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ADAPTÁLÁSI NAPLÓ 

Az adaptáló intézmény neve: Csóthi Géza Általános Iskola 

 

A mentoráló intézmény neve: Veszprémi Báthory István Általános Iskola és Közne-
velési Típusú Sportiskola  

Az adaptáló intézmény címe: 8558 Csót, Rákóczi u. 29. 

 

A mentoráló intézmény címe:  

8200 Veszprém Halle u. 10. 

Az adaptálandó módszertani modell neve: „Mesés hármas” Szülőkkel való együttműködés a Kék Madár Programban 

Az adaptáció felelőse: Jegesné Rémesi Irén és Vörösháziné Czicza Noémi 

 

Dátum 
Tervezett 

tevékenység 
Megvalósult 
tevékenység 

Eredmények, 
reflexiók 

Feladat  
a következő  
programig 

Megvalósító Közreműködők 
Keletkezett  

dokumentumok 

http://www.klik.gov.hu/


 

2 
 
 
 
 

KLEBELSBERG 
INTÉZMÉNYFENNTARTÓ KÖZPONT 

FEJLESZTÉSI ÉS PROJEKTIGAZGATÓSÁG 
1051 Budapest, Nádor u. 32. 

www.klik.gov.hu 

TÁMOP-3.1.4.B-13/1-2013-0001  
„Köznevelés az iskolában” projekt 

2015. 

márc. 17. 

Kapcsolatfelvétel Érdeklődés fel-

keltése – képzés-

sel kapcsolatos 

elvárások meg-

beszélése 

Megegyeztünk, 

hogy az 

„Együttműködés 

a családdal” 

képzés során és 

azt követően 

kitérek a modell 

ismertetésére 

Hospitálás, képzés 

előkészítése 

Jegesné Rémesi Irén Bíró Andrásné Elérhetőségek jegyzéke 

2015. 

márc. 17. 

Képzés az adaptá-

ló intézményben 

Képzés – modell 

elméleti hátte-

rének, elemei-

nek ismertetése 

a képzési tema-

tika mellett 

Érdeklődőek, 

aktívak voltak az 

érintett pedagó-

gusok 

Kapcsolatépítés, fo-

lyamatos kapcsolat-

tartás, szakirodalmak 

gyűjtése 

Jegesné Rémesi Irén 

 

Nevelőtestület Képzésen készült csoport-

munkák 

http://www.klik.gov.hu/
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2015.márc. 

27-28. 

Képzés az adaptá-

ló intézményben 

A modell eleme-

inek részletezése 

a pontos megis-

merés céljából – 

a jó gyakorlatok 

között 

Helyzetelemzés, 

Swot-analízis 

készítése, elem-

zése 

 

Annak bemuta-

tása, hogyan 

vonhatók be a 

szülők a min-

dennapi tevé-

kenységbe – 

nem formális, 

hagyományos 

módon 

Adaptációs feltételek 

vizsgálatának előké-

szítése 

Jegesné Rémesi Irén 

 

nevelőtestület - Képzés során készült 

csoportmunkák, demonst-

rációs anyagok, Helyzet-

elemzés,  Swot-analízis 

dokumentuma 

2015. ápr. 

9. 

Adaptáció lehető-

ségének, feltétele-

inek vizsgálata 

Adaptáció lehe-

tőségének, fel-

tételeinek vizs-

gálata – kerek-

asztal-

beszélgetés 

Fogékonyak 

voltak a vezetők 

az intézmény 

részéről 

Együttműködési meg-

állapodás, adaptációs 

tervezet előkészítése 

Barták Péterné 

Jegesné Rémesi Irén 

Vörösháziné Czicza 

Noémi 

Bíró Andrásné Együttműködési megálla-

podás tervezete 

Adaptációs folyamat ter-

vezete 

http://www.klik.gov.hu/
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2015. ápri-

lis 20. 

