 válasz – PSZ területről 

a) Nagyon lelkiismeretes és maximálisan rendelkezésre álló a konduktorunk.  

b) Nagyon 

c) Az elküldött videók kiértékelését követően lehetőség van telefonos konzultációra, amit nagyon 

hasznosnak tartok. 

d) A gyermekünkre szabott ötletek, feladatok, a konduktori online jelenlét abszolút motiválja 

kisfiunkat, óriási segítség nekünk, mivel tudjuk bevonni őt az otthoni fejlesztésbe, szakmailag 

pedig nélkülözhetetlen az állapotának megfelelő feladatok elvégzése.  

e) Nagyon jo dolognak tartom,h.a jarvany idejen is kapunk online fejlesztest.  

f) Nagyon sok uj feladatot be tudunk így iktatni a napi otthoni tornaba.  

https://accounts.google.com/SignOutOptions?hl=hu&continue=https://docs.google.com/forms/d/1WHIEKayryB93nRf-bdCMch37KUwe8l9nLcQuT8Wb4XM/edit
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g) Igyekszünk kihozni a legtöbbet, de mégsem pótolja a személyes találkozókat.  

h) Nagyon precíz, részletes fejlesztő programot kaptunk a kpnduktorunktól. 

i) Abszolút segítőkészek, nagyon elégedett vagyok 

j) Néha nehezen lehet egymást hallani. 

k) A tanácsadás minősége jó nagyon, csak a gyermek nem annyira közreműködő, mint a 

személyes találkozásnál. 

l) Hegyi Éva fantasztikusan jól magyarázta és szemléltette a mozdulatokat, de számomra a 

személyes találkozást a telefonos konzultáció nem képes helyettesíteni..  

 

2. Kérjük ítélje meg a konduktorokkal, pedagógussal való együttműködés lehetőségét a 

gyermek fejlődése szempontjából! PSZ 77 válaszadó / UKSZ 38 válaszadó 

 Pedagógiai Szakszolgálat Utazó Konduktor 

Érték Darabszám Darabszám 

1 0 0 

2 0 0 

3 0 0 

4 1 0 

5 4 2 

6 4 3 

7 69 33 

10 válasz PSZ területén 

a) Nagyon sokat fejlődött Zalán amióta Dóra foglalkozik vele. 

b) Nagyon fontos 

c) Konduktorral folytatott megbeszélés alapján számos olyan dologra hívta fel a figyelmemet, 

amire figyelnem kell, hogy mozgásfejlődés során a későbbiekben ebből ne legyen problémánk  

d) Nagyon fontos, hogy időről időre kapjunk megfelelő visszajelzéseket.  

e) Nagyon jó hatással van a gyerekre a Luca "neni". Jobban motiválható, otthon is mondja, hogy 

Luca nenivel így meg így csinálta. 

f) A konduktor videón látja a gyereket, ha ezen felül kérdés merül fel, viberen tehetünk fel 

kérdését, ami nagyon megnyugtató és fontos. 

g) Minél előbb el kell kezdeni a közös munkát a gyermek fejlődése érdekében.  

h) Személyesen hatásosabb 

i) Véleményem szerint minden gyermek részére kellene konduktor általi felülvizsgálatot tartani a 

későbbi mozgásfejlődési problémák megelőzésére. 

j) Szerintem elengedhetetlen. 

 

3. Hogyan sikerült olyan internetes felületet találni, ami biztosította a közös munkát? PSZ 

77 válaszadó / UKSZ 38 válaszadó 
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 Pedagógiai Szakszolgálat Utazó Konduktor 

 Darabszám Darabszám 

nem jelentett problémát 70 37 

sok időt vett igénybe 4 0 

nem sikerült állandó megoldást találni 3 1 
 

 

6 válasz – PSZ területről 

a) Rengeteg lehetőséget ajánlott fel a konduktorunk, ezért könnyű volt olyan fórumot találni, ahol 

képeket, videókat küldhettünk és persze tanácsokat kaptunk, hogy hogyan tovább. 

b) Több lehetőség is van a kommunikációra (e-mail, aplikációk). 

c) Messenger 

d) Nem mindenkinek működött jól. (Skype) De voltak többen, akik végig tudtak csinálni egy 

"teljes tornát". 

e) Facebook Messengeren keresztül történik. 

f) Viber 

1 válasz - UKSZ területről 

g) Rengeteg lehetőséget ajánlott fel a konduktorunk, így nem volt nehéz olyan fórumot találni, 

ahol tudunk képeket, videókat küldeni és tanácsokat kapni, hogy hogyan tovább.  

 

4. Mennyire volt elégedett a konduktorok hozzáállásával, rugalmasságával? Pl 

megkeresés, kapcsolattartás, a foglalkozások lebonyolítása PSZ 77 válaszadó / UKSZ 38 

válaszadó 

 Pedagógiai Szakszolgálat Utazó Konduktor 

Érték Darabszám Darabszám 

1 1 2 

2 0 0 

3 0 0 

4 1 0 

5 2 0 

6 2 2 

7 71 34 

9 válasz – PSZ területről 

a) Molnár Dórával konzultáltam hetente többször is és minden kérdésemre szakszerű választ 

adott és mindig rendelkezésemre állt. 

b) Konzultációs időpont a mi igényeinknek megfelelően van meghatározva.  

c) A mi konduktorunk mindig kuld plusszba jatekos,fejleszto feladatokat,amiert nagyon halas 

vagyok Neki.A foglalkozasok zokkenomentesen zajlanak. 

d) Eddig minden könnyen ment, a házi felaladat is időben érkezik. 
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e) Teljesen. Megnyugodtam, hogy mi is reszt vehetunk a programban. 

f) Horvai Viktória segít bennünket a korai mozgásfejlesztésben, és maximálisan elégedett 

vagyok a munkájával. Rengeteget fejlődött a kislányom a segítségével. Minden alkalommal 

nagyon készséges, rugalmas és együttműködő. Ha valami nem egyértelmű, videót küld, és 

pótalkalmat iktat be. 

g) segítségadás, törődés 

h) Igény szerint volt lehetőségem korábban/később kezdeni a foglalkozást.  

i) Éva hozzáállása, segítőkészsége fantasztikus. 

5. Mennyire volt elégedett a foglalkozások (adaptív mozgásfejlesztés) tartalmával? pl 

motiváció, feladattípusok, új feladtok, a facilitáláshoz nyújtott szóbeli segítség, az otthoni 

eszköztár praktikus felhasználása, kognitív feladatok, játéktevékenységekhez adott 

ötletek. PSZ 77 válaszadó / UKSZ 38 válaszadó 

 Pedagógiai Szakszolgálat Utazó Konduktor 

Érték Darabszám Darabszám 

1 0 0 

2 0 0 

3 0 0 

4 1 2 

5 1 0 

6 6 3 

7 69 33 

12 válasz – PSZ területről 

a) Nekünk nagyon sokat segített, amiket a konduktorunktól tanultunk. Így könnyebb itthon 

gyakorolni, edzeni. 

b) Egy-egy feladatnál a visszakérdezést követően maximálisan el van magyarázva érthetően a 

feladat. Minden feladattal kapcsolatban el van magyarázva, hogy mi a cél, ez miért jó, miért 

kell így csinàlni. Ha esetleg a baba nem akarja azt csinálni, akkor hogyan tudom rávenni. Erre 

vonatkozóan sok hasznos indormációt kapok. 

c) Nem csak a gyermekemet motiválja a konduktorunk, de időnként-amikor fogytán a türelmem-

nekem is segít átlendülmi egy mosoly, vagy egy kedves szó segítségével.  

d) Szuper ötleteket kapunk, akár improvizálva is. 

e) Sok uj feladat van,de persze ami nem igazan megy azt mindig ismeteljuk a 

kov.alkalommal.Sok fejleszto jatekunk van,igy a konduktornak szeles paletta all.rendelkezesre 

nalunk :) 

f) Minden alkalommal kapunk új felaladatokat, de ellenőrizzük, hogy a  korábbiak is mennek. 

g) Teljesen. Sok mindenunk van itthon a fejleszteshez es a Luca mindig elmondja, hogy a 

kovetkezo alkalomra mit keszitsunk elo. 

h) A feladatsor nagyon hasznos, sokat fejlődik a kislányom. 

i) Jó ötletek és meglátások 

j) Változatos, képekkel illusztrált feladatok részletes magyarázattal. 
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k) Abszolút elégedett vagyok, a feladatok részletesen elmagyarázásra kerültek. Az elkészített 

videók kielemzése után további segítséget kaptam a helyes feladat elvégzéséhez. A lakásban 

található eszközökkel könnyen megoldhatóak a feladatok. A gyermekem mentális 

fejlesztéséhez is segítséget kaptam. 

l) Éva mindenben segített. 

2 válasz UKSZ területről 

a) Nekünk nagyon sokat segített, amiket a konduktorunktól tanultunk, így könnyebb volt itthon 

edzeni, gyakorolni is. 

b) Igazából csak egy "állapotfelmérés" történt rövid felvételek alapján. Klasszikus értelemben 

vett foglalkozás nem történt (nem volt rá szükség hála Istennek), ezért jelöltük a 4 -et, mert 

igazából nem tudunk erről érdemben nyilatkozni. 

 

6. Milyen volt a foglalkozás légköre? PSZ 77 válaszadó / UKSZ 38 válaszadó 

 Pedagógiai Szakszolgálat Utazó Konduktor 

Érték Darabszám Darabszám 

1 0 0 

2 0 0 

3 0 0 

4 0 0 

5 2 1 

6 3 5 

7 72 32 

9 válasz – PSZ területről 

a) Minden kérdésemre választ kaptam. Nem éreztem azt, hogy buta kérdést tettem volna fel. 

b) Minden uj feladathoz kapunk magyarazatot,h.mit miert csinalunk.Nagyon kedves,segitokesz a 

konduktorunk 

c) Szuper. 

d) A technikai akadozások nehezítettek csak, a légkör amúgy nagyon jó volt.  

e) Kisfiam imádja az online feladatokat. Főleg a konduktor kedvessége és hozzáállasa fontos és 

maximális elégedettség van irányába. Nagyon szereti, sőt már várja a fejlesztéseket a kis 

drágám ☺️ 

f) Lányom élvezi ahogy énekel és beszél hozzá a konduktor. 

g) A gyermekem egyes hisztijeit leszámítva 

h) A konduktorunk abszolút támogató, segítő. Ha valami nem világos, addig magyarázza és 

olyan módon, hogy érthető legyen. Folyamatosan kapunk visszajelzést az adott feladattal 

kapcsolatban vagy dícséret vagy további magyarázó segítség formájában. 

i) Éva lelkes, támogató személyiség. Hamar megtaláltuk a közös hangot. 

2 válasz – UKSZ területről 



25 
 

a) A felvételek megtekintése után telefonon beszéltünk a konduktorral, aki nagyon kedves volt, 

szakmailag felkészült. 

b) A válasz semleges leginkább, mert otthon vagyunk. 

7. Mennyire tudta a feladatokat otthonában gyakorolni? PSZ 77 válaszadó / UKSZ 38 

válaszadó 

 Pedagógiai Szakszolgálat Utazó Konduktor 

Érték Darabszám Darabszám 

1 0 0 

2 1 0 

3 3 0 

4 3 0 

5 11 1 

6 23 5 

7 36 32 

9 válasz – PSZ területről 

a) Minden feladatot tudunk gyakorolni. 

b) Napi szinten beiktatjuk a napi tornaba, fejlesztesbe, valtozatosan. 

c) Nehezebb a gyereknek fókuszálni, mert otthon minden más egyebet is csinálunk. De nagyon 

jó, hogy van erre lehetőség, és kapunk közben szakmai visszajelzést.  

d) Nehézség, hogy a laptopot kell nézni közben, ez pucit frusztrálha a fiamat. Hamarabb elveszti 

mitivációját mint a személyes foglaljozásokon. 

e) Mindent tudtunk gyakorolni, de nem mindegyik gyakorlat megy még jól. 

f) A gyermekem velem nem igazán együttműködő 

g) A konduktor szóbeli magyarázatai alapján könnyű volt. Ha volt olyan feladat, ami nem volt 

egyértelmű vagy nem úgy sikerült megoldani, akkor részletesen átbeszélésre kerültek.  

h) Nem vagyok benne biztos, hogy az elmondott gyakorlatokat 100%-ban helyesen hajtottuk 

vegre elsore, ezert egy szemelyes betanitas elengedhetetlen lenne, utana otthon is tudjuk 

gyakorolni, akar online segitseggel. 

i) Kislányom állapota sajnos súlyos, így nem könnyű a feladatokat megcsinálni..  

