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„A világ csak belülről változhat meg.” 

Eckhart Tolle 
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I. Bevezetés 

1. Hitvallás 

Vezetőként számomra első az olyan Pedagógus, akinek első a Gyerek. 

Ezzel a tartalmát tekintve már-már paradoxonnal tudom megfogalmazni azt az irányt, amit 

vezetőként követni kívánok. 

Olykor még most is nehéz elfogadnom, hogy a tanári hivatásból félig-meddig ki kell lépnem, 

ha intézményvezetőként szeretnék dolgozni. Tizenkettedik éve minden nap örömmel érkezem 

a Móra Ferenc Általános Iskolába tanítani. Mielőtt elkezdtem a közoktatás-vezetői képzést, 

sokat hezitáltam, mert nem szerettem volna távolabb kerülni a gyerekektől. Azonban barátaim 

és feleségem meggyőztek arról, hogy így – sok esetben talán közvetett módon, de – többet 

tehetek a diákokért.  

Ez valóban így van: ha sikerül olyan légkört teremteni az iskolában, ahol a pedagógusok és a 

diákok is jól érzik magukat, nem csak a gyerekek egy részére lehetek pozitív hatással, hanem 

az egész intézményre. Miközben ezen tűnődtem, ötlött fel bennem az alcímben 

megfogalmazott mottó, amely azért is lényeges, mert segít abban, hogy soha ne merüljön 

feledésbe az, ami számomra a tanári hivatás alapköve: mindenek előtt szolgálni a gyerekek 

testi, lelki, szellemi és szociális fejlődését.  

Mindezt – ha vezetői szempontból vizsgáljuk – akkor lehet megvalósítani, ha olyan 

pedagógusokkal dolgozom együtt, akik osztoznak ebben a hitvallásban. Szerencsére több 

kutatás és szakdolgozatom vizsgálata szerint is a pedagógusok legnagyobb része hivatásának 

tekinti szakmáját. A 73 általam megkérdezett, különböző iskolatípusban dolgozó pedagógus 

95%-a olyan választ jelölt meg, amely szerint szakmájukat hivatásuknak tartják. Szerencsére 

ezt támasztja alá tapasztalatom intézményünk tekintetében is.  

Nem tartom magam naiv utópistának. Tudom, ha elég lenne csak azonos értékszemlélettel 

rendelkező emberek kiválasztása, akkor a legtöbb társulás, intézmény, közösség jól működne. 

A kihívás abban rejlik, hogy a vezetőnek meg kell találnia sok azonos alapelv mentén 

dolgozó, de különböző személyiséggel bíró kolléga számára azt az utat, amelyen haladva 

nemcsak, hogy nem hátráltatják, keresztezik a másik elképzeléseit, hanem egymást segítve, 

erősítve, tanítva tudnak előre haladni. Ehhez minden vita közepette érdemes azt felidézni, 

hogy bármennyire is más szemszögből közelítünk, a célunk egy. Ez sokat enyhíthet a 

feszültségeken, rengeteg haragot, neheztelést spórolhatunk meg, oldhatunk fel.  
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A tanári szakma személyiségek alakításával foglalkozik, ebből fakadóan nem igazán lehet 

sablonokkal dolgozni, standardokkal vizsgálni eredményeit. Vannak olyan szegmensek, 

amelyeket tudunk viszonylag objektíven mérni, de a teljes nevelési-oktatási folyamatot aligha.  

Komplexitása legalább olyan fokú, mint a benne résztvevő személyek számának és az ő 

személyiségjegyeik számának szorzata. Egyszerűsítve: a jó pedagógus tudja, hogy minden 

gyerek más, és még csak ez sem állandó. 

Fentebbi megállapítás természetesen nem csak a gyermekekre vonatkoztatható. Ezt 

intézményvezetőként kiemelten fontos szem előtt tartani, mert így könnyebb megérteni, miért 

alakulhat ki vita a nevelési-oktatási folyamat résztvevői között (diákok, pedagógusok, szülők, 

fenntartó, technikai dolgozók – és ez minden kombinációban). Ugyanakkor, ha sikerül 

tudatosítani magunkban és környezetünkben, hogy miről, kikről szól munkánk, az nagy 

segítség lehet a problémák, feladatok erdejében. 

Végül, alapgondolatom másik rétege a gyerekek mellett álló, jó pedagógus, aki véleményem 

szerint nem egyetlen, de fő mozgatórugója bármely oktatási-nevelési folyamatnak. Az első 

számomra a gyerekek érdekeit képviselő pedagógus, ugyanis egy intézményvezető egyik 

legfontosabb feladatának tartom, hogy megbecsülje, értékelje szavakkal és lehetőségeihez 

mérten tettetekkel is munkatársait. Vitás esetekben mellé álljon, támogassa fejlődésében, 

mindennapi nehézségeiben.  

A társadalom talán ma kevésbé becsüli meg a nem kézzelfogható és nem azonnali 

produktumot létrehozó munkát. Ez megmutatkozik az anyagi és az erkölcsi megbecsültségben 

is. Ezért is van fokozott szerepe a vezetőnek az alkalmazottak önbecsülésének 

helyreállításában. Hiszen az erkölcsi megbecsültségen tudunk javítani, ha úgy tekintünk 

minden iskolai alkalmazottra, mint aki az emberiség egyik legfontosabb feladatát látja el: 

őszinte, tiszta szívvel átadja a tudást a következő generációnak. 

Ennek értelmében célom, hogy megteremtsek minden olyan, nem elsősorban fizikai, mint 

inkább lelki-szellemi körülményt a pedagógusoknak, mely által önmagukat biztonságban 

érezve, koncentráltan, hatékonyan tudják végezni feladatukat.  

