Tisztelt Intézményvezető!
A Szövetség a Kiválóságért Közhasznú Egyesület tevékenysége sok szálon kapcsolódik a köznevelési intézmények
munkájához is. Szervezetünk korábban, a Comenius 2000 I-II. közoktatási minőségfejlesztési modell folytatásaként részt vett
a Közoktatási Minőségéért Díj (KMD) kialakításában, a pályázók értékelésben és a „IIASA-Shiba Díj” közoktatási
intézmények számára történő megnyitásában, pályáztatásban, értékelésében.
A Szövetség a Kiválóságért Közhasznú Egyesület vezetősége és tagjai továbbra is elkötelezettek az iránt, hogy a
szakmai hozzáértéssel, becsülettel és elhivatottsággal végzett munka mindig elismerést kapjon. A Kiválóság kultúra értékeli
és elismeri azokat a szervezeteket, amelyek elkötelezettek a saját munkájuk és társadalmi környezetük folyamatos fejlődése
iránt. Őket tekintjük jövőorientált szervezeteknek, és őket minősíti és ismeri el az „Elkötelezettség a Kiválóságért”
nemzetközi tanúsítvány. A tanúsítvány megszerzése elismerés az intézmény vezetése számára, de büszkévé és
elkötelezetté teszi a pedagógus közösséget, valamint a tanulókat, szülőket egyaránt. A Szövetségnek nemzetközi
felhatalmazása van rá, hogy Magyarországon a tanúsítvány megszerzését minden arra érdemes szervezet számára
lehetővé tegye.
Az elmúlt 10 évben számos, minőségügy iránt elkötelezett köznevelési intézmény szerezte meg az „Elkötelezettség a
Kiválóságért” tanúsítványt. (http://kivalosag.com/hu/europai-elismeresi-lehetosegek/elkotelezettseg-a-kivalosagert/)
A mai köznevelési intézmények világában új és más intézményellenőrzési, értékelési rendszerek kerültek bevezetésre,
melynek jogszabályi alapja a 20/2012.sz.EMMi rendelet, különösen a vonatkozó XV. fejezet 146-156.§.
Egy szervezet életében mindig fontos szerepe van az elismerésnek. A mai magyar pedagógus társadalom tagjai keresik a
fejlődés lehetőségét, napi munkájuk elvégzése mellett törekszenek a változó világ által generált igényeknek megfelelő
oktatási módszertanok kidolgozására. Ebben a helyzetben előtérbe kerül a sikerélmény fontossága, ami, az önértékeléshez,
a portfólió tartalmának bővítéséhez elengedhetetlen
A Szövetségünk vezetése a tagsággal egyetértésben elindítja az „1+1 – az oktatási intézmények elismeréséért”
programot. Ennek lényege, hogy minden intézmény számára, amely szeretné megszerezni az „Elkötelezettség a
Kiválóságért” nemzetközi kiválóság tanúsítványt, segít abban, hogy a tanúsítással kapcsolatosan felmerülő anyagi teher ne
lehessen az intézmény fejlődésének gátja.
A Szövetség olyan mértékben nyújt segítséget a tanúsításra pályázó intézménynek, amilyen mértékben külsős partnerei
támogatást nyújtanak számára. Ez annyit jelent, hogy az intézmény számára támogatásként felajánlott forinthoz a Szövetség
hozzáad még egyet, így jön ki az 1+1 képlet. Ha az Ön intézménye számára külső partnerek, cégek, vállalkozások
támogatásként felajánlanak 200.000.- Ft-ot a nemzetközi kiválóság tanúsítvány megszerzéséhez, akkor a Szövetség
tagsága kiegészíti azt további 200.000.- Ft-al, és az intézmény számára már adott is a lehetőség a tanúsítás eléréséhez.
Hogyan lehetséges ez? A Szövetség idén januárban elindította az „Elkötelezettség a Kiválóságért” Támogatási Alapot,
mely a Szövetség tagjai által befizetett tagsági díjak mértékéig támogathatja a tanúsításra pályázókat. Jelenleg közel 3
millió forint van az Alapban. Ez azt jelenti, hogy az idei évben 15 intézmény számára tudjuk a kedvezményes tanúsítást
felajánlani. További részletek a Támogatási Alappal kapcsolatban:
http://kivalosag.com/hu/europai-elismeresi-lehetosegek/elkotelezettseg-a-kivalosagert-tamogatasi-program/
Miért előnyös az ön által vezetett intézmény számára részt venni az „Elkötelezettség a Kiválóságért” nemzetközi
tanúsítványt adó programban?








mert standardizált módszertani segítséget kap az intézmény belső önértékelési csoportja;
mert a folyamatos értékeléseket on-line rendszer, felület támogatja;
mert az ötévenkénti intézményellenőrzési ciklus alatt akár két fokozatot is teljesíthet az intézmény;
mert folyamatos, az intézmény munkarendjéhez alkalmazkodó mentorálassal, szakmai konzultációkkal segítjük;
mert folyamatossá teheti az intézményi belső önértékelés, a szervezeti kultúra és minőségkultúra fejlesztést;
mert az EFQM nemzetközileg elfogadott minőségértékelési kultúrát vihet be az intézménye szakmai közéletébe;
mert validált mérőeszköz alapján kapott tanúsítványt adat át az intézményértékelő szakfelügyeletnek;




mert a tanúsítvány védjegyét, logoját megjelenítheti az intézményi dokumentumokon, web felületeken;
mert egy minőség iránt elkötelezett nemzetközi hálózat tagja lehet.

Hisszük, és a korábbi tanúsításokból tudjuk, hogy a munka értékelése, a nemzetközi mérce alapján kapott pozitív
visszajelzés rendkívül motiváló hatással van a közösség minden tagjára. A minőségkultúra iránti elköteleződés képes
lelkesíteni és összekovácsolni a nevelőtestületet és a dolgozói közösséget egy közös cél elérése érdekében.
Mit kell tennie Önnek az „Elkötelezettség a Kiválóságért” programban való részvételért?



kérjük, tájékoztassa munkatársi közösségét a lehetőségről;
kérjük jelöljön ki egy kontakt személyt, hogy még több információt adhassunk és egyeztethessük egy esetleges
helyszíni prezentációt az Ön által meghatározott kör számára.

Legyen Ön az intézmény sikerének elindítója: Adja meg kollégáinak, a gyerekeknek és a szülőknek az intézményi jövőkép
alakítás, fejlesztés, intézménypozicionálás sikerélményét. Legyen Ön abban is innovátor vezető, hogy a 20/2012. sz EMMI
rendeletben meghatározottakon túl befogad és összekapcsol nemzetközi módszertani minőségértékelő technológiákat.
Ebben szeretnénk Önnek segítséget nyújtani!
Várjuk szíves jelentkezését!
Sugár Karolina elnök
Szövetség a Kiválóságért Közhasznú Egyesület