2 válasz UKSZ területről 

a) (Nem volt feladat.) 

b) Hiányzott a konduktor személye, mivel én nem vagyok szakember, így 100%-ig nem tudtam 

végrehajtani, de nagyon igyekeztünk. 

8. Ön szerint mennyire helyettesítheti ez a digitális alapú segítség nyújtás a közvetlen élő 

kapcsolatban nyújtott foglalkozásokat, tanácsadásokat? PSZ 69 válaszadó / UKSZ 27 

válaszadó 
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 Pedagógiai Szakszolgálat Utazó Konduktor 

Érték Darabszám Darabszám 

1 3 1 

2 6 3 

3 8 5 

4 25 7 

5 15 6 

6 7 5 

7 5 0 

9. Kérjük írja le javaslatait, további igényeit, hogy a jövőben fejleszteni tudjuk az ilyen 

jellegű együttműködésünket a családok és gyermekeik érdekében!  

25 válasz a PSZ területről 

a) Nagyon örültem, amikor kiderült, hogy kapunk online segítséget a babánk további 

fejlődéséhez. Nem gondoltam volna, de nagyon hálásak vagyunk érte és köszönjük szépen a 

rugalmasságot és hogy ebben a nehéz időszakban is segítik a családokat!!!!  

b) Számunkra a többszöri javítás, konzultáció igencsak megkönnyíette a feladatok helyes 

kivitelezését. Remek lehetőség a videók küldése és átbeszélése. 

c) Sajnos nem volt "saját válasz" az előző kérdésnél ezért itt írom le. Véleményem szerint fontos 

az élő kapcsolatban való foglalkozás mert ott rögtön tudnak segíteni/kijavítani ha nem jól 

csinálom a feladatot a gyermekemnek, nem jól vagy nem ott fogom ahogyan azt ténylegesen 

kell. 

d) A gyermekek számára jobb lenne élőben a fejlesztés, ez az a terület ahol a konduktoroknak, 

fejlesztőknek meg kell fogniuk a gyereket, mutatva hogyan nyúljon a gyerekhez a szülő, 

könnyebb neki is úgy kijavítani ha mutatja hogyan kell. Szóban elmondva nehezebb a 

fejlesztésük, ennek ellenére akihez mi járunk Hegyi Éva maximális segítséget nyújt, 

rugalmasan áll hozzánk, érthetően magyaráz, köszönjük Neki a sok segítséget amit kapunk! 

Remélem minél előbb vége lesz ennek a kialakult helyzetnek és tudunk majd járni.  

e) Az utolsó kérdésre vonatkozóan, véleményem szerint ez nagyon jó, hogy ebben az 

időszakban van erre lehetőség, hogy ilyen módon a fejlesztés folytatódjon. Amit fontosnak 

tartanék az az első személyes konzultáció. Sajnos a mi esetünkben erre nem volt lehetőség. 

Bár ennek ellenére, látható és érezhető a javulás nálunk. Viszont úgy gondolom, hogy annak 

ellenére, hogy készülnek videók, az teljesen más, mint amikor a gyermeket szakember 

megvizsgálja és érzi rajta az esetleges feszességet adott esetben.  

f) A videon bemutatott feladatsorok lenyegesen megkonnyothetnek az otthoni gyakorlatok 

elvegzeset. 

g) A mi tapasztalataink nagyon jók, nem tudok olyasmit felhozni, amit hiányosságként éltünk 

volna meg. A váratlan helyzet ellenére munkatársaik ugyanolyan profin és hihetetlen 

rugalmasan végzik a fejlesztést, mint a személyes foglalkozásokon. Ezúton is köszönjük 

munkájukat 

h) Véleményünk szerint jelen helyzetben ez az online segítség nélkülözhetetlen a gyermek és a 

szülők számára. Biztonságot nyújt, megnyugvást, hogy jelen helyzetben támogatottan 

megoldjuk a gyermek fejlesztését. De a konduktor mint szakember személyes jelenlétét nem 
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helyettesítheti. Esetünkben a 3 hetes, intenzív terápiát a Babás-mamás csoportban nem 

pótolja. Szerintünk esetünkben sokat jelent, hogy ismerjük a konduktort, és a feladatok, "a 

technika", a módszer nem ismeretlenek számunkra.  

i) Hálásan köszönjük a lehetőséget, hogy online fejlesztésben részesülhetünk, ez hatalmas 

segítség nekünk. Maximálisan meg vagyunk elégedve vele. A jövőben is szívesen részt 

vennénk az online fejlesztésen, ha mód van rá. Azonban mindenképpen igényelnénk 

továbbiakban is a személyes, csoportos, 3 hetes intenzív fejlesztést is, mert annak párja 

nincsen. Köszönöm szépen 

j) Jo az online fejlesztes,de azert sokkal jobb a szemelyes fejlesztesi lehetoseg,szerintem. 

Viszont,en 6eves kor utan (10eves korig) is lehetoseget biztositanek konduktiv 

fejlesztesre,amennyiben van ra lehetoseg. 

k) a helyzetre való tekintet miatt megfelel, de a személyes kontaktus, a személyes példamutatás 

a gyerekeknek is fontos, én szülőként tudok vele foglalkozni, minden esetben nem tudok 

szigorú lenni, nem mindig tudom elérni, hogy a feladatot a gyerekem végrehajtsa, bennem 

elsősorban az anyai mivoltomat látja a gyerek. A terapeuta, a szerepéből adódóan szigorúbb, 

feladat orientált. 

l) Mi nekünk ebben a helyzetbe így hogy ithon kell gyakorolni nagyon sok segítséget ad hogy 

szakértö conduktorral tudunk tornàzni fejlesztö gyakorlatokat végezni amit megtanulunk s 

próbáljuk csinálni. Az én véleményem ha vége lesz ennek a jàrványnak s mehetúnk a Pető 

intézetbe csoportba az mellett is jó lenne ha maradna online-s órák hisz nagy segítség ez 

nekünk. 

m) Nekünk megfelelő a mostani kapcsolattartás a mostani helyzetben. Hiányzik a személyes 

jelenlét, de a konduktorunk mindent megtesz, hogy pótolni tudja a kiesett foglalkozásokat.  

n) A személyes találkozásokat nem lehet kiváltani, de egy jó alternatíva és a későbbiekben is 

maradhat kiegészítésként. 

o) Nagyon sokat jelent az online fejlesztes, hiszen mi szulok is tanulunk uj feladatokat. De a 

mamas csoport is nagyon fontos az egy szuper intenziv trening. Koszonjuk a lehetoseget!  

p) A digitális foglalkozás lehetősége nagyon jó, de nyilván egy személyes alkalom tud pluszt 

adni. Ennek ellenére tökéletesen működik a foglalkozás online, hála a konduktornak, aki 

tartja. 

q) Konduktorunk csodálatos! Nagyon nagy munkát fordított arra, hogy segítséget, javaslatokat, 

ötleteket, konkrét programot irjon nekünk. És rendelkezésünkre áll, ha kérdésünk van. Ami 

nehezebb feladat, az az én módszeres odaszántságom... Egy darabig lelkesen tornázunk, 

aztán ellankadok (jelen helyzetben mindenki által tapasztalt okokból). Talán, ha tudom, hogy 

miben teszek jót a gyerekemnek, miért lesz jobb neki, ha kitartóan tornázunk, és milyen 

hátránya származhat abból, ha ezt nem csinálom vele, esetleg könnyebben lendülhetnék túl a 

holtpontokon. 

r) Sztem pontosabbak a gyakorlatok és a végrehajtasuk úgy hogy a konduktor vagy a szülő 

végzi . 

s) Az élő kapcsolattartást semmi nem tudja helyettesíteni.Viszont akik messzebb élnek 

Budapesttől,szakemberekkel kevésbé ellátott helyen nekik nagyon hasznos lenne a 

későbbiekben is az efféle támogatás esetleg addig míg nem jutnak be a mamás 

csoportba.Emiatt nem adtam csak maximum pontot az utolsó kérdésre. 

t) Szerintem nagyon jó ez a megoldás, de azért nem helyettesítheti teljes mértékben a 

személyes találkozót, ahol a konduktor hozzá tud érni a gyermekhez és segíti.  
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u) Horvai Viki munkája példaértékű! Szakmailag és emberileg nagyon elismerem őt. Nagyon 

sokat segített nekünk! Támogató, kedves és türelmes. 

v) A digitális alapú segítség nyújtás a jelenlegi formában jól működhet, viszont előtte egy 

személyes találkozót, állapotfelmérést, szükséges adminisztrációt mindenképpen érdemes 

lenne tartani. 

w) A foglalkozások melletti kiegészítésre megfelelő, azonban nem helyettesíti a személyes 

találkozásokat. 

x) Teljesen elégedett vagyok az online segítségnyújtással, a heti rendszeres alkalmokon kívül 

többször is kapcsolatba lépünk a szakemberrel. Talán jó lenne, ha heti kétszer lenne 

foglalkozás a heti egy alkalom helyett. 

y) Ez a fajta foglalkozás is fontos és hasznos. A mi esetünkben az online közös torna nem megy 

a gyermekem állapota miatt. Viszont a gyermek nélküli foglalkozás, a gyakorlatok 

átbeszélése, a nyugodt beszélgetés viszont nagyon fontos és hasznos lenne. Szerintem jó 

lenne a jövőben, ha a gyermekkel együtt való személyes találkozások mellett lennének 

időnként telefonos konzultációk is, amikor lenne lehetősége a szülőnek teljesen nyugodtan 

beszélgetnie a fejlesztővel. 