E fejezet végén szeretnék még a választott idézethez kapcsolódni: „A világ csak belülről 

változhat meg.”, amely azt is jelenti, hogy amennyiben valami nem megfelelő számunkra, 

változnunk, fejlődnünk kell. Ezt az ember nem csak magára vonatkoztathatja, hanem egy 

intézményre is. Ebben a konkrét esetben pedig azt jelenti, hogy a változást nem várhatjuk a 
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Fenntartótól, a gyerekektől, a szülőktől, szakértőktől, a világtól. Nekünk, pedagógusoknak 

kell azt elindítanunk, ámde a felsorolt fórumokat segítségül hívhatjuk a folyamathoz. Ez a 

logika egyszerre tesz nagy felelősséget a vállunkra, ugyanakkor kezünkbe adja sorsunkat, 

életünk (intézményünk életének) irányítását. Ezáltal megtanít bennünket arra, hogy 

sajnálkozás, elkeseredettség, kiszolgáltatottság, düh vagy harag helyett minden eseményben 

azt keressük, hogy mit voltunk képesek tanulni általa.   

 

2. A pályázat szerkezete 

Úgy gondolom, áttekinthetőbb a pályázat, ha a helyzetértékelést azonnal követi az ebből 

levonható tanulság és fejlődési irány kijelölése. Ezért vezetői programomban nem kívánom 

elkülöníteni a helyzetelemzést a fejlesztési tervtől.  

Az iskola igen tekintélyes múltjából és viszonylag nagy méretéből, valamint a közoktatási 

feladatok komplexitásából fakadóan akár több száz oldalt kitehetne egy minden apró részletre 

kitérő helyzetelemzés. Ez megítélésem szerint nem lehet egy vezetői pályázat anyaga, mert 

meghaladná annak megfelelő terjedelmét. Csak az olyan elemzést látom célszerűnek, amit 

levont tanulságok és a megoldás felé vezető út bemutatása követ. Ezért mind a 

helyzetértékelést, mind a fejlesztési terveket igyekeztem a legfontosabb, legsürgősebb 

összetevőkre redukálni. Kritika érhet, mert természetesen minden problémára nem tudok 

azonnali gyógyírt nyújtani pályázatomban, de megoldásukra a mindennapi munka során lehet 

majd sort keríteni. 

 

2.1 Előző pályázatok 

Mivel az elmúlt három évben csaknem tíz pályázat íródott iskolánk vezetésére, s ezek 

véleményezését munkaközösség-vezetőként írásba kellett foglalnom és ismertetnem, fontos 

hangsúlyoznom, hogy óhatatlanul is sok közös elképzelést tartalmaz pályázatom ezekkel az 

írásokkal. Úgy gondolom, mind Horváth Gizella, mind Jamrik Márta pályázati munkái sok 

esetben jól látták meg az iskolára váró feladatokat. Mindemellett, a problémák súlyát, 

prioritásukat, azok megoldási lehetőségét természetesen saját kompetenciáim és nézőpontom 

szerint értékelem, kezelem.  

Tanulsága volt az elmúlt pályázatok véleményezésének, hogy amennyiben a leendő vezető 

nem írta le az éppen tárgyalt probléma megoldásának részletes menetét, gyakran hiányolta a 
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tantestület a „konkrétumokat”. Ezért igyekszem megoldási alternatívákat is közölni, mindezt 

anélkül, hogy beleesnék az autokrata vezető hibájába. 

Azt gondolom, nem feltétlenül szerencsés, ha a problémákat a vezető egyedül oldja meg. A 

megoldásokat a tantestülettel közösen kell kidolgozni, létrehozni. Hiszen bármilyen 

intézkedési terv is születik, a tantestület, az alkalmazotti közösség egésze lesz majd annak 

szereplője, alkalmazója. Így legtöbb esetben fontos, hogy ne egy felülről „lenyomott” 

megoldás szülessen, hanem olyan, amely a legtöbbünk számára elfogadható, támogatható. 

Ezzel már meg is fogalmaztam vezető stílusom, melyet később, az „Az intézmény stratégiai 

vezetése és operatív irányítása” pontban részletesebben is ismertetek. 

 

2.2 Struktúra 

A pályázat alapvető vázát a tanfelügyeleti rendszer vezetői értékelésre használt szempontjaira 

építem, amely tartalmilag megegyezik az Európai Bizottság által támogatott International Co-

operation for School Leadership (Nemzetközi együttműködés az iskolavezetésért) Central5 

elképzeléseivel.  

Ennek pontjai: 

- Az intézményi pedagógiai folyamatok – nevelési, tanulási, tanítási, fejlesztési, 

diagnosztikai - stratégiai vezetése és irányítása 

- Az intézmény szervezetének és működésének stratégiai vezetése és operatív irányítása 

- Az intézményi változások stratégiai vezetése és operatív irányítása  

- Az intézményben foglalkoztatottak stratégiai vezetése és operatív irányítása  

- A vezetői kompetenciák fejlesztése  

(Forrás: Országos tanfelügyelet: KÉZIKÖNYV ÁLTALÁNOS ISKOLÁK SZÁMÁRA 2016. 4. kiadás 40-41 o.) 

 

Meg szeretném még jegyezni, hogy szemléletem szerint minden alkalmazott egyben 

pedagógus is. Hiszen akár a titkári, pedagógiai asszisztensi, gazdasági, portai, takarítói vagy 

karbantartói munkáról is legyen szó, azt merőben másképp kell egy oktatási intézményben 

végezni, mint bárhol máshol. Ezért a pedagógus szó alatt nem csak a tanítókat, tanárokat, 

hanem tágabb értelemben minden alkalmazottat értek. Szeretném, ha elképzeléseimnek és az 
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intézmény szellemiségének a NOKS-osok, technikai dolgozók is részesei, alakítói lennének 

továbbra is. 

