
Értékelési modellek  

 

Modelljeink az iskola intézmény-, vezető-, pedagógus- és tanuló értékelési kötelezettségét támogatják. Adaptív 

alkalmazással az iskola felépítheti értékelési rendszerét, szakszerűen végezheti az értékelést. Az értékelési 

modellek nem helyettesítik, hanem kiegészítik az iskola kötelezően előírt mérési és értékelési tevékenységét. 

A modellek az alkalmazójukat végig vezetik az értékelés folyamatán a tervezéstől a mennyiségi és tartalmi 

elemzésen át az értékítélet (értéklet) megfogalmazásáig.   

Egy-egy modell, az értékeltet – legyen az intézmény, vezető, pedagógus, vagy tanuló – háromdimenziós értékelési 

térbe, struktúrába helyezi.  

 

Intézmény értékelési tér 

Az intézménynek törvényesen működve úgy kell elérnie a kitűzött céljait, hogy alapelveit érvényesítve vívja ki a 

partnerek elégedettségét.   

Ennek megfelelően az intézmény értékelése a törvényességre, a dokumentumok és az iskolaműködés 

koherenciájára, valamint a partnerek elégedettségére irányul.  
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Vezető értékelési tér 

Modellünk a vezetői teljesítményt a jogszerűen végzett, elégedettséget kiváltó vezetés-tervezés-irányítás 

függvényeként definiálja. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pedagógus értékelési tér 

Modellünk a pedagógus teljesítményét a befektetett/elvégzett munka, a munka produktuma, valamint a partnerek 

ehhez kapcsolódó elégedettségének függvényeként definiálja. 
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Az értékelés folyamata feltárja az elvárásoknak való megfelelést, a változások irányát és mértékét, valamint a 

normához („középértékhez”) viszonyítható helyzetet.     

A modellek vizsgálati- és mérőeszközöket is adnak az adatgyűjtéshez, az adatelemzéshez. 

 

Modelljeink legfőbb jellemzői: 

 a törvényi szabályozásnak való megfelelés, 

 a szakmai kritériumoknak való megfelelés, 

 a fejlesztő értékelés elveire történő építkezés, 

 a gyakorlatorientáltság, 

 a minimalizált adaptáció és időráfordítás, melynek eredményeként 

o egy-egy iskola értékelési alrendszerét alkothatják, 

o szakszerű értékelésekhez vezetnek, 

 az azonos felépítés. 

Modelljeink tartalmazzák: 

 az értékelés metodikáját 

 fogalomkészletét 

 alapelveit 

 céljait 

  az értékelés algoritmusát,   

 az értékelés folyamattervét, intézkedési tervét 

 az értékelési-, vizsgálati eszközöket 

 kérdőíveket 

 adatlapokat 

 az egyedi (kérdőívek, adatlapok elemzéséhez szükséges) EXCEL elemző állományokat 

 az értékelés szövegezésére egy mintát. 

 

A modelleket CD formátumban küldjük el a megrendelőnek.  

 

 