9 válasz az UKSZ területről 

a) Kissé rövid az idő, de mégis hatásos a fejlesztés. 

b) Nagyon örültünk, amikor kiderült, hogy kapunk online segítséget a babánk további 

fejlődéséhez. Nem gondoltuk volna, de nagyon hálásak vagyunk, hogy ebben a nehéz 

helyzetben is támogatják a családokat. Nagyon szépen köszönjük!!!!!! 

c) Számunkra a többszöri javítás, konzultáció igencsak megkönnyíette a feladatok helyes 

kivitelezését. Remek lehetőség a videók küldése és átbeszélése. 

d) A személyes fejlesztést semmi sem tudja helyettesíteni. Ez a mostani helyzetben nagyon jó 

megoldás, hogy e-mailen keresztül kapjuk a feladatokat, de amint lehet, igényt tartanánk a 

fejlesztőre, mert nyilván hatásosabb, ha ő tanít. 

e) A járvány után nem tartom jó csatornának az online fejlesztést, mivel nem tudja a konduktor 

közvetlen kijavítani a hibás mozdulatokat, beidegződéseket! Persze én próbálom segíteni a 

munkát, de nem vagyok szakember! Nem tudom hogy kell a gyerekhez nyúlni, illetve 

esetünkben a látássérülis is sokat nehezíti munkát!  

f) Nagyon kényelmes és hatékony a digitális fejlesztés, de hosszú tàvon  elengedhetetlennek 

találok a személyes találkozást, úgy könnyebb és eredményesebb egy egy feladat 

korrigálása, vagy új feladat betanítása. 

g) Itthon is jó a torna, de a mi esetünkben sokat számít ha tanárral is csinálja a feladatokat.  
h) A szemèlyesen törtènő gyakorlat bemutatàsok adnak igazân biztos kezet az otthoni 

munkâhoz is.Ezèrt ezt rendkìvül fontosnak tartom, 
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MELLÉKLET 4. – TÉR kérdőívelemzés - Szülőktől vagy diákjainktól 

munkatársainknak szóló értékelőlap 202011 

2020. november 

Szülőktől vagy diákjainktól munkatársainknak szóló 

értékelőlap  

167 válasz 

 

kitöltő, aki kitölti a kérdőívet167 válasz  

szülő 103  

diákunk 64  

 

az értékeltek munkakörei167 válasz 

  

csoportvezető konduktor 35 

konduktor, gyógypedagógus, fejlesztőpedagógus 109 

tanító / tanár 20 

pedagógiai asszisztens, gyermekfelügyelő 2 

éjszakás gyermekfelügyelő 1 

intézményegység-vezető (iskola igazgató, szakszolgálat vezető, utazó szolgálat vezető) 0 

intézményvezető helyettes 0 

intézményvezető 0 

1. gyermekorientáltság / gyermekszeretete mint tulajdonsága167 válasz 

  

elfogadhatatlan 0 

erősen fejlesztendő 1 

fejlesztendő 0 

megfelelő 8 

jó 24 

kiváló 134 

nem ismerem ezt a tulajdonságát 0 

2. megoldáscentrikusság mint tulajdonsága167 válasz 

elfogadhatatlan 0 

erősen fejlesztendő 0 

fejlesztendő 0 

https://accounts.google.com/SignOutOptions?hl=hu&continue=https://docs.google.com/forms/d/1pPaOBTJozA2BGGQI_WmGD54_4CbJXMoHqefv1BmD7Jo/edit?usp%3Ddrive_web
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megfelelő 16 

jó 21 

kiváló 129 

nem ismerem ezt a tulajdonságát 1 

3. minőségorientáltság mint tulajdonsága167 válasz 

elfogadhatatlan 0 

erősen fejlesztendő 0 

fejlesztendő 2 

megfelelő 9 

jó 34 

kiváló 121 

nem ismerem ezt a tulajdonságát 1 

4. megbízhatóság mint tulajdonsága167 válasz 

elfogadhatatlan 0 

erősen fejlesztendő 1 

fejlesztendő 0 

megfelelő 11 

jó 24 

kiváló 128 

nem ismerem ezt a tulajdonságát 3 

5. tanulás- és fejlődési igény, társszakmák ismerete mint tulajdonsága167 válasz 

elfogadhatatlan 0 

erősen fejlesztendő 0 

fejlesztendő 3 

megfelelő 8 

jó 22 

kiváló 67 

nem ismerem ezt a tulajdonságát 67 

6. alkalmazkodókészség mint tulajdonsága167 válasz 

elfogadhatatlan 0 

erősen fejlesztendő 0 

fejlesztendő 2 

megfelelő 13 

jó 29 

kiváló 120 

nem ismerem ezt a tulajdonságát 3 

7. koordinációs, szervezési készség mint tulajdonsága167 válasz 
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elfogadhatatlan 0 

erősen fejlesztendő 0 

fejlesztendő 0 

megfelelő 16 

jó 30 

kiváló 105 

nem ismerem ezt a tulajdonságát 16 

8. kommunikációs készség / különböző kommunikációs technikák ismerete és 

alkalmazása mint tulajdonsága167 válasz 

elfogadhatatlan 0 

erősen fejlesztendő 0 

fejlesztendő 1 

megfelelő 8 

jó 37 

kiváló 120 

nem ismerem ezt a tulajdonságát 1 

9. stresszhelyzetek kezelése mint tulajdonsága167 válasz 

elfogadhatatlan 0 

erősen fejlesztendő 0 

fejlesztendő 3 

megfelelő 12 

jó 42 

kiváló 91 

nem ismerem ezt a tulajdonságát 19 

10. felelősségvállalás mint tulajdonsága167 válasz 

elfogadhatatlan 0 

erősen fejlesztendő 1 

fejlesztendő 0 

megfelelő 16 

jó 29 

kiváló 98 

nem ismerem ezt a tulajdonságát 23 

11. objektív ítélőképesség mint tulajdonsága167 válasz 

elfogadhatatlan 0 

erősen fejlesztendő 1 

fejlesztendő 0 

megfelelő 11 

jó 40 
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kiváló 94 

nem ismerem ezt a tulajdonságát 21 

12. konstruktív kritikai érzék mint tulajdonsága167 válasz 

elfogadhatatlan 0 

erősen fejlesztendő 0 

fejlesztendő 1 

megfelelő 13 

jó 33 

kiváló 99 

nem ismerem ezt a tulajdonságát 21 

13. kreativitás mint tulajdonsága167 válasz 

elfogadhatatlan 0 

erősen fejlesztendő 0 

fejlesztendő 1 

megfelelő 12 

jó 30 

kiváló 114 

nem ismerem ezt a tulajdonságát 10 

14. alapdokumentumok ismerete, (Pedagógiai Program, belső szabályzatok, munkaköri 

leírások, törvényi szabályozók ismerete…) mint tulajdonsága167 válasz 

elfogadhatatlan 0 

erősen fejlesztendő 0 

fejlesztendő 1 

megfelelő 6 

jó 16 

kiváló 47 

nem ismerem ezt a tulajdonságát 97 

15. igényes adminisztráció mint tulajdonsága167 válasz 

elfogadhatatlan 0 

erősen fejlesztendő 0 

fejlesztendő 2 

megfelelő 6 

jó 29 

kiváló 62 

nem ismerem ezt a tulajdonságát 68 

16. következetesség mint tulajdonsága167 válasz 

elfogadhatatlan 0 
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erősen fejlesztendő 0 

fejlesztendő 1 

megfelelő 7 

jó 45 

kiváló 102 

nem ismerem ezt a tulajdonságát 12 

17. pontosság/precizitás mint tulajdonsága167 válasz 

elfogadhatatlan 0 

erősen fejlesztendő 0 

fejlesztendő 2 

megfelelő 8 

jó 36 

kiváló 112 

nem ismerem ezt a tulajdonságát 9 

18. Proaktív kapcsolatot tart a szülőkkel (mint értékelt tevékenység)167 válasz 

szinte soha 1 

ritkán 4 

alkalmanként 4 

gyakran 15 

általában 11 

szinte mindig 103 

nincs ismeretem 29 

19. Megfelelően és időben adja tovább a szükséges információkat (mint értékelt 

tevékenység)167 válasz 

szinte soha 0 

ritkán 1 

alkalmanként 2 

gyakran 18 

általában 18 

szinte mindig 119 

nincs ismeretem 9 

20. A hazaadott feladatok esetében körültekintő, nyomon követi és ellenőrizi azokat (mint 

értékelt tevékenység)167 válasz 

szinte soha 1 

ritkán 1 

alkalmanként 3 

gyakran 12 

általában 8 
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szinte mindig 98 

nincs ismeretem 44 

21. Szerepet vállal a programok szervezésében, megvalósításában (mint értékelt 

tevékenység)167 válasz 

szinte soha 0 

ritkán 3 

alkalmanként 2 

gyakran 5 

általában 11 

szinte mindig 77 

nincs ismeretem 69 

22. A tevékenységeit alaposan és körültekintően végzi (mint értékelt tevékenység)167 

válasz 

szinte soha 0 

ritkán 0 

alkalmanként 0 

gyakran 10 

általában 13 

szinte mindig 135 

nincs ismeretem 9 

23. Kreatív ötleteivel és külön feladatok vállalásával erős tagja a munkahelyének (mint 

értékelt tevékenység)167 válasz 

szinte soha 0 

ritkán 1 

alkalmanként 2 

gyakran 7 

általában 7 

szinte mindig 83 

nincs ismeretem 67 

Személyes kiegészítő gondolataim56 válasz 

1. cuki 

2. szerető 

3. Nagyon sok fejlesztést, szeretetet és odafigyelést kapott mindkét gyermekem Judittól. Hálás 

vagyok, hogy megismerhettem 

4. Mindig a rendelkezésemre áll és roppant segítőkész, bármit elmondhatok neki!!  

5. Bármikor kereshettem a gyermekem fejlődésével kapcsolatos kérdéseimmel, a javasolt  

fejlesztő gyakorlatokat jól tudtuk alkalmazni itthon is. 
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6. Rendkívül hálás vagyok a sorsnak, Molnár Dórának és Horvai Viktóriának, hogy eljutottunk a 

Pető Intézetbe és hétről-hétre szuper bátorító környezetben ügyesedik a kisfiam és vele én is! 

Köszönöm 

7. Rendkívül segítőkész, kedves. Megoldásorinetált, mindig a gyerekek érdekeit tartja szem 

előtt. Bármilyen problémával lehet hozzá fordulni. 

8. Magán jellegű probléma megoldásában nagyon segítőkész. 

9. Nagyon köszönjük Viktória munkáját, ebben a nehéz pandémiás helyzetben is mindig 

készséggel, megfelelő szakértelemmel és kedvesen állt rendelkezésre.  

10. Tényleg szívből adtunk szinte mindenre kiváló értékelést Krisztinának, mivel maximálisan 

elégedettek voltunk a munkájával, nagyon sokat segített nekünk, és nagyon sokat 

köszönhetünk neki, mind szakmailag, mind emberileg. Sajnos más szakemberektől 

ellentondásos helyzetértékelést és javaslatokat kaptunk, érdemi magyarázat nélkül. 

Krisztinától viszont világos és egyértelmű információhoz jutottunk és lelkileg is támogatott 

bennünket, ebben a nem egyszerű helyzetben, ez nagyon sokat jelentett nekünk. 

11. Nagyon meg vagyok elégdve vele, minden gyerekre odafigyel és a vírushelyzet 

kezdetétől.fogva talált megoldást a foglalkozások továbbműködésére, ami nagy segítség volt 

nekünk. 

12. Krisztina nagyon alaposan, körültekintően végzi munkáját. Kisfiammal imádtunk a csoportos 

óráira járni, mert játékosan fejlődött a kisfiam mozgása óráról órára. Nagyon gyors eredményt 

ért el a kisfiam mozgásfejlődésében. Már nem járunk hozzá, de azóta is ha bármi  kérdésem 

felmerül, segít, tanácsot ad. Minden kisgyermeknek ajandekoznek egy pár órát nála.  

13. Rendkívül inspirálóan foglalkozik a gyerekekkel (erre nem is a tanít a jó szó), hihetetlen 

fejlődéseket ér el velük, fizikai és lelki értelemben is. 

14. Hihetetlenül kreatív és szuper jó matektanár. Igyekszik többféleképpen is elmagyarázni a 

gyerekeknek a tananyagot. Rengeteg játékos, kreatív és vicces otthoni játékötlettel és online 

feadatokkal nyújt segítséget a gyakorláshoz is. Kedves, segítőkész és a hivatástudata is 

kiemelkedő. 

15. Remek szakembernek tartom, nagyon sokat fejlődött a kislányom. Kedves, segítőkész, jó 

hangulatban telnek a foglalkozások. 

16. A modorán kicsit változtathatna. 

17. Krisztit nagyon segítőkésznek, nyitottnak ismertem meg, bármikor fordulhatunk hozzá 

kérdéseinkkel. Példaértékű a szakmaisága, széleskörű ismerettel rendelkezik más 

társszakmákkal kapcsolatban. Egy-egy értékelés során mindig őszinte, általa jobb, reálisabb 

képet kapok önmagamról, teljesítményemről, a fejlesztendő képességterületeimről. 

18. Nagyon kedves és barátságos! Gyermek- és játékszerető. A gyermekek nagyon szeretik, 

hamar elnyeri a bizalmukat. Szakmai felkészültsége látványos, kreativitása magas fokú. 