 

II. Helyzetelemzés és fejlesztési tervek a Centrál5 alapján 

1. Az intézményi pedagógiai folyamatok – nevelési, tanulási, 

tanítási, fejlesztési, diagnosztikai - stratégiai vezetése és irányítása 

 

1.2 Digitális világ  

Gyermekek mint felhasználók 

Látnunk kell, hogy a jelenleg iskolába járó nemzedék természetes közege a számítógép, az 

okostelefon, az online tér, a virtuális világ. Bár a tanári kart tekintve még a fiatalabb 

korosztályhoz tartozom, számomra is megdöbbentő időnként arra eszmélni, hogy nem a 

gyerekek a felhasználók, hanem szinte őket „használják fel” a számítástechnikai programok.  

Ugyanakkor, a jó pedagógus nem sajnálkozik, hanem alkalmazkodik. Ez jelen esetben azt is 

jelenti számunkra, hogy meg kell találni azt az utat, amelyen haladva a korszellemnek 

megfelelően el tudunk jutni a tanulókhoz. Ehhez nekünk is alá kell merülnünk.  

Ahhoz, hogy megnyerjünk valakit, meg kell értenünk őt, ez pedig alig lehetséges közös nyelv 

nélkül. Ámde a gyerekek szókincsének igen tekintélyes része a mi gyermekkorunkban még 

nem is létezett a magyar nyelvben. Mindez nagyrészt az internet megjelenéséből és az 

informatikai forradalomból fakad.  

A közelebb kerüléshez nekünk is valamelyest „digitalizálódnunk” kell, ennek egyik hasznos 

eleme pedig az e-KRÉTA. Az elektronikus napló nem csak egy praktikus munkakönnyítő 

eszköz, hanem segít agytekervényeinknek a gyerekekével együtt csavarodni, használata 

tőlünk is megújulást, fejlődést kíván. Ezt megélhetjük nyomasztó feladatként, vagy 

értékelhetjük úgy is, mint egy tanulási feladat, amelyet ezúttal nem mi adtunk, hanem nekünk 

adtak fel. 

A kihívás persze mindig az, hogy a régi és az új harmóniát alkosson. Nem veheti át a tanítás 

szerepét a youtube vagy a különböző oktató szoftverek, de nem is tilthatjuk ki őket a nevelési-

oktatási folyamatokból, sőt… 
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A tanári szerep átalakulása 

Egy dolgot el kell fogadnunk: a tanár mint az „ismeret fő birtokosa és átadója” már 

meghaladott szerepkör. A gyerekek könnyen találnak olyan ismeretet, információt szinte 

bármelyik tantárgyhoz, amelyet adott esetben mi nem tudunk. A nagy bőségben viszont nincs 

rend. Rengeteg téves információt tartalmaznak az internetes források, éppen ezért a 

gyerekeknek segíteni kell a kritikai szemlélet kialakításában, a forrásellenőrzésben és a biztos 

gondolkodás, helyes értékelés kialakításában.  

Tisztában kell lennünk azzal is, milyen veszélyeket rejt az online tér a gyermekek számára. 

Meg kell tanítani őket arra, hogyan védjék meg magukat, át kell adni nekik a biztonságos 

internethasználat alapjait.  

Azt gondolom, ez most már nem csak az informatika tanárok feladata, hanem minden 

pedagógusé, kiemelten az osztályfőnököké. Ebben nagy segítségünkre voltak eddig is az Új 

Nemzedék Központ, az Emberi Erőforrások Minisztériumának „Cyberbullying” című 

kiadványa valamint a XIV. kerületi Rendőrkapitányság szintén internetes zaklatás témában 

tartott előadásai, amelyeket második tanéve sikerül megszerveznünk. Szeretnék erre a témára 

továbbra is nagy hangsúlyt fektetni, és legalább az osztályfőnökök számára ingyenes 

továbbképzési lehetőségeket, előadásokat keresni.   

Az informatika területén is sok mindenkit elriasztanak a külső képzések költség- és 

időtényezői, ezért a belső tudásmegosztásra és a horizontális tanulásra helyezem a hangsúlyt. 

Az informatika tanárokat és a fiatal, jó digitális kompetenciával rendelkező kollégákat kérném 

meg, hogy munkaközösségenként tartsanak rendszeres, rövid ismertetőt a tantárgyi tartalmak 

digitális támogatásának lehetőségeiről. 

Egyébként a gyerekek maguk is rengeteg ilyen forrást és ötletet találnak, tőlük sem szégyen 

tanulni: tarthatnak például kiselőadást, a tananyaghoz tartozó digitális forrásokról, 

eszközökről. 

 

Informatikai ellátottság 

Iskolánk felszereltsége IKT-eszközök tekintetében is jónak mondható: a két informatika 

teremben a csoportbontásos órákon mindenkinek jut számítógép. Ezeket persze lehetne 

fejleszteni, ám egyértelmű, hogy az informatikai forradalom idején nem elvárható, hogy 

lépést tartsunk a csúcstechnika folyamatos fejlődésével.  
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Komolyabb a hiányosság a tanári termek gépfelszereltségét illetően, hiszen mindkét, mintegy 

30-30 főt ellátó tanári szobában mindössze 2-2 számítógép van. Ez gyakran okoz torlódást 

még úgy is, hogy a munkaközösségek nemrégiben kaptak laptopokat. 

Informatikai vonalon a legnagyobb hiányosságunk, hogy nincs az intézmény egészét lefedő 

internet hálózat kiépítve, így a tanári szobákon, informatika termeken és a könyvtáron kívül 

nincs vagy csak véletlenszerűen van internet. Ráadásul annak gyorsasága nem megfelelő, sok 

oldal nem használható. Bár már tavaly ígéretet kaptunk kiépítésére, ez még nem történt meg, 

pedig az e-Kréta bevezetésével ez még fontosabbá vált. 

Megfelelőnek látom a felszereltségünket most már projektorok tekintetében, viszont 

hiányosak a számítógéphez, laptophoz csatlakoztatható hangszóró készleteink. Sok helyen a 

kollégáknak saját hangszórójukat kell vinniük, ha filmet vetítenek. Ennek pótlását szeretném 

megoldani, mert viszonylag kis anyagi befektetés, de komoly segítség. 

