
„Akkor jó a világ, 

ha jó benne gyereknek lenni.”

HÉTVEZÉR ÁLTALÁNOS ISKOLA
Székesfehérvár, Hétvezér tér 1.
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A Hétvezér Általános Iskola

• Tanulólétszám: 608 fő

•Pedagógus létszám: 54 fő

• Tanulócsoportok száma: 25
(13 osztály 1-4. évfolyam+ 12 osztály 5-8. évfolyam)



A Hétvezér Általános Iskola

•1981. Alapítás éve

•1987. Emelt szintű idegen nyelvoktatás 
(német, angol)

•1988. emelt szintű matematika oktatás

•2005. Kompetenciaalapú oktatás

•2007. Idegen nyelvi Forrásközpont



Minőségfejlesztő munkánk eredményét tükröző 
díjaink

• Közoktatás Minőségéért Díj

• Fejér Megyei Minőség Díj

• Közép-dunántúli Regionális Minőség Díj

• EFQM Commited to excellence 
Elkötelezettség a kiválóságért 

• Közoktatási Szervezeti Kiválóság Program

• Fejér Megyei Prímadíj 

• Fejér Megyei Príma Közönségdíj



Uniós pályázataink I.

•HEFOP 3.1.2 TIOK – a Kompetencia- alapú tanítási-
tanulási programok elterjesztéséért

•HEFOP 3.1.3 Felkészítés a kompetencia-alapú 
oktatásra – képzők

•HEFOP 3.1.4 A kompetencia-alapú oktatás 
elterjesztése – mentorok 

•HEFOP 3.1.3/B Kompetencia-alapú oktatás eszközei



Uniós pályázataink II.

• TIOP 1.2.3/09 „Tudásdepo Expressz”

• TÁMOP 3.1.5 Pedagógusképzések – Pedagógusok új 
szerepben

• TÁMOP 3.2.2 – Hálózati tanulás

MINŐSÍTETT REFERENCIA-INTÉZMÉNY

• TÁMOP 3.1.7 – Referencia-intézmények 
országos hálózatának kialakítása



Referenciaterületeink

•Kompetencia alapú nevelési, oktatási, programot 
átfogóan, mintaadóan alkalmazó intézmény, 
referenciahely
•Az infokommunikációs technológiák alkalmazásában 

példaértékű intézmény, referenciahely
•Ökoiskolai/-óvodai, egyéb környezetpedagógiai 

program alapján dolgozó intézmény, referenciahely
• Felsőoktatási gyakorlóhely



Egyéb sikeres pályázataink

• TEMPUS Közalapítvány 

Világ-Nyelv Pályázat a Tanulói Forrásközpont 
létrehozására és fejlesztésére

•Ökoiskola pályázatok

2012. Örökös ökoiskola cím 

•2010. SMART referencia iskola

•2011. Tehetségpont



Iskolán kívülre is mutató projektjeink

• Móra - Hétvezér műveltségi vetélkedő megyei 4. évfolyam 

• Zrínyi Országos Matematikaverseny megyei szervezése

• Természet – Ember – Környezet megyei verseny 3 – 8. évfolyam 
számra

• Megyei idegen nyelvi versenyek (angol, német) a Tanulói 
Forrásközpont szervezésében 5-8. évfolyam számára

• Ökohét

• Humán Hét

• Vezér utcák majálisa



Mérési és kompetenciafejlesztési gyakorlat a 
Hétvezér Általános Iskolában

„Minden 
gyermeknek egyenlő 
jogot és lehetőséget 

biztosítunk saját 
képességei szerinti 

haladásához.”



Bázisintézményi vállalásaink

MÉRÉS

Mérési 
eredmények 

elemzése

Egyénre szabott 
kompetenciafejlesztés



Bázisintézményi vállalásaink

•Mérési rendszerünk bemutatása, a méréseket 
koordináló csoport munkáján keresztül. 

•A kompetenciamérés eredményeinek vizsgálata 
intézményi szinten.



Kompetenciafejlesztési jó gyakorlataink

• Mozgásfejlődés szerepe a kompetenciák fejlődésében

• A kiemelt figyelmet igénylő tanulók kompetencia 
fejlesztésének lehetőségei – BTMN, SNI, tehetséggondozás

• Anyanyelvi és szövegértési kompetenciák fejlesztése tanórán 

• Kompetenciafejlesztés tanórán kívüli foglalkozásokon

• Sokoldalú kompetenciafejlesztés a drámajáték eszközeivel

• Nyelvoktatási gyakorlatunk (német nyelv angol nyelv)

• Jó gyakorlataink a matematika oktatásában



Köszönöm 
a 

figyelmet!
Székesfehérvár, Hétvezér tér 1.
hetvezer81@gmail.com
www.hetvezersuli.hu