Feltétel nélküli elfogadás és segítő, odaforduló hozzáállás jellemzi. 

19. A legjobb konduktor, a kisfiam imádja :) 

20. javit hat na a modorán 

21. Nagyon szépen köszönjük Judit munkáját! 

22. Mindig megértő és kedves, nincs olyan probléma amit ne tudna rögtön megoldani, vagy 

iránymutatást adni, hogy kihez lehet vele fordulni. Főleg ebben az elmúlt nehéz időszakban 

érzékelhető (amit minden általam ismert tanárra elmodhatok), hogy rendkívül gyorsan 

alkalmazkodik az új helyzetekhez, és mindig a gyerekek érdekeit tartja szem előtt.  

23. Nagyon kedves, segítőkész, feladatorientált, kiváló magyartanár. A tanórákon kislányom 

véleménye szerint kellően szigorú. Iránymutatásaival otthon is rengeteget tudunk gyakorolni. 
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Értékes tulajdonsága, hogy mindig a gyerekek érdekeit nézi és azt hogyan tud nekik a lehető 

legtöbbet segítei (tanítani), rugalmas és igyekszik minden gyerek részére megtalálni a 

megfelelő, módszert, segédeszközt stb. 

24. Köszönjük Szilvi munkáját és hozzáállását ebben a nehéz időszakban is!  

25. Nagyon segítőkész mindig ,nagyon jó tanácsokat ad még akkor is ha telefonon komunikálunk 

ha esetleg kérdés merül fel szívesen segít. 

26. Krisztinát 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. 

27. Szilvi nagyon kedves, készséges. Sugárzik belőle a gyermekek szeretete, közben pedig 

szakmailag is nagyon felkészült. 

28. Véleményem szerint Andi 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. 

29. Pótolhatatlan csapattag, mint a legtöbb kollégája, kérem becsüljék meg őket,mint intézmény, 

ahogyan mi szülők is igyekszünk kifejezni szívből jövő elismerésünket. 

30. A gyermekek is elfogadják első perctől és hamar megszeretik. A szülők pszichés állapotára 

és lelkivilágára is odafigyel. Látványos a szakma szeretete és szakmai felkészültsége. 

Empatikus, türelmes és odaforduló attitűddel rendelkezik. Kiváló a kommunikációs készsége, 

hasznàl pozitív visszajelzést. 

31. Judit 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 foglalkozasaira járni 

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

segítség, hogy ilyen megbízható, szeretetteljes emberre bízhatjuk gyermekünket.  

33. Nagyon kedves, mingíd megnevetttet.Jól megfogalmazza az anyagot! 

34. Empatikus, segítőkész, türelmes -szeretjük! 

35. Szia Fruzsi nagyon kedvellek 

36. 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. :) 

37. Rebeka néni fiatalos, derűs kisugárzásával elnyerte a gyermekek rokonszenvét, könnyen 

megnyílnak neki és olyan nagy türelemmel ,odaadással és teljes felkészültséggel tanít, hogy 

a gyerekek alig várják amatek órát. Tud lépést tartani a mai kor gyermekeivel, minden igényt 

kielégít, képes százfelé "szakadni", csak hogy mindenkinek testre szabva tudja elmagyarázni 

a tananyagot. Kreativitása határtalan. Ő is egy nélkülözhetetlen csapattag, megbecsülést 

érdemel. Köszönjük, hogy van nekünk. 

38. A legsegitokeszebb szemely akivel a kisfiammal talalkoztunk, barmilyen problemat meghallgat 

es megoldast keres ra. Nagyon meg vagyunk vele elegedve, a most negy honapos kisfiam is 

szeret vele tornazni. 
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39. Hajni 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 lelketönt belénk egy-egy mondatával. Nagyon szeretjük, köszönöm, hogy 

van nekünk. Kérem becsüljék meg, nagy szükségünk van rá. 

40. Nagyon sokat köszönhetünk neki, amiért végtelenül hálásak vagyunk!  

41. Barbara az egész csoportot a hátán viszi! Munkabírása, munkatempója huszonéveseket 

meghazuttoló, szeretete, amit szavak nélkül is képes kifejezni csodálatraméltó. Fő 

mozgatórugója a Pető Intézetnek, pótolhatatlan ember! Kérem becsüljék meg szakmailag, 

ahogyan a vezetéstől telik, mert nélküle nagyon nehéz lenne. Erején felül (minden tekintetben 

gondolom: fizikai, szellemi, lelki) áll gyermekeink és mi szülők mellett. Nagyon szeretjük, 

köszönjük, hogy van nekünk. 

42. Kisfiam fejlesztése során a legjobb, akivel valaha találkoztunk. 

43. Volt szerencsém figyelemmel kisérni az online óráit, még az elmúlt tanévben. Rendkívül 

szórakoztatóan és vidáman adja át az ismereteket és szinte észrevétlenül kéri számon. Az ő 

óráin biztosan nem éri stresszhelyzet a gyerekeket. 

44. Nagyon jo szakember, mindig fordulhatok hozza kerdeseimmel. Segitokesz es remek 

feladatokat ad a gyermek szamara. 

45. A szakmai fejlődésemhez nagyban hozzájárult ebben a félévben Tari Krisztina személye és 

segítőkészsége. 

46. Lőrinc 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 gyerkeknek férfi energiákra is szükségük van.  

47. Türelmes, empatikus, gyermekszerető, kedves, a gyermekek fejlődését minden területen 

(mozgás, tanulás, önellátás, napi rutin kialakítása stb) fontosnak tartja, munkájával 

odaadásával követendő példa a jövő konduktorainak, leendő csoportvezetőinek. Ugyanakkor 

rugalmas, problémáinkban maximálisan segítőkész. Meghallgat, tanácsot ad, önzetlenül segít 

a hozzá fordulóknak. Pedagógiai, szakmai tudása véleményem szerint kimagasló. A 

csoportban vele együtt dolgozó konduktorokkal szeretetteljes légkörben neveli, tanítja az oda 

járó gyermekeket. Munkájával nagyon elégedett vagyok, örülök hogy az én lányom is a keze -

kezük által formálódhat. 

48. Gyorsan valaszolt a megkeresesunkre s mar az elso perctol bizalommal tudtunk felè fordulni. 

Rugalmas es kivalo szakember. l 

49. Tisztelt Kérdező! Tudom, hogy nem kell, de nem tilos megjelölni az adatszolgáltató 

személyét, így bátran vállalom, hogy Szolnoki Milán 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 érdkét, 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 Milánon látom: "szeretve van" és ha ez 

jelen van egy pedagógus módszertanában, akkor ott baj nem lehet. :-) További eredményes 

munkát kívánok Tisztelettel: dr. Szolnoki János (feleségem, Vica nevében is)oki  

50. Csak pozítívat tudok róla mondani és imádja a gyermekem. 
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MELLÉKLET 5. – TÉR kérdőívelemzés – értékelőlap – munkatárs – 

munkatársat és vezetőt; vezető munkatársat és vezető társat  202011 

 

 

 TÉR – értékelőlap – munkatárs – munkatársat és 
vezetőt; vezető munkatársat és vezető társat 
2020.11.  

 

2 052 

 
2052 kitöltés – értékelés 144 munkatársról 

Az értékelt körök:  

  

Csoportvezetők - PA KGYIK vezetői kőr 96 

EKPMI felső vezetői kör 202 

Fejlesztők - PA KGYIK (Ált. Isk.) 94 

Éjszakások 107 

iskola egészségügy 54 

ISKOLATITKÁR 78 

MAMÁS - PA PSZ (Pedagógiai Szakszolgálat) 38 

PA PSZ (nem mamás csoport - Pedagógiai szakszolgálat) 75 

PA UKSZ (Utazó konduktori Szolgálat) 39 

SZAKSZOLGÁLATI TITKÁR 3 

1. csoport - PA KGYIK (Ált. Isk.) 85 

2. csoport - PA KGYIK (Ált. Isk.) 143 

3. csoport - PA KGYIK (Ált. Isk.) 144 

4. csoport - PA KGYIK (Ált. Isk.) 59 

5. csoport - PA KGYIK (Ált. Isk.) 58 

6. csoport - PA KGYIK (Ált. Isk.) 97 

7. csoport - PA KGYIK (Ált. Isk.) 84 

9E/1. osztály - PA KSZI (Szakiskola) 26 

https://accounts.google.com/SignOutOptions?hl=hu&continue=https://docs.google.com/forms/d/1ZOXIlEkqF_sNYcGO2yooBMHYxrWxkQrqg_MGkbc1uIU/edit?usp%3Ddrive_web
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9E/2. osztály - PA KSZI (Szakiskola) 31 

Munkaközösség - PA KGYIK (Ált. Isk.) 358 

5. csoport - PA KGYIK (Ált Isk) 30 

3. csoport - PA KGYIK (Ált Isk) 28 

2. csoport - PA KGYIK (Ált Isk) 28 

4. csoport - PA KGYIK (Ált Isk) 25 

Vezető pedagógus - PA KGYIK (Ált. Isk.) 19 

Munkaközösség - PA KGYIK 14 

Vezető pedagógus 12 

1. csoport - PA KGYIK (Ált Isk) 11 

Vezető pedagógus - PA KSZI (Szakiskola) 5 

6. csoport - PA KGYIK (Ált Isk) 3 

Vezető pedagógus KGYIK - iskola 2 

7. csoport - PA KGYIK (Ált Isk) 2 

  

asszisztens 74 

ápoló 63 

csoportvezető 174 

éjszakás gyermekfelügyelő 101 

fejlesztő pedagógus 38 

gyógypedagógus 48 

intézményvezető 48 

intézményvezető helyettes 87 

intézményegység-vezető 91 

konduktor 931 

pedagógus, tanár 106 

pszichológus 17 

iskolatitkár, szakszolgálati titkár 70 

munkaközösségi tag 149 

munkaközösség vezető 55 

 

1. Az alapfeladatait maradéktalanul ellátja, mint tulajdonsága2 052 válasz 

elfogadhatatlan 0 

erősen fejlesztendő 1 

fejlesztendő 20 

megfelelő - 100% 0 

átlag feletti 0 

kiváló 829 
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nem ismerem ezt a tulajdonságát 152 

jó 549 

megfelelő 501 

 

2. megoldáscentrikusság, mint tulajdonsága2 052 válasz 

elfogadhatatlan 1 

erősen fejlesztendő 2 

fejlesztendő 68 

megfelelő - 100% 0 

átlag feletti 0 

kiváló 594 

nem ismerem ezt a tulajdonságát 132 

megfelelő 635 

jó 620 

 

3. minőségorientáltság, mint tulajdonsága2 052 válasz 

elfogadhatatlan 0 

erősen fejlesztendő 6 

fejlesztendő 66 

megfelelő - 100% 0 

átlag feletti 0 

kiváló 653 

nem ismerem ezt a tulajdonságát 156 

megfelelő 617 

jó 554 

 

4. megbízhatóság, mint tulajdonsága2 052 válasz 

elfogadhatatlan 0 

erősen fejlesztendő 2 

fejlesztendő 51 

megfelelő 100% 0 

átlag feletti 0 

kiváló 721 

nem ismerem ezt a tulajdonságát 138 

megfelelő 603 

jó 537 
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5. tanulás- és fejlődési igény, társszakmák ismerete, mint tulajdonsága2 052 válasz 

elfogadhatatlan 0 

erősen fejlesztendő 11 

fejlesztendő 55 

megfelelő - 100% 0 

átlag feletti 0 

kiváló 455 

nem ismerem ezt a tulajdonságát 553 

megfelelő 513 

jó 465 

 

6. alkalmazkodókészség, mint tulajdonsága2 052 válasz 

elfogadhatatlan 0 

erősen fejlesztendő 4 

fejlesztendő 87 

megfelelő - 100% 0 

átlag feletti 0 

kiváló 491 

nem ismerem ezt a tulajdonságát 190 

megfelelő 744 

jó 536 

 