Véleményem szerint az interaktív tábláink nincsenek megfelelően kihasználva, ezért 

szeretnék belső továbbképzést tartani ezen eszközökben rejlő lehetőségek szélesebb körű 

alkalmazásáról.  

 

1.3 Hagyományőrzés 

A modernizációban nem szabad azonban elfeledkeznünk hagyományainkról, gyökereinkről 

sem. Kívánom megőrizni iskolánk hagyományait, amelyek akár több évtizedes múltra 

tekintenek vissza. Ezek között említeném a minden évben megrendezett Farsangot, Őszi bált, 

Móra-napot, a különböző tantárgyak házi versenyeit, táborainkat, a Békés- vagy az Ökoiskola 

programot. 

Mindezt kiegészítve szeretnék egy új projektet is elindítani, melynek keretében az alsó 

tagozatos tantermeinket a magyar őshonos növény-és állatfajokról, míg felső tagozatban az 

egyes tudományterületek speciális tantermeit a magyar történelem nagyjairól neveznénk el. A 

tantermek az elnevezésüknek megfelelő, a diákok által készített dekorációt kapnának.  

A fajok és személyek kiválasztásában mind a kollégák, mind a gyerekek közreműködnének. 
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1.4 Nevelés és oktatás egyensúlya  

Érzésem szerint a pedagógiai folyamatok hangsúlya iskolánkban is némileg eltolódott az 

oktatás felé. Érthető, hiszen a méréseken szerzett pontok, intézményi mutatók objektívek, 

megfoghatóak, ezért javításuk tiszta cél. Ugyanakkor ebben a kérdésben is az arany középutat 

tartom követhetőnek.  

Nem sikkadhat el a nevelés és a fegyelmezés kérdése sem az oktatás mellett, mert ha 

viselkedni tanítunk meg valakit, az lehet, hogy egész életére hatással lesz, egy tananyag 

önmagában aligha. Sőt, mi több, a két folyamat általános iskolai korosztályra vonatkoztatva 

véleményem szerint csak szimbiózisban működik. Tanórán gyakran „sajnáljuk az időt” a 

szükséges rend megteremtésére, pedig kifizetődő lehet, ha egy órát megfelelő tartalmú és 

formájú fegyelmezéssel töltünk el. Tapasztalataim alapján a következő tanórákon sokkal 

kevesebbszer kell megszakítani a tanítás menetét.  

Fontos, hogy még a felvételi tantárgyaknál se legyen akkora a tanmenet által diktált nyomás, 

hogy az anyag „ledarálása” legyen a fő szempont. Leglényegesebb kérdésnek tartom az órai 

fegyelmet, amelyet nem feltétlenül és csak büntetéssel, kiabálással, adminisztratív 

szankcióval lehet megteremteni (mindamellett, hogy ezek nem kizárható eszközök). Itt a 

hozzáállásunk az egyik kulcs: a kitartó következetesség, a szabályainkhoz való elszánt 

ragaszkodás nélkülözhetetlen. Segít a fegyelmezési problémák megelőzésében az aktivitást 

igénylő, jó hangulatú tantermi légkör megteremtése is. 

 

Az önreflexió fontossága 

Az oktatás-nevelés pillére továbbá, hogy a gyerekek számára érdekes órákat tartsunk és 

reflektívek legyünk. Vegyük észre, hogy nem mindig a diákok az érdektelenek. Elképzelhető, 

hogy nem a megfelelő munkamódszert választottuk, vagy saját motivációnk nem elegendő. 

Az ember hajlamos a problémák kívülre, másra hárítására. Ebben is segít bennünket irányadó 

idézetünk, mely szerint a világ csak belülről változhat meg. Ha az ilyen, belőlünk származó 

okokat megpróbáljuk a gyerekekre terhelni, annak súlyos, hosszú távú következményei 

lesznek. Meg kell engedni magunknak, hogy hibázzunk, így könnyebb lesz beismerni azt. Ez 

a minőségi önreflexió egyik titka. Hibánk őszinte beismerésével többet tanítunk a gyereknek – 

és persze önmagunknak –, mint a napi tananyaggal. 
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Azt gondolom, mivel a tantermi folyamatok során mi pedagógusok vagyunk a felnőttek és a 

szakemberek, fel kell vállalnunk, hogy kudarcainkért nem a gyermekeket okoljuk, hanem 

megkeressük a megoldást, amellyel úrrá tudunk lenni tanórai problémáinkon. Mindezt 

természetesen egy olyan kultúrában lehet hatékonyan véghezvinni, ahol a kollégák és főként a 

vezetők segítenek, támogatnak ebben a folyamatban.  

Másrészt minden pedagógus – különös tekintettel a pályájuk elején járókra – számára fontos a 

külső visszajelzés, segítség, főként, ha azt megfelelő formában és a fejlődést célozva kapják. 

Ha az értékelés jól működik, hosszú távon a fejlődés zálogát jelenti. Sportból hozott 

hasonlattal élve nem véletlen, hogy az olimpiai bajnok versenyzők és csapatok is edzővel 

készülnek még akkor is, ha legtöbb esetben saját speciális tudásuk meghaladja az edzőét. 

Mégis a külső szakértő szemlélő támogatására, vezetésére szükségük van. Hasonlónak látom a 

helyzetet az intézményvezetők és a pedagógusok között. Szerencsés esetben a tantestületből 

sokan, sok területen nagyobb tudással, tapasztalattal rendelkeznek mint az intézményvezető. 

 

1.5 Sajátos nevelési igényű és Beilleszkedési, tanulási, magatartási 

nehézséggel küzdő gyerekek   

Alig 10 éves az ENSZ egyezmény, mely a fogyatékossággal élő személyek jogairól szól. Bár 

voltak előzményei a nemzetközi jogban, viszonylag fiatalnak tekinthető az ehhez kapcsolódó 

Uniós és magyar hozzáállás is: bármilyen fogyatékossággal élő állampolgár esetében meg kell 

tenni mindent, hogy egyenlő lehetőségekhez jusson az oktatás területén, továbbá támogatni 

kell integrációjukat, inkluzív nevelésüket is. Intézményünk mindezt erre reagálva igen hamar 

célul tűzte ki Nevelési Programjában alapvető feladatként. A kiemelt tevékenységek közt 

szerepel az integráció, annak továbbfejlesztett mintegy fokozata, az inkluzió.  

