
A KÖZOKTATÁSI TÍPUSÚ A KÖZOKTATÁSI TÍPUSÚ 

SPORTISKOLÁK SPORTISKOLÁK 

MONITORING RENDSZEREMONITORING RENDSZERE
Szakmai vezető:

DR. SZABÓ TAMÁS
mb. főigazgató

2011.06.13. Továbbképzés - Csanádi 

2010. november

1

mb. főigazgató

Programvezető: 

LEHMANN LÁSZLÓ
pedagógiaicsoport-vezető

Koordinátor:

FARKAS MÁRTA
pedagógiai munkatárs



MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMMINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM
Egy teljes körű minőségirányítási rendszer területei:

1. Intézményvezetés elkötelezettsége
2. Partnerkapcsolatok irányítása
3. Emberi erőforrások biztosítása
4. Infrastrukturális és tárgyi feltételrendszer 

biztosítása
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biztosítása
5. Nevelés és oktatás
6. Sportnevelés és sportoktatás
7. Biztonságos intézmény 
8. Intézményműködtetés
9. Mérés, elemzés, javítás
10. Szervezeti kultúra fejlesztése



AZ INTÉZMÉNYVEZETÉS AZ INTÉZMÉNYVEZETÉS 
ELKÖTELEZETTSÉGEELKÖTELEZETTSÉGE

Folyamatok:

• Új jogszabályok ismerete és alkalmazása
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• Új jogszabályok ismerete és alkalmazása
• Dokumentálás és archiválás
• Vezetői stratégia
• Irányított önértékelés (szempontrendszer 

alapján)
• Intézményvezetés elkötelezettségének 

mérése, értékelése



A PARTNERKAPCSOLATOK A PARTNERKAPCSOLATOK 
IRÁNYÍTÁSAIRÁNYÍTÁSA

Folyamatok:

• Partnerazonosítás (a szokásosakon kívül 
edzők, szövetségi szakemberek)

• Partnerekkel való kommunikáció
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• Partnerekkel való kommunikáció

• Igény és elégedettségmérés klímateszt 
segítségével (pedagógusok, tanulók, 
szülők, edzők, szövetségi szakemberek)

• Partnerkapcsolatok irányításának 
mérése, értékelése



NEVELÉS ÉS OKTATÁSNEVELÉS ÉS OKTATÁS

Folyamatok:

• Nem-tantárgyi tanulási folyamatok 
fejlesztése (nevelés: szocializáció –
perszonalizáció)
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fejlesztése (nevelés: szocializáció –
perszonalizáció)

• Tantárgyi tanulási folyamatok fejlesztése 
(oktatás), eredményességének mérése és 
értékelése a központi 
kompetenciamérések segítségével



SPORTNEVELÉS ÉS SPORTNEVELÉS ÉS 
SPORTOKTATÁSSPORTOKTATÁS

Folyamatok:

• A testnevelés tantárgy mennyiségi és minőségi 
mutatóinak javítása

• A sportnevelés és –oktatás (sportágspecifikus 
fejlesztés) mennyiségi és minőségi mutatóinak 
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fejlesztés) mennyiségi és minőségi mutatóinak 
javítása a sportági versenyeredmények alapján

• A sportnevelés és –oktatás kondicionális és 
koordinációs fejlesztésének mérése, értékelés 
(fittségi felmérés alapján)

• Az egészségnevelés és egészségtudatos 
magatartás kialakítása 

• A sportnevelés és –oktatás mérése, értékelése



MÉRÉS, ELEMZÉS, JAVÍTÁSMÉRÉS, ELEMZÉS, JAVÍTÁS

Folyamatok:

• Intézményvezetés elkötelezettségének 
mérése, értékelése

• Partnerkapcsolatok irányításának 

2011.06.13. Továbbképzés - Csanádi 

2010. november

7

• Partnerkapcsolatok irányításának 
mérése, értékelése

• A nevelés és oktatás mérése és 
értékelése

• Sportnevelés és sportoktatás mérése, 
értékelése a versenyeredmények alapján



TAPASZTALATOK KIÉRTÉKELÉSETAPASZTALATOK KIÉRTÉKELÉSE
Folyamatos mérések:

• A közismereti tudáselemek (alapkompetenciák) 
fejlesztésének nyomon követése, támaszkodva 
az országos diagnosztikus mérésekre - évente.

• A sportspecifikus képességek fejlesztettségének 
mérése és az eredményesség nyomon követése -
kétévente.
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kétévente.

• Intézményvezetői elkötelezettség mérése -
négyévente.

• Partneri elégedettség mérése – négyévente.

Összegzés:
• Az első nagyobb, átfogó összegzésre várhatóan a 2010-11. 

és a 2011-12. tanévben kerül sor, mivel a teljes rendszer 

vertikális kiépítése ekkorra fejeződik be.



KÖSZÖNÖM MEGTISZTELŐ KÖSZÖNÖM MEGTISZTELŐ 
FIGYELMÜKET!FIGYELMÜKET!

• LEHMANN LÁSZLÓ                                    
pedagógiaicsoport-vezető

• NEMZETI SPORT INTÉZET                         
Sportiskolai Program

• Cím: 1146 Budapest, Istvánmezei út 1-3.
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• Cím: 1146 Budapest, Istvánmezei út 1-3.
• Tel., fax: 1/422-3524
• Mobil: 30/445-4118
• Webcím: www.nupi.hu
• E.mail: lehmann.laszlo@nupi.hu