7. koordinációs, szervezési készség, mint tulajdonsága2 052 válasz 

elfogadhatatlan 0 

erősen fejlesztendő 7 

fejlesztendő 84 

megfelelő - 100% 0 

átlag feletti 0 

kiváló 481 

nem ismerem ezt a tulajdonságát 286 

megfelelő 666 

jó 528 

 

8. kommunikációs készség / különböző kommunikációs technikák ismerete és 

alkalmazása, mint tulajdonsága2 052 válasz 
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elfogadhatatlan 2 

erősen fejlesztendő 10 

fejlesztendő 142 

megfelelő - 100% 0 

átlag feletti 0 

kiváló 407 

nem ismerem ezt a tulajdonságát 146 

megfelelő 794 

jó 551 

 

9. stressztűrés, mint tulajdonsága2 052 válasz 

elfogadhatatlan 0 

erősen fejlesztendő 8 

fejlesztendő 112 

megfelelő . 100% 0 

átlag feletti 0 

kiváló 362 

nem ismerem ezt a tulajdonságát 343 

megfelelő 762 

jó 465 

 

10. felelősségvállalás, mint tulajdonsága2 052 válasz 

elfogadhatatlan 0 

erősen fejlesztendő 3 

fejlesztendő 39 

megfelelő - 100% 0 

átlag feletti 0 

kiváló 622 

nem ismerem ezt a tulajdonságát 216 

megfelelő 693 

jó 479 

 

11. objektív ítélőképesség, mint tulajdonsága2 052 válasz 

elfogadhatatlan 1 

erősen fejlesztendő 5 

fejlesztendő 86 

megfelelő - 100% 0 
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átlag feletti 0 

kiváló 355 

nem ismerem ezt a tulajdonságát 329 

megfelelő 797 

jó 479 

 

12. konstruktív kritikai érzék, mint tulajdonsága2 052 válasz 

elfogadhatatlan 1 

erősen fejlesztendő 5 

fejlesztendő 74 

megfelelő - 100% 0 

átlag feletti 0 

kiváló 369 

nem ismerem ezt a tulajdonságát 374 

megfelelő 769 

jó 460 

 

13. kreativitás, mint tulajdonsága2 052 válasz 

elfogadhatatlan 0 

erősen fejlesztendő 1 

fejlesztendő 41 

megfelelő -100% 0 

átlag feletti 0 

kiváló 499 

nem ismerem ezt a tulajdonságát 373 

megfelelő 609 

jó 529 

 

14. alapdokumentumok (Pedagógiai Program, belső szabályzatok, munkaköri leírás, 

ismeri a releváns törvényi szabályozók ismerete…) ismerete, mint tulajdonsága2 052 válasz 

elfogadhatatlan 0 

erősen fejlesztendő 6 

fejlesztendő 129 

megfelelő - 100% 0 

átlag feletti 0 

kiváló 333 
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nem ismerem ezt a tulajdonságát 705 

megfelelő 533 

jó 346 

 

15. igényes adminisztráció, mint tulajdonsága2 052 válasz 

elfogadhatatlan 0 

erősen fejlesztendő 3 

fejlesztendő 96 

megfelelő - 100 % 0 

átlag feletti 0 

kiváló 458 

nem ismerem ezt a tulajdonságát 482 

megfelelő 558 

jó 455 

 

16. következetesség, mint tulajdonsága2 052 válasz 

elfogadhatatlan 0 

erősen fejlesztendő 1 

fejlesztendő 47 

megfelelő - 100% 0 

átlag feletti 0 

kiváló 478 

nem ismerem ezt a tulajdonságát 315 

megfelelő 755 

jó 456 

 

17. pontosság, mint tulajdonsága2 052 válasz 

elfogadhatatlan 0 

erősen fejlesztendő 1 

fejlesztendő 85 

megfelelő - 100% 0 

átlag feletti 0 

kiváló 544 

nem ismerem ezt a tulajdonságát 210 

megfelelő 697 

jó 515 
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18. Hatékonyan optimalizálja a munkafolyamatok során felmerülő feladatokat és 

munkavégzést (mint értékelt tevékenység)2 052 válasz 

szinte soha 0 

ritkán 6 

alkalmanként 72 

gyakran - 100% 0 

átlag feletti 0 

szinte mindig 511 

nincs ismeretem 351 

gyakran 598 

általában 514 

 

19. Proaktív kapcsolatot tart a munkatársaival, hallgatókkal (mint értékelt 

tevékenység)2 052 válasz 

szinte soha 0 

ritkán 17 

alkalmanként 97 

gyakran - 100%-os teljesítmény 0 

átlag feletti 0 

szinte mindig 592 

nincs ismeretem 235 

gyakran 617 

általában 494 

 

20. Megfelelően és időben adja tovább a szükséges információkat (mint értékelt 

tevékenység)2 052 válasz 

szinte soha 0 

ritkán 6 

alkalmanként 68 

gyakran - 100%-os teljesítmény 0 

átlag feletti 0 

szinte mindig 638 

nincs ismeretem 253 

gyakran 626 

általában 461 
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21. Hatékonyan vesz részt a tervezési folyamatokban (mint értékelt tevékenység)2 052 

válasz 

szinte soha 1 

ritkán 19 

alkalmanként 97 

gyakran - 100% 0 

átlag feletti 0 

szinte mindig 600 

nincs ismeretem 429 

gyakran 496 

általában 410 

 

22. Az általa delegált feladatok esetében körültekintő, nyomon követi és ellenőrzi azokat 

(mint értékelt tevékenység)2 052 válasz 

szinte soha 0 

ritkán 4 

alkalmanként 47 

gyakran - 100% 0 

átlag feletti 0 

szinte mindig 693 

nincs ismeretem 382 

gyakran 474 

általában 452 

 

23. Szerepet vállal a programok szervezésében, megvalósításában (mint értékelt 

tevékenység)2 052 válasz 

szinte soha 8 

ritkán 19 

alkalmanként 108 

gyakran - 100% 0 

átlag feletti 0 

szinte mindig 579 

nincs ismeretem 459 

gyakran 453 

általában 426 
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24. A tevékenységeit alaposan és körültekintően végzi (mint értékelt tevékenység)2 052 

válasz 

szinte soha 0 

ritkán 4 

alkalmanként 44 

gyakran - 100% 0 

átlag feletti 0 

szinte mindig 794 

nincs ismeretem 220 

gyakran 516 

általában 474 

 

25. precizitás, mint tulajdonsága2 052 válasz 

szinte soha 12 

ritkán 25 

alkalmanként 114 

gyakran - 100% 0 

átlag feletti 0 

szinte mindig 629 

nincs ismeretem 402 

gyakran 456 

általában 414 

 

A fentieken kívül megosztandó személyes kiegészítő gondolataim 231 válasz 

1. 17. kérdés - csak a határidők betartására vonatkozik. Csoportban végzett munkája pontos, 

precíz. 

2. 2020. 09. 02-től dolgozik csoportunkban gyakornokként. 

3. 2020.09.02-től dolgozik csoportunkban gyakornokként. 

4. 21, 22, 23... itt nincsenek erre lehetősegek 

5. 9. - nagyon sokat változott pozitív irányba 

6. A csoportvezetői értekezleteken megtapasztaltak alapján kevés az információm, így nem 

hiszem, hogy reális az értékelésem 

7. A feladatok mennyisége és a munkakörülmények alkalmanként a minőség rovására megy. 

Nem panaszkodásként írom, egyszerű ténymegállapítás. 

8. A gyerekekre, s munkatársaira is nagyon odafigyelő önmagát folyamatosan képző, fejlesztő 

szakember. Konduktori-tanári munkáját áthatja a komplex, tantárgyakon átívelő, azok 

kapcsolatait fejlesztően megragadó konduktív szellemiség. Szeretteljes mások problémáira 
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odafigyelő, mély érzésű személyiség szerteágazó ismeretekkel a Föld iránti 

felelősségvállalással, e felelősség konduktori és tanításon keresztüli  átadásával. 

9. A kevesebb néha több. Valóban sokféle tevékenységben részt veszel, de időnként túlzásba 

viszed. Nem kell mindenbe és mindenhez hozzászólni, jobban tudni. Egy idő után nagyon 

fárasztó tud lenni és a hatékony munkavégzést hátráltatja. 

10. A kolléganő friss belépő, nem vagyok vele kapcsolatban. 

11. A megtestesült jóindulat. 

12. A minőségi, szakmai tényezők mellett az emberi tulajdonságok, érzelmi faktorok egyszerre 

vannak fókuszban, alapvetésben. 

13. A precizitás ás az adminisztrációs munkám fejlesztendő. Együttműködési kézségem 

fejlesztendő. 

14. a szinte mindig válaszoknál szívesebben írtam volna..mindig 

15. A vezetői feladatokhoz való hozzáállása példaértékű. Döntéshozatal tekintetében objektívitás 

jellemzi. Mindig biztosítja számunkra a szabad véleménynyílvánítás  lehetőségét. Bizalommal 

fordulhatunk hozzá legyen bármiről is szó. Életpályája pozitív példa számomra. 

Személyiségjegyei,személyes tulajdonságai abszolut bizonyétékai vezetői alkalmasságának. 

Ezek közül is kiemelném amivel leginkább jellemezhető, valamint általam is nagyrabecsült és 

egyben követendő közülük: hitelesség ,alázat, empátia. Köszönöm és hálás vagyok, hogy 

vele dolgozhatok és tőle tanulhatok. Tudását gazdagítja az ezen a területen szerzett több 

évtizedes tapasztalat, ami egyben felbecsülhetetlen értéket jelent. Megtisztelő a vele végzett 

közös munka. 

16. … felkészült, munkájára igen igényes, rugalmas és együttműködő pedagógusnak tartom.  

17. Agilis, aktív tagja a vezetőségnek. Nagyon különböző feladatokat lát el, melyek között 

esetenként szétszórt. 

18. Állandó mosolya, kellemes egyénisége miatt öröm vele dolgozni  

19. Anna frissen végzett konduktor csoportunkban, ahol hallgatóként ismertünk meg, s hogy 

milyen hallgató volt, bizonyítja, hogy diplomaszerzése után invitáltuk addigi munkája alapján 

hogy legyen munkatársunk.Gyermekcentrikus felelősségteljes érzékeny személyisége tanulni 

vágyása, együttműködő megoldásra törekvő szemlélete, szeretetteljes, a szakma s céljai iránt 

tiszteletteljes. Megbízható pontos, fejlődésre vágyó, nyitott, megértő.Nagyoon jó vele dolgozn i 

20. Az asszisztensek gyöngye, folyamatos munkával tölti ki a teljes munkaidejét.  

21. Az elmúlt 3 évben vezetői képességei fejlődtek. Jó nála alkalmazottnak lenni!  

22. Az időnként előforduló, heves érzelmi kirohanásaidat megérzik a gyerekek, ezen érdemes 

lenne dolgoznod. 

23. Azok a pontok, melyekben nem kiválónak értékeltem nem tartozik az asszisztensi 

feladataihoz, de ezekben a helyzetekben (pl: tervezés, programok megvalósítása...) kiválóan 

teljesíti az általunk kérteket 

24. Bár a csoporthoz tartozik, de nem tanít nálunk és csoportértekezleteken sem láttam még. 

25. Belelatok a munkájába ezert tudtam válaszolni néhány kérdésre  

26. Csak tudom, ki ő és hol dolgozik, de semmi többet. 

27. Egy gyermeket visz el az osztályomból, munkájába nem látok bele. Érdeklődőnek, kedves, 

aranyosnak tűnik. Egyszer bejött megnézni a gyermeket tanórán. 

28. Egy gyermeket visz el fejlesztése, eddig nem kérdezett, nem érdeklődött, hogy hol tart a 

gyermek... 