A külön fejlesztő órák mellett minden osztályban hangsúlyt kell fektetni a differenciálásra, az 

egyéni bánásmód megvalósulására. Sajnos azonban ennek a feladatnak hatékony ellátása sok 

nehézségbe ütközik. 

1-4. osztályig külön Logopédiai osztályunk működik, de 5. osztályban az itt tanuló gyerekeket 

integráljuk a többi osztályba. Mindezt anélkül, hogy figyelembe vennénk, hogy ez megfelelő-

e személyes fejlődésüket tekintve. Nehézség továbbá az is, hogy a befogadó osztályokban 

legtöbbször már eleve vannak különleges bánásmódot igénylő gyermekek. A szakirodalmak 

és a pedagógia-pszichológia szakemberek általában osztályonként 1-3 fő közé teszik a 
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sikeresen integrálható tanulók számát. Vizsgáljuk meg, mik a fő nehézségek 

intézményünkben. 

 

Adataink 

Iskolánk 574 tanulójából jelenleg 83 fő SNI-s és 45 BTMN-es szakvéleménnyel rendelkezik, ez 

összesen 128 fő.  

Azaz a tanulók mintegy 22%-a igényel különleges bánásmódot. Természetesen ez a 

megoszlás évfolyamonként, sőt osztályonként is igen eltérő: jellemzően a német nemzetiségi 

osztályokban alacsonyabb, ebből következően a többi osztályban még magasabb ez az arány.  

Kirívó példa az idei 5. évfolyam, ahol az egyik osztályban 10 SNI-s és 1 BTMN-es, a 

másikban 7 SNI-s és 5 BTMN-es szakvéleménnyel rendelkező gyermeket kellene integrálni, 

differenciált oktatásban részesíteni. Mindez az eddigi módszerekkel olyan problémát okoz, 

amelyre sürgősen megoldást kell találni, hiszen olyan feladatot jelöltünk ki magunknak, 

amelynek megoldására az általános, eddig bevett eljárások már nem használhatóak.  

Ez egyrészről fokozza a pedagógusok frusztrációját, hiszen ha az integrációt, inklúziót mint 

szemléletet magukénak is tudják, erre nem igazán lehetnek felkészülve. A helyzetet nehezíti, 

hogy – tudomásom szerint - a felső tagozatban tanító szaktanárok közül senkinek nincs 

gyógypedagógiai vagy logopédiai végzettsége, ez pedig nagy segítség lehetne. Természetesen 

vannak fejlesztést végző szakembereink, de a gyógypedagógusok és logopédusok a tanórán 

kívüli felzárkóztatással foglalkoznak 1-3 fős csoportokban. 

Másrészről, ami talán még nagyobb teher, hogy a gyermekek sem kapják meg igazán a 

szükséges ellátást, támogatást fejlődésükhöz. Ez az állapot pedig sajnos az osztályban lévő 

többi gyermekre sincs jó hatással, hiszen a rájuk fordított energia is kevesebb. 

 

Megoldási lehetőségek 

E probléma rendezése a gyermekeknek, a szülőknek, a pedagógusoknak és a Fenntartónak 

egyaránt fontos, hiszen a gyermekek alapvető jogai lehetnek veszélyben.  

Javaslatom szerint a megoldási lehetőségek kidolgozásához egy több területről érkező 

tagokból álló támogató teammnek kellene gondoskodnia, amelyben az iskola vezetőjén kívül 
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mindenképpen jelen vannak a gyógypedagógusok, a logopédusok, az iskolapszichológus és 

külső szakértők. Olyan megoldást kell találni, amely a fenntartó részéről is támogatható és 

kivitelezhető.  

Valószínűleg e probléma megnyugtató rendezéséhez nem elegendő egy-két tanév, de az 

ötéves ciklus végére mindenképpen előre mutató, fenntartható állapotot kívánok elérni, ahol a 

kidolgozott terv alapján legalább megkezdődött az új típusú oktatás. Ezt pedig természetesen 

folyamatosan ellenőrizni, értékelni, fejleszteni kell a PDCA-logikának megfelelően. 

Mindenképpen hangsúlyozni kell, hogy az adaptív, konstruktivista módszerek, szemlélet nem 

csak a speciális bánásmódot igénylő gyermekek számára hatékonyabb forma, hanem a 

többségi gyermekek is többet profitálnak, mint a hagyományos, jórészt frontális formákban. 

Nagyon lényeges eleme ezen fejlesztésnek, hogy meg kell próbálni a jelenlegi nehézséget 

erővé alakítani. Ki kell használni azt, hogy ez az igen magas speciális bánásmódot igénylő 

létszám jó kutatási talajt nyújt a témával foglalkozó szakértőknek. Több intézettel is fel 

kívánom venni a kapcsolatot az ügy megoldása érdekében. 

 

Gyógypedagógusok, fejlesztő tanárok segítsége 

Szeretném elérni, hogy a tanulóinkkal foglalkozó szakemberek munkája a kiscsoportos 

foglalkozásoktól kezdjen el a kéttanáros modell alkalmazása felé tolódni, ahol a szaktárgyi 

órán a gyógypedagógus és a szaktanár közösen, együttműködve dolgozna. Ezzel a közös 

munka igen jó felület lenne arra is, hogy mi, szaktanárok tanuljunk a fejlesztési 

módszerekből, és jobban láthassuk mi is okoz problémát tanórán a gyerekeknek. 

