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Hamzáné Szita Ilona 

Folyamatazonosító: 

9YLV4GM0MSFV8HXG 

Oktatási azonosító: 

76246505967 

Célfokozat: 

Mesterpedagógus 

Eredmény rögzítésének dátuma: 

2018.03.05. 

Teljesítmény: 

99% 

Eredmény: 

Mesterpedagógus fokozatba lép 

A négydimenziós tevékenységmodell alapján történő értékelés összesítése 

Elérhető maximum 

16 pont 

Kritérium I. 

Legalább 8 pont 

Kritérium II. 

Dimenziónként legalább 1 pont 

A Mesterpedagógus tevékenységmodell 

dimenziói 
Elért pontszám 

1. Tudatos szakmai fejlődés 4 

2. Feltáró-elemző 

tevékenység 
4 

3. Fejlesztő-újító 

tevékenység 
4 

4. Tudásmegosztó-segítő 

tevékenység 
4 

Összesen 16/16 

Az értékelési területek mentén történő előzetes értékelés összesítése: 

75% 
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Értékelési terület 
Elért 

eredmény 

1. A pedagógus szakmai fejlődése, eredményei a szakmai életút során 100% 

2. A mesterprogram 95% 

3. A pedagógus tevékenységének hasznosulása 100% 

4. A pedagógus önértékelése, reflektivitása 97% 

Összesen 98% 

Döntés: A pedagógus bemutathatja és megvédheti Mesterpedagógus pályázatát. 

Az értékelési területek mentén történő végleges értékelés összesítése 

Küszöbérték 

85% 

Értékelési terület Elért eredmény 

1. A pedagógus szakmai fejlődése, eredményei a 

szakmai életút során 
100% 

2. A mesterprogram 100% 

3. A pedagógus tevékenységének hasznosulása 100% 

4. A pedagógus önértékelése, reflektivitása 97% 

5. A Mesterpedagógus pályázat bemutatása és 

védése 
100% 

Összesen 99% 

Döntés: A Mesterpedagógus pályázat sikeres. 

Összegző értékelés 

A pedagógus szakmai életútja Példamutató vezetői pálya, melyet a sokszínűség, elszántság, 

elkötelezettség, tudatos tervezés, folyamatos belső motiváció, állandó fejlődés, elemzés, 

újítás, innováció, tudásmegosztás jellemez. Szakmai életútja informatív, elemző, pályájának 

legfontosabb szakaszait mutatja be mintegy ívet alkotva. Intézményét állandó fejlesztésekkel 

tette a tanulók, pedagógusok, szülők, külső partnerek számára is kedveltté, elismertté. Saját 

vezetői pályáját és az intézményfejlesztést párhuzamosan kezeli. Tudatosan építkezik a 

múltból a jövőbe. Nagy hangsúlyt fektet a tevékenységeinek négydimenziós modellben 

értelmezhető bemutatására. Minden szakmai dokumentumának fő mondanivalója az 

innováció. Életútját bőséges szakmai eredmény kíséri. Mesterprogram Mesterprogramjában 

olyan tevékenységeket tart hosszú távon fontosnak, melyek az intézménye szempontjából jól 

tervezhetőek. Alapos, átgondolt, reális célokat fogalmaz meg, melyek megvalósításában 

támaszkodik az intézmény belső és külső partnereire, azok folyamatos támogatására. 