Együttműködési 

megállapodás 

megkötése 

Együttműködési 

megállapodás 

megkötése 

Sikeresen megál-

lapodtunk, és 

megegyeztünk a 

további teen-

dőkben 

Megtervezni a 

mentorálási folyama-

tot 

Barták Péterné 

Bíró Andrásné 

Jegesné Rémesi Irén 

Vörösháziné Czicza 

Noémi 

- Együttműködési megálla-

podás 

2015. ápri-

lis 20. 

Hospitálás és work 

shop 

A modell eleme-

inek részletes 

ismertetése, 

tapasztalatszer-

zés hospitálással 

Nagyon aktívak, 

érdeklődőek 

voltak, igényel-

ték a további 

lehetőségeket, 

igyekeztek saját 

intézményük 

számára haszno-

síthatóvá tenni 

az információkat 

Mentorálási folyamat 

végiggondolása  

Jegesné Rémesi Irén 

Vörösháziné Czicza 

Noémi 

nevelőtestület feljegyzések 

http://www.klik.gov.hu/
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2015. ápr. 

21.  

Mentorálási gya-

korlat kialakítása 

Mentori munka-

terv elkészítése 

Örültek a 

mentorálási 

lehetőségnek, 

szívesen vállal-

ták, hogy meg-

mutatják eddigi 

gyakorlatukat 

Végiggondolni, milyen 

további dokumentu-

mok, események, 

tevékenységek segítik 

az adaptációs folya-

matot 

Jegesné Rémesi Irén 

Vörösháziné Czicza 

Noémi 

- Mentori munkaterv 

2015. ápri-

lis. 23. 
Portfólió készítése 

az átadandó do-

kumentumokból 

Dokumentumok, 

képek összegyűj-

tése, rendszere-

zése 

Nem volt könnyű 

kiválasztani a sok 

meglévő doku-

mentumunkból, 

hogy melyek 

szolgálják legin-

kább a további 

munkájukat 

- Jegesné Rémesi Irén 

Vörösháziné Czicza 

Noémi 

- Portfólió CD-n 

http://www.klik.gov.hu/
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2015. ápri-

lis 25. 

Horizontális tanu-

lási formák kialakí-

tása 

kapcsolattartás 

online-formáinak 

kialakítása 

Nagyon korrekt a 

kapcsolattartás, 

rövid időn belül 

érkeznek a meg-

jegyzések, vála-

szok oda-vissza 

Szakirodalmak eljut-

tatása, feldolgozása, 

jó gyakorlatok beépí-

tésének támogatása 

Jegesné Rémesi Irén 

Vörösháziné Czicza 

Noémi 

nevelőtestület - 

2015. má-

jus 7. 

Támogató 

mentorálás 

Szülőknek tájé-

koztató előadás 

az együttműkö-

dés formáiról, 

tanulás támoga-

tásáról, kerek-

asztal-

beszélgetés 

Érdeklődőek 

voltak 

Felkészülés a doku-

mentumelemzésre 

Jegesné Rémesi Irén 

Vörösháziné Czicza 

Noémi 

Szülők és érin-

tett pedagógu-

sok 

ppt 

http://www.klik.gov.hu/
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2015. má-

jus 7. 

Dokumentum-

elemzés - ha kell 

módosítás 

Az adaptáló 

iskola dokumen-

tumainak vizsgá-

lata, összehason-

lító elemzése - 

kiegészítés 

Kevés helyen 

volt szükség 

módosításra, 

később majd az 

éves munkater-

vekbe kell beil-

leszteni az ele-

meket 

Elégedettségmérés 

előkészítése, vélemé-

nyek gyűjtése 

Jegesné Rémesi Irén 

Vörösháziné Czicza 

Noémi 

Bíró Andrásné Kiegészített dokumentu-

mok, feljegyzés a teendők-

ről 

2015. júni-

us 

Visszacsatolás, 

elégedettség-

mérés 

folyamatban    nevelőtestület  

 
Kelt: Veszprém, 2015. május 18. 

..……………………………….. ……………………………………………..                                        …………………………………… 

  Jegesné Rémesi Irén  és Vörösháziné Czicza Noémi                                                    Barták Péterné 

                               felelősök              intézményvezető  

http://www.klik.gov.hu/
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