 

Vertikális és horizontális kapcsolatok 

Szükségesnek tartom, hogy építsünk ki kapcsolatot olyan intézményekkel, amelyek segítenek 

nekünk elindulni az új utakon. Szeretném felvenni a kapcsolatot olyan iskolákkal, ahol a 

kooperatív, csoportmunkára épülő foglalkozások, a differenciálás, az adaptív oktatás 

kidolgozott rend szerint működik. Ilyen intézmény lehet például a Gyermekek Háza. 

Vertikális irányban szeretnék kapcsolatot kiépíteni az Eötvös Loránd Tudományegyetem 

Pedagógiai és Pszichológiai- és Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Karával. 
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Az együttműködés mellett az ilyen irányú pedagógus továbbképzésekre is hangsúlyt kell 

fektetni. 

Számtalan irány van jelen az oktatásban, amelyek eddig „csak” alternatív lehetőségként 

szerepeltek, most azonban egyre inkább úgy tűnik, a következő fejlődési szintet jelentik az 

oktatásban. 

 

Kapcsolódó nehézségek 

A feladat kiemelt jelentőségét a felsoroltakon kívül az adja még, hogy a probléma 

megoldatlansága rengeteg egyéb kapcsolódó nehézséget okoz. Ha ugyanis a gyerekek nem a 

megfelelő órai terhelést kapják, az általában fegyelmezetlenséget szül. Hiszen ha valaki nem 

érti a feladatot, az kieshet az óra ritmusából. Ekkor a kudarcélmény mindenképp feszültséget 

hoz létre benne, amelyet lelki alkata szerint általában depresszív befelé fordulás vagy 

agresszív, provokatív viselkedés követ.  

Ha a fegyelmezetlenség tartósan fennáll, feszültség keletkezhet a tanárokban is. Ha pedig erre 

nincs megnyugtató megoldási lehetőség, egyre nehezebb feldolgozni a kollégák számára, így 

válhat ez akár magas pedagógusfluktuációt okozó tényezővé. Ez újabb nehézséget jelenthet, 

hiszen a gyermekeknek sem jó az állandó tanárváltás, ráadásul a tanár mint „biztos pont” a 

különleges bánásmódot igénylő diákoknak még fontosabb. 

 

Kapcsolódó célok 

A fent taglalt helyzet megoldása véleményem szerint a pozitív szervezeti légkör 

megteremtésével karöltve megállítja, minimálisra csökkenti majd a kollégák elvándorlását is, 

mely problematikát még a 4.4-es pontban elemzek. 

Iskolánk tanulói összetételére tekinthetünk nehézségként, bosszúságot okozó helyzetként, de 

ez csak rontani fog lelkiállapotunkon, és várhatóan teljesítményünkön. Ugyanakkor úgy is 

érzékelhetjük, mint erő, ami változásra sarkall bennünket, és elindít egy új úton, ami 

remélhetőleg a jövő oktatását fogja jelenteni! 
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2. Az intézmény szervezetének és működésének stratégiai vezetése 

és operatív irányítása 

2.1 Létszámok 

Iskolánk tanulói legnagyobb részt a Füredi lakótelep és környékén élő családokból kerülnek 

ki. Alsóban két angol tagozatos (A, B), egy német nemzetiségi (N) és egy logopédiai (L) 

osztály indul, utóbbi maximum 15 fővel. A felső tagozaton a logopédiai osztályt integráljuk 

az A és B osztályokba, így ott összesen 12 osztály tanul. Idén a hatodik évfolyamon 

rendhagyó módon két nemzetiségi osztály működik (N és D). Az intézmény kapacitását 

tekintve 28-29 osztályt képes elhelyezni. 28 fős osztályokkal számolva (a logopédiai 

osztályokban 15 fővel számolva) a tanulói létszámunk 704-732 diákot tenne ki.  

Az elmúlt időszak egyik legmagasabb valós létszáma a 2015/2016-os tanévben 674 fő volt. 

Ez jelenleg, 2018 októberében pontosan 100 fővel kevesebb, azaz 574 fő. (A számított 

létszám a sajátos nevelési igényű gyermekek miatt mindkét esetben jóval magasabb.)  Az 

arányokat összehasonlítva más zuglói iskolákkal, a létszámcsökkenés csak részben lehet 

demográfiai hátterű.  

Maga a tény az intézmény egyik legfontosabb feladatát jelöli ki számunkra: meg kell becsülni 

a hozzánk járó diákokat, és az újonnan induló első osztályokat minél jobban fel kell tölteni. 

 

2.2 Testnevelés Tagozat 

Ennek egyik útja lehet a szolgáltatásaink terén történő megújulás.  

Amennyiben a Tantestület és a Fenntartó támogatását is sikerül elnyernem, a 2019-2020-as 

tanévben az 1.A osztályt szeretném Testnevelés Tagozatos osztályként indítani. Ennek 

fenntartói szinten nem lenne jelentős többletköltsége. A testnevelés tagozat nem újkeletű 

iskolánkban: régen működött, és azt gondolom, most is népszerű lenne.  

Infrastrukturálisan is adódik ennek a lehetőségnek kihasználása, hiszen iskolánk és környezete 

talán a legjobb adottságokkal rendelkezik a zuglói iskolák között is. Két 21x11 méteres 

tornateremmel – mindegyikhez felszerelt szertárral –, egy szabadtéri 20x40 méteres játéktérrel 

ellátott, palánkos műfüves pályával, körülötte 175 méteres salak futókörrel, egy távolugró 

gödörrel, egy kültéri kosárlabda pályával, és ezen felül igen nagy belső, szabad udvarfelülettel 

rendelkezünk. Az iskola közvetlen környezetében található három, betonos, bekerített 

kézilabda/labdarúgó/kosárlabda pálya, valamint egy szánkódomb, amely rengeteg nyári 
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képességfejlesztő lehetőséget rejt magában. Több mint öt éve vagyunk egyik helyszíne a 

Zuglói Önkormányzat által szervezett Zuglói Nyitott Tornatermek Programnak, amelynek 

keretében a téli hónapokban szombatonként ingyenesen látogathatnak iskolánkba a zuglói 

lakosú gyerekek és felnőttek sportolni.  