29. Egyáltalán nem ismerem őt. Azt se tudom, hol dolgozik. 
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30. Együttműködő, odaadó, precíz, segítőkész, nagyon lelkiismeretesen felkészül a tanítási 

óráira, a fiatal, frissen végzett kollegina. Munkája, lelkesedése példamutató.  

31. Életemben 1 hónapot dolgoztam vele. Felelősen nem merek több véleményt mondani.  

32. Empatikus, jó közósségi ember, jó a humora, jó szakember. 

33. Empatikus, kedves személyiségével nyugodt légkört teremt a csoportban.  

34. Érdeklődő, segítőkész új munkatárs, nyitott a kihívásokra, figyelemmel és szeretettel bánik a 

gyerekekkel. 

35. … nincs közvetlen kapcsolatom, ezért teljeskörűen nem tudtam értékelni. A benyomásaim ra 

hagyatkoztam. 

36. Évek óta stabilitást ad gyermekeink egészségügyi ellátásában, mindig lehet rá számítani. Jól 

terhelhető munkaerő! 

37. Évekig volt … a csoportom éjszakása. 

38. Evelin rendkívül megbízható, szorgalmas, kreatív, nyitott gondolkodású, jó teherbírású 

munkatárs, mindig mindenben számíthatunk rá. 

39. … tanítási óráin hatékonyan használja az IKT eszközöket. Tapasztalatait készségesen 

megosztja kollégáival. Az interaktív kijelző használatát lényegretörően mutatta be 

munkaközösségi megbeszélünk alkalmával. 

40. Ez a kérdőív sok mindenre kiterjedően igyekszik felmérni munkatársainkat, önmagunkat. Nem 

ad teret olyan fontos tulajdonságok, mint empátia, tolerancia, rugalmasság, 

érdekérvényesítés a gyerekek, a konduktori munka s önmagunk megítélésében, s ami nagyon 

fontos, az egymásra odafigyelésre. Ezekre igyekeztem a munkatársaimról írt válaszokban 

kitérni, teljessé tenni a róluk nyújtott képet. Sok pontban nem rendelkeztem kellő ismerettel 

ahhoz hogy ítélkezhessek, különösen zavart amiatt mert alapvetően távol áll tőlem ez a fajta 

vélemény nyilvánítás. A munkám során úgy érzem nyíltan vállalom, megosztom a 

véleményemet, megbeszélem a problémákat, távol áll tőlem ez a fajta anonimitás. Másoktól is 

ugyanezt várom, meg tudjuk beszélni a nehézségeket. Önmagamról nagyon nehéz 

nyilatkozni, különösen most mikor az egészségem megrendült, s családi problémáim is 

elárasztanak. Törekszem a legjobbra, kihozni magamból amit csak lehet, együttműködni a 

közös célokért mindenkivel a gyerekek érdekében. 

41. Ezzel a névvel nem tudom kiről van szó. 

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

43. Fejlesztő foglalkozásain személyesen nem vettem részt, értékelésem a gyerekekkel 

kapcsolatos kommunikációnk alapján írtam. 

44. Fejlesztő foglalkozásain személyesen nem vettem részt, értékelésem a gyerekekkel 

kapcsolatos kommunikációnk alapján írtam. 

45. Fejlesztő foglalkozásain személyesen nem vettem részt, értékelésem a gyerekekkel 

kapcsolatos kommunikációnk alapján írtam. 

46. Feladatait nagyon jól átlátja, ennek megfelelően határozottan irányítja a gyerekeket és a 

hallgatókat is. 

47. Félállásban dolgozik, így lehet kevésbé van lehetősége kibontakozni. 

48. felelős, gondos 

49. Felelősségteljes gyakorlatvezető konduktor; jól közvetít a csoport és a hallgatók munkája 

között. 

50. Felhívást kaptunk, hogy ne legyünk álszerények. 

51. Fiatal konduktor, frissen végzett. Igyekvő, szorgalmas. 

52. Figyelmes, a gyerekekre és munkatársaira is nyitott. Munkájára igényes, lelkes. 
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53. … gyermekszerető, türelmes, ösztönző pedagógus, megbízható, segítőkész munkatárs.  

54. Foglalkozásaira mindig alaposan, precízen készül. Maximálisan együttműködő kollégáival. 

55. Folyamatos fejlődés nyomon követhető. 

56. Folyamatosan fejlődik, igényes. 

57. … csoportomban volt hallgató, illetve tanítási óráján hospitáltam. Pályakezdő kollégaként 

tanakos matematikát tanít, órájára alaposan, körültekintően készült fel. A gyerekeket 

határozottan, kedvesen, életkori sajátosságaikat figyelembe véve irányította.  

58. Frissen végzett kolléga, nagyon szorgos és lelkes. Örülök, hogy nálunk dolgozik.  

59. frissen végzett konduktor, kevés időt töltöttünk együtt 

60. Gyakran megerősítésre szoruló kollégánk, de feladatait jól végzi. 

61. gyerekszerető, empatikus, jó szakember, kreatív, pozitv személyiségű, együttműködő  

62. Gyermekközpontú, munkájára igényes. Éleslátó, őszinte, konstruktív.  

63. Hasznos tagja közösségünknek pozitívan vállal fel konfliktus helyzeteket. 

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

kevésbé kompetens kollégáknak is. :-) 

65. határozott, gyermekcemtrikus, empatikus, jó kolléga 

66. Határozott, magabiztos, nagyon empatikus ember és nagyon jó kolléga.kolléga 

67. Higgadt, jó szakember, gyerekcentrikus 

68. Higgadt, nyugodt jóindulat, bölcsesség jellemzi 

69. Hivatásukat gyakorló munkatársaim szakmai tevékenységét szeretném segíteni az 

adminisztratív területen végzett feladataimmal, egyre nagyobb precizitással és rutinnal. 

70. Hozzátartozó tanulónkkal nagyon jó kapcsolatban van, hatékony a fejlesztés.  

71. Igazi ízig-vérig minta konduktor. Az etalon! 

72. Igényes és lelkiismeretes kezdő pedagógus 

73. Igényes, nagy tudású pedagógus. 

74. Igényes,bölcs, tudásmegosztó pedagógus. 

75. jelenleg konduktori feladatait a szakiskola területén látja el , így egyes pontok nehezen 

megítélhetőek. 

76. Jelenleg távol dolgozik a többiektől csak akkor latom ha helyettesítek nem latok bele a 

munkajaba 

77. Jó indulatú, de néha szétszórt. 

78. Jó kolléga, kedves, vidám, pozitív személyiség, közösségi ember 

79. Jó közösségi ember, empatikus, lelkiismeretess 

80. Jó szervező, jó közösségi ember. Szereti a munkáját. Nyitott. t 

81. Jól fejlődő, agilis kolléga. 

82. Jól nűködik együtt a csoprttal. Kiválóan megbízható. Szeretetteljes. 

83. … nagyszerű vezető. Hosszú évek óta az ő igazgatása 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.  
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84. … szeptember óta dolgozik nálunk félállásban, így ez idő alatt szerzett benyomások alapján 

töltöttem ki. 

85. Kedves, aranyos éjszakás, a gyerekeink szeretik. Szabályok vannak, amiket következetesen 

be is tartat a gyerekekkel. Kedvesen határozott a személyisége. Jó munkaerő, lehet rá 

számítani. 

86. Kedves, lelkes kolléga. Szeretettel, türelemmel terelgeti a gyerekeket és már hallgatókat is :) 

87. Kedves, lelkes pályakezdő fiatal :) 

88. Kedves, lelkes pályakezdő kolléga :) 

89. Kedves, lelkes pályakezdő kolléga :) 

90. Kedves, segítőkész, munkáját nagy odaadással végzi, törekszik a tökéletes munkára, 

gyerekek nagyon szeretik! 

91. Kedvessége, odaadása, gyermekközpontúsága, a szakmával szembeni alázata példaértékű. 

Frissen végzett kollegina, rendkívül együttműködő. 

92. Kellemes munkatárs 

93. Két hónapja dolgozom az intézményben, a beosztásunk miatt csak heti egy alkalommal 

találkozunk, ezért munkáját még nem ismerem. 

94. Két hónapja dolgozom az intézményben, ezért több dologra nincs rálátásom.  

95. Kezdő pedagógus. Nyitott, kedves személyiség 

96. kiegyensúlyozott, vidám, mindig ott segít, ahol kell 

97. Kiemelkedően sokoldalú, kreatív személyiség, ez a tanítási óráiban is megmutatkozik. 

98. Kiemelkedőnek tartom azt, hogy több, különböző nagy felelőséggel járó feladatot lát el, 

magas színvonalon. Ezek mellett, megbízható, melegszívű, inspiráló kolléga.  

99. Kifejezetten jól összefogja a konduktori teamet a csoporton belül. 

100. Kimagasló a gyerekszeretete, a törődés a munkatársai iránt. Vezetői hatása egy 

összetartó és hatékony csoportközösséget eredményez. 

101. Kiváló csoportvezető. A gyerekek és a munkatársai iránt is nagy figyelemmel van. 

Emberileg is példamutató, nyitott az új ötletekre. Konstruktív, konszenzusos megoldásokra, 

egyenletes feladatmegosztásra törekszik, kollégáit is efelé tereli. Megbízható, lelkes és 

nagyon lelkiismeretes. 

102. Kiváló ember, gyermekszeretete, kedvessége, türelme határtalan.  

103. Kiváló munkát végez, empatikus ember, Jó kolléga és közösségi ember. 

104. Kiváló szakember, precíz, jó humorú, gyerekcentrikus, közösségi ember 

105. … megbízható, jó problémamegoldó képességgel rendelkező munkatárs, kiváló 

szakember. 

106. Kollegái irányában és a gyermeke iránt nyitott, érdeklődő 

107. Kollegiális, mindig jelzi, ha valamilyen program, pályázat indul, közeledik, hogy ha 

tudok, vagy van lehetőségem, vegyek részt benne. vegyek részt benne.  

108. Konduktor gyakornokként dolgozik csoportunkban szeptember óta, ahol hallgatóként 

ismerhettük meg gyermekcentrikus, a szakma iránt elhivatott, kedves türelmes személyiségét. 

Lelkiismeretes figyelmes munkavégzése, áldozatkész tetterős jelleme szelídséggel, a szakma 

iránti alázattal, fejlődni vágyással társul. A világ problémái iránt nyitott, keresi nem  csak 

elméletben, hanem cselekedeteiben is a megoldásokat. Előzékeny, nagyon jó vele dolgozni, 

szeretetteljes vidámsága jó légkört teremt. 

109. Korrekt, alapos munkatárs. Maximalizmusa nehezíti de igényessé teszi feladatai 

ellátását. 
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110. Könnyen alkalmazkodó munkatárs, aki nagyon rövid idő alatt beilleszkedett a 

csoportba. Nem retten vissza semmilyen feladattól és a gyerekek érdekeit, igényeit tartja 

folyton szem előtt. 

111. Könnyen, jól illeszkedik konduktori közösségünk be. 

112. Könnyű vele együttműködni. Gyermekközpontú, következetes, kiemelkedő éjszakás 

kolléga. Jól illeszkedik csoportunk nappali neveléséhez!  

113. Köszönöm sokrétű munkáját! Reményteli, hogy korábbi konduktori tapasztalataival 

működteti most ezt az egységet. 

114. Kreatív; türelmes, kedves és gyermekközpontú. 

115. Krisztina mind pedagógusként, mind szervezetiegység-vezetőként pontos és igen 

felkészült. Munkáját nagyfokú rugalmasság és empátia jellemzi. 

116. Legjobb csopvez! 

117. Lelkes, agilis, nyitott a gyerekek kéréseire, partnerként tekint rájuk. 

118. lelkiismeretes, a munkájára igényes munkaközösségi tag. 

