
Az iskolavezetés méltányossági indikátorai - vázlat 

Alapelv Indikátor Megjegyzés 
A nemzeti szakpolitika és az oktatásirányítás 

központi célja a méltányosság 

Szakpolitikai dokumentum, mely felvázolja a méltányosság fogalmát és 

alapelveit, amelyeket a vezetésen keresztül be kell építeni az oktatásba 

 

Egy ilyen dokumentum az összes 

érdekelt csoport számára közérthető 

nyelven van megfogalmazva 

A méltányosság az összes állami és akkreditált 

vezetőképzési program és fejlesztés központi 

eleme 

A méltányosság alapelveinek rögzítése 

A méltányosság céljainak megfogalmazása 

Az explicit keretrendszerben kapcsolódik össze a tantervi tartalom és a 

pedagógia az egyes méltányossági célokkal 

A végrehajtás része a „méltányossági audit” és a kapcsolódó intézkedési 

terv minden egyes érintett szervezetre vonatkozóan 

A „méltányossági auditot” széles körben 

használják annak a folyamatnak a 

részeként, amely kvalitatív és/vagy 

kvantitatív adatokat gyűjt az egyenlő 

bánásmóddal kapcsolatban 

Igazságos eljárások az iskolavezetők felvétele és 

kiválasztása során 

Az iskolavezetők demográfiai profilja 

megegyezik a tanulói sokféleséggel 

A tisztességes és megkülönböztetéstől mentes felvételi és kiválasztási 

folyamatokra vonatkozó képzés kötelező a kiválasztó testületekben részt 

vevők számára 

A kiválasztás során a jelentkezők és a kinevezettek demográfiai adatait 

figyelembe veszik 

A lakosságéval megegyező a vezetők demográfiai profilja 

A kiválasztásra irányuló felkészítés 

széles körűen elterjedt, a fejlesztési 

módszerekre vonatkozóan vázlatos 

iránymutatást tartalmazhat (pl. 

személyes felkészítési vagy online 

módszerek) 

 

Minden iskola fókuszában a nagyobb 

méltányosság elérése áll 

A méltányosság alapelvei és céljai hozzáférhetők 

az alkalmazottak, a tanulók és a szélesebb közösség 

számára, beleértve a szülőket is 

 

A méltányossági célkitűzéseket az iskolák beépítik a fejlesztési tervekbe 

és közzé teszik az összes érdekelt csoport számára 

Az iskolák ellenőrzése során áttekintik a fejlesztési terv méltányossági 

céljainak elérését, és konstruktív visszajelzést adnak 

 

A diákok az iskolát olyan helynek tekintik, ahol 

számíthatnak az igazságos bánásmódra 

A szülők az iskolát olyan helynek tekintik, ahol 

gyermekeik egyenlő bánásmódban részesülnek 

A méltányossági auditon pozitívan válaszló tanulók százaléka megfelel a 

nemzeti elvárásoknak/céloknak 

A méltányossági auditon pozitívan válaszoló szülők százaléka megfelel a 

nemzeti elvárásoknak/céloknak 

 

Az indokolatlan hozzáférési különbségeket 

csökkenteni kell 

A tanulói eredményeket az egyenlőségre vonatkozó törvényi feltételek 

szerinti bontásban is közlik 

A nemzeti, regionális és intézményi erőforrás-elosztásban tükröződik az 

alulteljesítő csoportok támogatási szándéka 
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Az esélyegyenlőséget és a minőségi oktatást szolgáló inkluzív rendszer ugyan egy fontos szemléleti 

keret, azonban a napi szinten történő működtetéshez szükség van az - elméleten és gyakorlaton 

alapuló - kipróbált eszközrendszerre, például a kooperatív tanulásszervezésre. 

http://janus.ttk.pte.hu/tamop/tananyagok/koop_tan_fo/1_eslyegyenlsg.html 

 

 

Javasolt témák egyéni átgondolásra: 

• Mire van hatásom és mire nincs? Miben 

van megfelelő tudásom és miben kell 

fejlődjek? 

• Tetten érek-e magamban bármely tanuló 

számára kirekesztő attitűdöt vagy 

viselkedést? 

• Tehetek-e bármit, ha látszólag vagy 

valójában ellentmondásban van egy rám 

bízott tanuló támogatása a szabályozási 

környezet elvárásaival? (keretek 

elfogadása vs. szakmailag nem 

megalapozott magyarázatok elfogadása) 

• Mit tehetek magamért, hogy jobban 

érezzem magam az iskolában és sikereim 

legyenek? 

Javasolt témák tantestületek számára: 

• Milyen jövőt kínál az iskolavezetés és a 

tanárok által közvetített jövőkép a 

gyermekek számára? 

• Mit tehet az iskolavezetés azért, hogy a 

munkatársak jobban megismerjék 

öntudatlanul is ható, az 

egyenlőtlenségeket felerősítő 

megnyilvánulásaikat? 

• Hogyan támogatható a tantestület abban, 

hogy az iskolában a pedagógiai 

fejlesztések eredményeként inkluzív 

oktatási környezet alakuljon ki? 

 

http://janus.ttk.pte.hu/tamop/tananyagok/koop_tan_fo/1_eslyegyenlsg.html


inklúziós index a tanulás és részvétel támogatása az 

iskolákban, Tony Booth és Mel Ainscow (2011) 
 

                 

 
 

 