Mindez azt gondolom, jól mutatja, hogy nem csak a testnevelő beszél belőlem, amikor a 

sporttagozat működtetését tűzöm ki célul, hanem a lehetőségeket, erősségeket mérlegelő 

vezető is. 

 

Kivitelezés 

Elképzelésem szerint ezeket az osztályokat első osztálytól kezdve testnevelők tanítanák, és a 

heti 5 óra mellett havi rendszerességgel rendezünk majd házi versenyeket, mindig más 

sportágból. Rendszeres meghívottjai lennének a versenyeknek a környező sportegyesületek 

edzői, és segítenénk kiválasztani a gyerekeknek megfelelő sportágat.  

A felső tagozaton havonta meglátogatnánk valamely, a környéken rendezett, magas 

színvonalú, lehetőség szerint első osztályú vagy nemzetközi sporteseményt, amely 

tapasztalataim szerint igen nagy benyomást tesz a gyermekekre. Gondoljunk akár egy profi 

asztalitenisz, röp,- kosár- vagy kézilabda mérkőzésre, szertorna versenyre. 

 

Labdarúgás 

Terveim szerint az ehhez kapcsolódó másik programunk keretein belül régi 

együttműködésünket szorosabbra fogjuk a KISE-vel (Kőbányai Ifjúsági Sportegyesület). Az 

Intézményi Bozsik Tornákra jelenleg is ők segítenek kiválasztani és elvinni a gyerekeket, 

illetőleg hetente 2 edzést tartanak iskolánkban. Fokozott bevonásuk sportéletünkbe segíthetne 

az első osztályok feltöltésében: több környező óvodában tartanak foglalkozásokat, ahonnan 

így nagyobb számú gyerek érkezhetne iskolánkba úgy, hogy továbbra is az Egyesület 

gondozásában marad. Az Egyesület támogatja elképzelésemet, idén október elején közös, 

nagy sikerű házibajnokságot rendeztünk iskolánkban.  

 

 



 
 

17 

A gondnoki lakás 

Iskolánkban található egy közel 50 m2-es, kihasználatlanul álló felület, amely két évvel 

ezelőttig gondnoki lakásként üzemelt. Azóta a gondnok jogviszonya megszűnt, és nem 

érkezik új alkalmazott a helyére. Ebből adódóan ezt a három kisebb helyiségből álló lakást 

oktatási célokra szeretném felhasználni, melyhez minimális anyagi befektetésre van csak 

szükség. Annak ellenére, hogy a testneveléssel kapcsolatos infrastruktúránk egyedülálló, a 

mindennapos testnevelés következtében csaknem heti 150 tanórát kell elosztanunk a 

tornatermek és a műfüves pálya között. Ezért mindkét teremben szinte minden tanórában két 

osztály dolgozik, egy osztálynak, néha kettőnek pedig „kinti” órája van. A szabadtéri óra 

megfelelő időjárás esetén nem okoz problémát, azonban a téli és esős időszakokban ezek az 

osztályok az aulában dolgoznak. Ez igen nagy zajterhelést jelent az aula környékén tanórán 

lévő osztályoknak, valamint az aula járóköve sem a legmegfelelőbb borítás a sportoláshoz. 

Ezeket a problémákat jelenleg alternatív órákkal és feladatokkal igyekszünk tompítani. Ennek 

ellenére amennyiben a tantestület támogatja, szeretnék kialakítani a gondnoklakásból egy 

erőfejlesztésre, egyensúlyi gyakorlatok végzésére, relaxációra alkalmas felületet, amely 

könnyen megvalósítható lenne. Szerencsére a gondnoki lakás pontosan az egyik tornaterem 

folyosójáról nyílik, így semmilyen nehézséggel nem járna ennek üzemeltetése, ugyanakkor 

hatalmas terhet venne le az auláról és annak közvetlen környezetéről. 

 

2.3 Erdei iskola 

Mielőtt rátérnék az erdei iskola jelentőségére, szeretném azt is hangsúlyozni, milyen fontosak 

egy iskola és ezáltal a diákok életében a jól megválasztott külső programok. Intézményünkben 

régóta működnek az őszi és tavaszi séta programok, melyek alkalmával az iskola kirándulni 

megy egy-egy napra. Mindemellett régebben évente megszerveztük az Erdei iskola programot 

is, ahol általában valamelyik környező hegységet bejárva eleinte öt, később négy napos 

kirándulásra mentünk a gyerekekkel. Rendkívül sajnálatos, hogy az utóbbi években nem 

működik nálunk ez a kezdeményezés, holott tudomásom szerint más kerületi iskolák 

alkalmazzák ezt a nevelési eszközt. Nevelési Programunk több helyen is említést tesz az Erdei 

iskola hagyományáról, ugyanakkor tudomásom szerint ennek sokkal pontosabb, törvényileg 

pontosan leszabályozott alapokon kell állnia ahhoz, hogy keretrendszere a Fenntartó számára 

is elfogadható legyen.  
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Már iskolánk pedagógusa voltam és lelkes túrázó, erdei iskolákat vezető tanár, amikor 

megjártam a Szent Jakab Zarándokutat. Azóta a szívemben őrzöm azt a tapasztalatot, hogy 

mekkora ereje van a természetnek, milyen elképesztő nyugalmat, oldódást, szellemi fejlődést, 

feltöltődést élhetünk át túrázás, kirándulás közben. Elképesztően fontos ez most és itt, amikor 

a digitális világ egyre hangsúlyosabban vesz minket körül, különösképpen egy városi, 

lakótelepi gyermekközösség számára. 