Összehangolt munkát tervez figyelembe véve az intézmény partnereinek elvárásait valamint 
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a mért elégedettségi ráták mutatóit. Programja az együttműködésen alapul. Az eredmények 

kiszámíthatóak a jövő szempontjából. Mesterprogramja a négydimenziós 

tevékenységmodellen alapul, jól átgondolt program. Feltáró-elemző tevékenysége a partnerek 

megszólításán túl az eredmények folyamatos elemzését mutatja. Fejlesztő-újító tevékenységét 

az igények, a mai oktató-nevelő munka támogatása jellemzi. Tudásmegosztó 

tevékenységében törekszik az intézményen belüli és azon túlmutatóan is az ismeretátadást, a 

jó gyakorlatokat mindenki számára elérhetővé tenni. Iskolája a jó gyakorlatok megosztásában 

élen jár, kiemelkedő szerepet tölt be. A tanítás és nevelés eredményességét tartja szem előtt 

tevékenységében. Az intézményfejlesztés területén elért eredményeit tovább akarja 

fejleszteni. Kollégáit ebben a közös munkában pozitívan, támogatással, az elért eredmények, 

sikerek, továbbképzések lehetőségeivel ösztönzi. A csatolt dokumentumok igazolják a 

szakmai munkájának hasznosulását. A mesterprogram olyan célokat tűz ki, mely az iskola, a 

diákok, a pedagógusok és az iskola partnerei munkáját segítik, együttműködésre késztetik 

őket. Tevékenységének középpontjában a nevelés áll, mely a mai megváltozott világban az 

iskola és a család közös együttműködésén alapul, de az iskola feladata egy reális értékrend 

közvetítése. Hitelesen, eredményekre alapozva mutatja be saját szakmai tevékenységét. 

Kihangsúlyozza munkatársainak valamint az iskola partnereinek közreműködő szerepét az 

igazán eredményes, felfelé ívelő szakmai munkában. Együttműködések jellemzik számos 

olyan külső partnerrel is, akikkel az intézményfejlesztés során jelentős eredményeket tud 

felmutatni. Pályája során ő maga tudásátadó, innovatív, nyitott. Elemzései érthetőek, 

logikusan felépítettek. Igényes, reflektív munka, mely a köznevelést támogatja. 

Önértékelésében figyelembe veszi a külső visszajelzéseket. Szakmai gyakorlata a pedagógus 

és vezetői kompetenciák magas szintű fejlettségét mutatja. A pályázat bemutatása és védése 

A védésen az intézményvezető nyugodt, határozott, szakszerű, hiteles, kiegyensúlyozott volt. 

Prezentációja logikusan, tudatosan, lényegre törően a négydimenziós modell alapján felépített 

volt. IKT kompetenciája teljesen a helyén volt. A védésbe beépítette a bizottság által feltett 

kérdéseket, azokat kielégítően megválaszolta. Szakmai pályafutása és mesterprogramja 

összhangban volt. Az idővel jól gazdálkodott. A védésen kirajzolódott kiváló szakmai 

munkája, intézményfejlesztő tevékenysége, a fokozat elnyeréséhez szükséges kompetenciái. 

Összegzés: A pedagógus intézményvezetői mesterpedagógus pályázata szakmai életútja, 

eddigi tevékenysége és előre mutató tervei alapján is a pályáján kimagasló sikereket elért 

pedagógust mutat be. Pályázatának erőssége a négydimenziós tevékenységmodell minden 

pontjának tudatos, átgondolt, hiteles, következetes kidolgozása és azok példákkal, 

dokumentumokkal, ajánlásokkal alátámasztott eredményeinek összegzése. Erőssége továbbá 

az együttműködésen alapuló szakmai munka, a jó gyakorlatok megosztása külső partnerekkel, 

a támogató vezetői munka, valamint olyan oktató-nevelő munka koordinálása, melyben az 

iskola minden tagja és partnere értéket ad és kap. Fontos számára az iskola folyamatos 

korszerűsítése, a külső támogatókkal a kapcsolatépítés, és azok hasznosulása az oktató-nevelő 

munkában. Vezetői munkája során folyamatos megújulás, innováció jellemzi. 

Intézményfejlesztő tevékenysége a jól átgondolt, céltudatos tervezésen, a szakmai munka 

koordinálásán és a tudatos fejlesztésen alapul, miközben önmagát is folyamatosan fejleszti.  
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