119. Lelkiismeretes, munkájára igényes munkaközösségi tag. 

120. Lelkiismeretes, munkájára igényes munkaközösségi tag. 

121. Magas matematikai tanári tudása hatalmas gyermek szerettetel segítőkészséggel 

megbízhatósággal párosulva igazi érték. Szelíd, együttműködő jellemével a konduktív 

munkában is kiteljesedik. 

122. Magas szintű konduktív munkát valósít meg. Örülök, hogy közvetlen kollégaként egy 

csoportban dolgozhatok vele. 

123. 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.  

124. Maximálisan odafigyel a csoportra, a gyerekekre, a szülőkre, a konduktorokra, a 

hallgatókra. Átgondoltan, hatékonyan, körültekintően szervezi, irányítja csoportunk életét. 

125. Maximálisan segítőkész, a rábízott feladatokat lelkiismeretesen, szorgalmasan végzi. 

Nagy segítség a csoportunknak. 

126. Még csak rövid ideje vagyok a csoportban. Biztos vagyok benne, hogy hosszabb idő 

után még aktívabb és hasnosabb tagja tudok lenni. 

127. Még látásból sem ismerem őt.Azt se tudom, mi a munkaköre. 

128. Megbízható, kreatív munkatárs. Kora ellenére nagyon magabiztos, határozott a 

munkában. Véleményét bátran elmondja, s lehet hogy ilyenkor megbánt másokat. (Biztos 

vagyok benne, hogy legtöbbször, nem rosszindulatból csinálja) 

129. Megbízható, pontos, segítőkész. 

130. Megnyugató ilyen rátermett vezető irányítása alatt dolgozni. 

131. Megtesz minden tőle telhetőt a gyerekek és kollégák érdekében. 

132. Melinda szívügye a szakiskola, annak minden tanulója és dolgozója. Nagyon sok és 

nagyon sokrétű feladattal és felelősséggel kell megbirkóznia. Szurkolok, hogy az álmok 

valósággá váljanak :) 

133. Mindig lehet rá számítani. Nagyon jó ötletei, meglátásai vannak, de meghallgatja, 

elfogadja mások véleményét. 

134. Mindig lehet számítani rá, nagyon jó meglátásai vannak. 
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135. Mindig megoldásokat kereső, pozitív szemléletű, rendkívül jó csapatjátékos 

munkatárs. 

136. Mindig pozitívan áll mindenhez és mindenkihez! 

137. Mindig számíthattam rá. 

138. Mint új kolléga kevés személyes, objektív információval rendelkezem, illetve kevés volt 

az eddigi munkakapcsolat is az értékelt személlyel. 

139. Mosolygós, kedves, kiegyensúlyozott kolléganő 

140. Munkájában körültekintően tervező, önmagával szemben igényes, megbízható, a 

gyerekek felé nagy szeretettel forduló konduktor. Új feladatai iránt elkötelezett, megoldásra 

törekvés jellemzi. Együttműködő, kedves kreatív pedagógus. 

141. Munkájában lelkiismeretes, céltudatos, rábízott gyerekekre, hallgatókra maximálisan 

odafigyel. 

142. Munkájában odaadó, mindig lehet rá számítani, nagyfokú tudatosság jellemzi. 

143. Munkáját több 10 éve becsületesen, soha nem meghátrálva, magas szinten végzi, s 

mindig a gyerek fejlődését figyelembe véve. 

144. Nagy teherbírású munkatárs, tele energiával, amit nagyon jól kamatoztat munkája 

során. 

145. Nagyon jó asszisztens, rendkívül gyermekközpontú. Kulcsfontosságú segítője a 

csoportnak. 

146. Nagyon jó, motivàlt, igényes és aktív munkatàrs. 

147. Nagyon kedvesen és lelkesen terelgeti és szeretgeti osztályát, építi a kis közösséget, 

ápolja a rendszeres kapcsolatot a szülőkkel. Gondosan, kreatívan, széles módszertani 

eszköztárral készül az óráira. A szakiskola igazi húzóereje. 

148. Nagyon sok feladata van. Folyamatosan munka közben megzavarjàk a 

folyamatokban. Szükséges lenne félfogadàsi idő bevezetése. 

149. Nagyon sokat dolgozik, csak félő, hogy ez a személyes élete rovására megy. 

150. Nagyszerű vezetőnek ismertem meg, aki munkatársait tisztelve mindenkit egyenrangú 

partnernek tekint. Hihetetlen munkabírással a gyermekekre fókuszálva, irányítja, fogja össze 

a csoportot, csapatát. Tetterős, megbízható, az egyénekre, problémaikra is odafigyelő igen 

segítőkész ember. Elvárasait pontosan közli, a dolgok sorrendiségét, a munkák elvégzését 

időben adja át, ezekről folyamatosan visszajelez, s a határidőkről is figyelmeztet, segítve 

ezzel a közös munkát. Céltudatossága, lendületessége magas szintű tudása, jóra való 

maximális törekvése biztonság érzést sugároz, amit kedves, vidám személye jó humorral 

fűszerez. 

151. Nála alkalmasabb embert nem tudnék erre a pozícióra 

152. Néhány hónapos ismeretség után úgy érzem jól ki fogja egészíteni a közösségünk 

munkáját. Jó lesz vele együtt dolgozni! , jól ki fogja egészíteni a fejlesztő munkacsoport  

153. Nehezen indult, de a tapasztalattal évről évre jobb 

154. Nem közvetlen kolléga, a benyomásaimra hagyatkoztam. 

155. Nem közvetlen kolléga, a benyomásaimra hagyatkoztam. 

156. Nem közvetlen kolléga, a benyomásaimra hagyatkoztam. 

157. Nem közvetlen kolléga, a benyomásaimra hagyatkoztam. 

158. Nem közvetlen kolléga, a benyomásaimra hagyatkoztam. 

159. Nem közvetlen munkatárs. 

160. Nem latok bele a munkájába...már több mint féléve nem dolgozik ezért az előző 

időszakra tudtam kitölteni amit tudtam 
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161. Nem tudok delegált feladatról, (22. pont). A 23. pontban említett programokon a 

konduktív csoport programjait értettem. 

162. Nem vesz részt a munkaközösség megbeszélésein. 

163. Nincs könnyű dolga mindig màs területen dolgozni. 

164. Nóra motivált, lelkes, nyitott, elkötelezett munkatárs, harmonikus személyiség.  

165. Nyugodtságával, kötelességtudó munkájával kiváló tagja a labornak. 

166. Óriási tapasztalattal rendelkező, lelkesítő munkatárs. 

167. Öröm nézni a gyerekekkel való kapcsolatát, munkáját. Sokat tanulok tőle :) 

168. Pályakezdő, nagyon ügyes, de mindent nem tudtam még megtapasztalni  

169. Pályakezdő, talpra esett. energikus, jó team munkás, könnyű vele együtt jól dolgozni  

170. Pályakezdő, talpra esett. energikus, jó team munkás, könnyű vele együtt jól dolgozni 

171. Példaképem, nagyon örülök, hogy együtt dolgozhatom vele, kitűnő szakember, sokat 

tanulok tőle- még mindig, s ő is jelzi, elismeri amit tőlem jónak tart. Segítőkész kedves, s 

megértő. Mindig lehet rá a jó értelemben számítani.Igazi csapatjátékos, mind a gyermekeket, 

mind kollégáit szerető tisztelő, nagyon nagyon jó ember. Mintaértékű egész személyisége.  

172. Pontos, megbízható kollégaként ismerem. Szereti és jól ismeri a gyerekeket.  

173. Pozitív, együttműködő szemeélyiségű. 

174. Precíz, pontos, lekiismeretes, mindenkire odafigyelő, segítőkész nagyon jó szakember 

hihetelen munkabírással. Kiválóságaiban példaképem. 

175. Projekt módszert az erősségének gondolom. 

176. … tanítási óráin a differenciálásra nagy hangsúlyt fektet, osztályába integráltan 

tanulnak a gyermekek (2.a, 2.b, 3.b). 

177. Rendkívül gondos, alapos csoportvezető, empatikus és segítőkész ember, számomra 

példakép embersége 

178. Rendkívül konstruktív vezető, aki partnerként tekint minden kollégájára, nyitott az 

egyéni elképzelésekre és megértő. 

179. Rendkívül körültekintő vezető. Aki törekszik a munkatàrsak és vezetőtàrsak 

motivàlàsàra. 

180. Rendkívül precíz és körültekintő vezető. 

181. Rita értékelésésnél 2 osztály osztályfőnökét kérdeztem (a másik 2 osztály 

osztályfőnöke karanténban van, velük nem tudtam beszélni). … mi csoportunkhoz van 

"rendelve" bár a mi tanulóinkat nem tanítja. Csak szünetekben pár percre, a csoport ünnepein 

találkozunk vele, így az utolsó kérdésre értékelésem nem objektív. 

182. rosszindulatú, hátulról jövő 

183. Rövid ideje dolgozom vele, néhány tulajdonságának megismerésére ez az idő nem 

volt elég. Néhány esetben a benyomásaimra támaszkodtam. 

184. Rövid ideje dolgozom vele. Néhány területen elképzelhető, hogy szintén kiváló, de ezt 

még nem tudtam megtapasztalni, mert nem kapott lehetőséget ezek bizonyítására.  

185. Sajnos 2x 25 percet dolgozom a 4-es csoportban. Kollégiumban vagyok második éve 

a szakiskolás gyermekekkel. 

186. Sajnos csak látásból ismerem őt. 

187. Sajnos nem sokat találkozom …, így nem vagyok biztos benne, hogy reális az 

értékelésem 

188. Segítőkész kedves kolléga gyerekekkel, felnőttekkel egyaránt :)  

189. Sokat dolgozunk együtt 

190. Sokat tanulok konduktor kollégáimtól, köszönöm Nekik!  
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191. Sokszor dolgoztam vele de most bem jellemző, a felsorolt tulajdonságoknál nem 

mindenről van ismeretem 

192. szakmai tudás, jóindulat, együttérzés, a rábízottakért kiáll 

193. Szaktudását, kvalitásait tekintve megfelelő munkatárs tölti be az iskolaigazgatói 

pozíciót. Vezetési stílusát inkább ösztönösnek, mint tudatosnak vélem. 

194. Széleskörű tudással, több évtizedes gyakorlattal rendelkezik, szakmai fejlődését 

nagyon fontosnak tartja. 

195. Szeptember óta frissen végzett konduktorként dolgozik a területen.  

196. Szeretek hozzá fordulni kérdéseim, ügyintézés esetén. 

197. Szeretem a tapasztalatait. 

198. Szeretettel, de határozottan fordul a gyerekek felé, folyamatosan arra törekszik, hogy 

kihozza a tanulók képességeiből a maximumot. 

199. Szívén viseli az iskola gyermekei és a szülők lelki gondjait, és megoldásokat segít 

keresni számukra 

200. Szorgalmas, törekvő, új feladatokba beleálló- osztályfőnök-megbízható munkáját 

körültekintően végző fiatal konduktor. Feladattudatal összpontosításít . Kedves, simulékony 

jelleme felcsillanó humorral párosul. 

201. Tanítási óráira alaposan, körültekintően készül. Szaktárgyi tudása kiemelkedő. 

202. Tanítási óráira alaposan, körültekintően készül. Szaktárgyi tudása kiemelkedő.  

203. Tapasztalt testnevelő tanár, tudását a hallgatóképzés keretében adja tovább. Nyitott a 

munkájával kapcsolatos visszajelzésekre. 

204. Teljes rálátásom nincs a munkájára, így nem tudom mennyire számít objektívnek az 

értékelésem. 

205. Tradicionalis, a múlt mai korban is helytálló értékeit tisztelő, az értékeket továbbadó, 

nyugodt, személyiség nagyfokú munkabírással, fanyar humorral. 

206. Tudom ki ő és hol dolgozik, de semmi többet nem tudok róla. 

207. Túl sokat panaszkodik a múltbéli sérelmek miatt. Általában pesszimistán, negatívan áll 

minden feladat/új információ elé. 

208. Úgy érzem, hogy … a kezdetekhez képest, pozitív irányban változik 

209. Új belépő a kolléganő 

210. Új belépő a kolléganő 

211. Új belépő a kolléganő 

212. Új dolgozóként és adott körülmények okán vannak olyan területek, amelyek 

folyamatába, elvégzésébe nem volt még lehetőségem részt venni 

213. Új munkatársként kevés információval rendelkezem még az értékelt személyről , illetve 

a ezen időszak alatt nem kerültem vele kapcsolatba. 

214. Új munkatársként nincs még kellő emberi és munkatapasztalatom az értékelt 

személlyel kapcsolatban. 

215. Újként kevés rálátásom van még a munkafolyamatinak elvégzésére, illetve kevés volt 

még a személyes tapasztalat is. 

216. Üdvözletem küldöm és minden jót kívánok magamnak. 

217. Végtelen szeretettel fordul a gyerekek felé. Kedves, türelmes kolléga :)  

218. Végtelenül segítőkész abban, amihez ért. 

219. Vezetőként fontosnak tartom a csapatépítést és a kollégák motiválását.  

220. Volt már olyan érzésem, hogy több a beszéd mint a tett és eredmény. De elismerhető, 

vezetése alatt biztos alapokon működik az EKPMI. 
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221. … 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 segítésselfűszerezi. 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.  

222. … nem közvetlen kolléganőm, benyomásaim, beszélgetéseink alapján értékeltem.  

223. … rendkívül empatikus, együttműködő, segítő attitűddel rendelkező munkatárs.   

  
. 
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MELLÉKLET 6. – éves statisztikai összesítés 

  
Beszámoló fenntartó 

részére 

2020/2021. tanév  
  
  
  
  

  

  
SE PA EKPMI Köznevelési, gyakorló Intézményegységeinek beszámoló táblázata 

  
  
  
  

  

  

az átlaglétszámoknál a két féléves átlaglétszámot kérjük 
  
  
  
  

  
  

Konduktív 
Pedagógiai 

szakszolgálat 

Általános 
iskola és 

kollégium 

Utazókonduktori 
Szolgálat 

Konduktív 
Szakiskola 

ÖSSZES
EN 

1. 
hallgató létszám (köt. 

melléklet hallgatói 

névsor) 

93 133 0 27 253 

2. 
hallgatói 

beszámoló/vizsgák 

száma összesen 

11 94 0 17 122 

3. 

a területen az 

önkéntesek száma 

(szöveges résznél a 

felelősök, 

koordinátorok neve, ill 

a küldő intézmény 

megnevezése) 

0 0 0 0 0 

4. 

A területen a 

közösségi szolgálatot 

teljesítők száma 

(szöveges résznél a 

felelősök, 

koordinátorok neve, ill 

a küldő intézmény 

megnevezése) 

0 0 0 0 0 

5. 

A területen a látogatók 

száma 

csoport/alkalom/létszá

m ÁOK hallgatókkal 

együtt 

483 1 0 4 488 

6. 
programvezetők száma 

(köt. mell.névsor) 
1 7 1 0 9 
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7. 
gyakorlatvezetők 

száma (köt.mell 

névsor) 

2 7 0 2 11 

8. 
konduktorok létszáma 

(köt. melléklet névsor) 
14 52,5 7 8 81,5 

9. 

bentlakó gyermekek 

létszáma (köt. 

melléklet névsor) 

súlyossági index 

alkalmazása 

47 42 0 7 96 

10
. 

bejáró gyermekek 

létszáma (köt. 

melléklet névsor) 

súlyossági index 

alkalmazása 

1369 55 153 9 1586 

11
. 

első nevelési 

tanácsadás (rendelés, 

szűrés, stb. (létszám 

adatok)) 

875 0 12 0 887 

12
. 

gyermek/tanuló 

létszám összesen 
2291 97 153 16 2557 

13
. 

átlag gyermek/felnőtt 

létszám 

gyógypedagógi
ai tanácsadás, 
korai fejlesztés 

és gondozás 
együtt: 10,5  

 
a nevelési 

tanácsadás  1 
 

a 
továbbtanulási, 
pályaválasztási 

tanácsadás, 
konduktív 
pedagógiai 

ellátás, 
iskolapszicholó

giai, 
óvodapszicholó

giai ellátás, 
kiemelten 
tehetséges 
gyermekek, 

tanulók 
gondozása  1  

 
a logopédiai 

ellátás  1  

4,695238095 21,85714286 1,8   
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14
. 

NOKS (ápoló, titkár, 

pedagógiai asszisztens 

/ gyermek és ifjusági 

felügyelő létszám 

(éjszakások is)),  

Egyéb dolgozók 

(kisegítő munkatárs, 

könyvtár asszisztens) 

1 21 0 1,5 23,5 

15
. 

óvodai dajka létszám 0 0 0 0 0 

16
. 

legfontosabb szakmai 

eredmények (ha 

szükséges csoport 

nevének 

megjelölésével, 

szöveges kifejtés) 

  

1 Semmelweis 
Egyetem 
Kiváló 
dolgozója 
1 konduktor 
dékáni 
dícséretben 
1 konduktor 
kiváló dolgozó 
5 
Intézményvez
etői dicséret 
önértékelési 
eljárások 
maradéktalan 
teljesítése 
eredményes 
digitális 
oktatás 
felvételi 
eljárások,    
 ... felvételt 
nyert új 
tanuló,  

1 konduktor 
dékáni dícséret 
1 
Intézményvezető
i dicséret 
• az utazó 
konduktori 
szolgálat 
kiépítésére 
törekvés és a 
pető által 
képviselt 
pedagógia 
megismertetése 
a többségi 
intézmények 
vezetőivel. 
• a családok 
részére 
segítségnyújtás 
és a gyermekek 
integrácójának 
elősegítése. a 
gyermekek 
komplex 
fejlesztésének és 
fejlődésének 
biztosítása. 
• 
partnerközpontú 
fejlesztés és 
szolgáltatás 
nyújtása. 
• 
együttműködés 
belső és külső 
partnerekkel és 
területekkel. 
• a gyermekek 
ortopédiai és 
neurólógiai 

1 Kiváló 
konduktor 
1 
Intézményvez
etői dicséret 
önértékelési 
eljárások 
maradéktalan 
teljesítése 
eredményes 
digitális 
oktatás 
felvételi 
eljárások, 
tanulmányi 
verseny 
online 
lebonyolítása                                                                                                                        
14 felvételt 
nyert új 
tanuló,  
konduktor-
segítők 
oktatásába 
bekapcsolódá
s. 
szaktantárgyi 
mérések jó 
eredménye 

0 
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vizsgálatának 
lehetősége. 
• az utazóban 
dolgozó 
konduktorok 
minőségbiztosítá
sa és 
önképzésének 
elősegítése. 
• 3 konduktor 
kolléga 
mentorálása 
folyik a 
területen. 
• 5 új kolléga 
2020.08.24-től 
dolgozik a 
területen. 
• folyamatos és 
előre tervezett a 
különböző utazó 
területek 
ellenőrzése és a 
feladatok 
továbbvitele. 

17
. 

a szülőkkel történő 

kapcsolat tartás 

módjai, keretei 

(alkalmak száma) 

Foglalkozások 
alkalmával 

személyesen. 
A foglalkozások 

1,5 és 2 órás 
időkeretben 
történnek, 
valamint a 

korai fejlesztés, 
konduktív 
pedagógiai 

ellátás 
esetében a 
szakértői 

bizottság által 
előírt 

időben. 
Telefonon, e-

mailben, 
levélben 

tájékoztatás, 

napi szintű 
személyes 

kapcsolattartá
s egyes 

szülőkkel 
- telefonos 

kapcsolattartá
s 

- email 
használata 
- hivatalos 

mappa 
használata 

- fogadóórát 
egész 

tanévben 
biztosítunk 

minden 
hozzátartozó 

számára 

rendszeres 
szöveges 

,ill.személyes 
kapcsolattartás,

heti 5-5 
alkalom. 

partnerközpont
ú szemlélet 
gyakorlása. 

folyamatos, 
szülői 

értekezlet 2 
0 
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információ 
nyújtás, 
időpont 

egyeztetések. 
Neurológiai, 

ortopéd 
vizsgálatok, 
segédeszköz 

ellátás 
megszervezése

, 
azokon való 

részvétel. 

18
. 

kötelező mérések 

(típus, határidő) 

111 mérés 
Kiphard 

fejlődési skála 
Mamás 

csoportban 8 
db mérés, 

Korai 
ambulncia 77 

db mérés 
keletkezett. 26 

kontroll 

13 (DIFER, 
GMP) 

goodineugh 
rajz vizsg. 

GMFM-
2021.10.30.  

QUEST-
2021.10.30. 

  

19
. 

továbbképzésben 

résztvevők száma (köt. 

melléklet névsor, tk. 

irányának megjelölése) 

12 20 0 8 40 

20
. 

szakmai események 

rendezvények 

felsorolása (szöveges 

formában) 

Kora intervenció 

ágazatközi 

együttműködés 

workshop 

Pető nap 

Világkonferencia 

3 5 1 3 12 

21
. 

együttműködések 

száma más 

köznevelési 

intézményekkel (köt. 

melléklet az 

intézmények nevének 

3 4 46 1 54 
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felsorolása, 

együttműködés típusa) 

22
. 

szakmai kurzusokban 

történő részvétel 
4 5 1 0 10 

23
. 

publikációk, 

kiadványok száma 

(szöveges felsorolás) 

CSBO Szülőknek 

ismeretterjesztő 

cikkek, tv riport, rádió 

riport 

3 0 4 0 7 

24
. 

konferencián tört 

részvétel (köt. 

melléklet a 

konferenciák 

megnevezése) 

2 9   0 11 

25
. 

szmsz 

felülvizsgálatának 

időpontja 

2021.07.14 2021.07.14 2021.07.14 2021.07.14   

26
. 

működési rend 

felülvizsg. időpont 
2021.07.14 2021.07.14 2021.07.14 2021.07.14   

27
. 

komplex programok 

leadásának ideje 
2020. 

szeptember 
2021.02.15 2020. október 

2020. 
október 

  

28
. 

nevelő testületi ülések 

száma (mellékletben 

kifejtve) 

3 3 3 18 27 

29
. 

határon túli ellátásban 

történő részvétel 

(szövegben alkalom, 

hely, nevek, időtartam) 

3 oktatói - GM 0 0 0 0 

30
. 

nemzetközi 

projektekben kiutazás  

(határon túli) 

(szövegben név, hely, 

időtartam) 

0 0 0 0 0 

31
. 

sportrendezvényeken 

történő jelenlét 

(alkalom, név, hely, 

intézmény, gyermek és 

nevelői létszám) 

0 1 0 1 2 

32
. 

művészet, 

művészetterápiás 

rendezvények 

megjelenés, kiállítás, 

stb (név, alkalom, 

gyereklétszám, 

0 3 0 4 7 
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helyszín, gyermek és 

konduktori létszám) 

33
. 

átsorolások száma 

(gyakornokból ped.1-

be, ped.1-ből ped.2-be, 

mester) 

2 11 2 2 17 

34
. 

a területen a 

minősítések száma 

(szövegesben névsor, 

időpont felsorolva, ill. 

minősítésben 

résztvevő vezetők 

megnevezése) 

3 11 3 3 20 

35
. 

pedagógus önértékelés 

- BECS 
1 30 0 3 34 

36
. 

Pályázatok 0 3 0 3 6 

37
. 

COVID fertőzött 

diákok / gyermekek 

száma 

0 3 0 1 4 

38
. 

COVID fertőzött 

munkatársak száma 
4 6 1 1 12 

 