Tapasztalataim igazolják, hogy ezeken a foglalkozásokon lehet igazán közel kerülni a 

gyerekekhez, megismerni őket más oldalaikról. Továbbá talán lehet, ennél is fontosabb, hogy 

tanítványaink itt láthatnak bennünket, pedagógusokat is egy másik szemszögből. „Lakva 

ismerszik meg az ember” – tartja a mondás, és ez ugyan esetünkben csak 4-5 napot jelent, 

mégis egy szelet „Élet”. Olyan összekötő kapcsot teremt gyerek-gyerek és tanár-gyerek 

viszonylatban is, ami meghatározhatja a teljes iskolai nevelési folyamatot, sőt az iskolán túli 

időkre is kihat. Nem hinném, hogy kutatásokban kellene választ keresni arra, hogy mire 

emlékszik az ember akár hosszú évek távlatából is: a tantermi órákra avagy a négynapos erdei 

iskola éjszakai túrájára, tábortüzére, kalandjaira. 

Az Erdei Iskola egy másik, igen fontos aspektusa, hogy megszervezése esetén hangsúlyosan 

megvalósulhat az inklúzió. Ez a program óriási lehetőséget kínál az SNI-s és BTMN-es 

tanulóknak, hogy megismerje őket az osztály és persze a pedagógus egy másik, sokkal 

gyakorlatiasabb szemszögből is. Saját tapasztalatom, hogy egy erdei iskolai tábor alkalmával 

egyik SNI-s tanítványom – akinek tanulmányi eredménye igen gyenge volt minden 

tantárgyból – a perifériáról szinte a középpontba került a következő három évben, mert olyan 

gyakorlati érzékkel rendelkezett, hogy bármilyen feladatot rá lehetett bízni. Ennek 

köszönhetően lelkes diákvezetője lett nyolcadik osztály után is táborainknak. 

Tisztában vagyok persze azzal is, hogy amennyiben a fenntartói támogatást sikerül is 

megkapnunk, további komoly nehézségeket is kezelnünk kell. Például nem minden családnak 

lesz meg az anyagi lehetősége a tábort kifizetni, és természetesen a pedagógusok 

életkörülményeire, családjaira is tekintettel kell lennünk. Úgy gondolom azonban, ezeket a 

nehézségeket meg lehet oldani. Az iskola tanulóit nem szabad megfosztani ezektől az életre 

szóló élményektől, a pedagógusokat pedig ettől az intenzív nevelési eszköztől.   

Összegzésképpen meg kívánom teremteni annak a lehetőségét, hogy amelyik pedagógus jó 

szívvel vállalja, legyen módja akár 4 vagy 5 napos erdei iskolát szervezni. 

 



 
 

19 

2.4 Az alsós munkaközösség átszervezése 

Iskolánkban pedagógusaink jelenleg hét munkaközösségben dolgoznak: osztályfőnöki, nyelvi, 

humán, reál, testnevelés, napközis és alsó tagozatos. Tervem, hogy a munkaközösségek 

számát nyolcra bővítsem.  Egyrészt, mert véleményem szerint az alsó tagozatos 

munkaközösség mérete miatt nehezen áttekinthető, hiszen mintegy 30 főt számlál, másrészt 

úgy érzem, a létszám problémáink orvoslása céljából nagyobb figyelmet kell fordítanunk az 

elsős beiskolázásra.  

Elképzelésem szerint létrejönne egy, az „átmenetekért” felelős munkaközösség, amely az 

aktuálisan elsős és negyedikes tanítókat valamint az oda letanítókat foglalná magába. 

Feladatuk az lenne, hogy az óvodából hozzánk érkező, új tanulókkal és az alsóból felső 

tagozatba váltó gyerekekkel kapcsolatos teendőket lássák el. Prioritásként kezelve az 

óvodákkal történő kapcsolattartást, amely ebben az összetételben azért lenne praktikus, mert a 

4.-es osztályok tanítói a következő évben általában elsős osztályt kapnak. Így rengeteg 

információt kaphatunk már évközben is viszonyunkról az óvodákkal és az egy évvel ezelőtti 

kapcsolatokról.  

Továbbá szeretném, ha sikerülne gyarapítani azoknak a programoknak a számát, amikor 

iskolánk tanulói műsort, előadást tartanak az óvodás gyerekek számára, akár iskolánkban 

látjuk őket vendégül, akár az óvodákban szerepelünk.  

A munkaközösség másik feladata a felső tagozattal történő kapcsolattartás, azon belül pedig 

leginkább az ötödikes osztályfőnökökkel. Ez jelenleg az átmenettel kapcsolatos 

megbeszélések, értekezletek formájában már működik: az ötödik osztályban tanítók 

visszajelezhetnek és segítséget kérhetnek a volt osztályfőnököktől, tanítóktól. 

Mindemellett a jelenlegi alsós munkaközösség nem szűnne meg, hanem kisebb létszámmal, a 

2-3. osztályban tanítókkal működne. Ezáltal 7 helyett 8 munkaközösség dolgozna 

iskolánkban, így arányosabban, áttekinthetőbben oszlanának meg a feladatok. Az alsós és az 

alsós átmenet munkaközösségek „mozgó” szerkezetűek, hiszen minden évben változnának 

tagjaik, de az indulást követő évben, minden tanító már csak kétévente váltana.   
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2.5 Belső kommunikáció 

Értekezleti rendszer átalakítása 

Úgy gondolom, az iskolánkban működő értekezletek formáját szükséges átalakítani. Jelenleg 

a hónap első hétfőjén a kibővített vezetőségi vagy törzskari értekezleten a felsővezetők és a 

munkaközösség-vezetők vesznek részt. Meghívottak még a KAT, a DÖK és a Szakszervezet 

vezetői. Szeretném, ha itt minden alkalommal vázlat készülne a megbeszéltekről, és ez –

például PPT fájl formájában – eljutna az iskola minden alkalmazottjához.  

Így a hónap második hétfőjére helyezett tantestületi értekezletet lehet másra használni, mint 

az operatív ügyek és a vezetőségi értekezleten hozott döntések informatív közzétételére.  

A jelenlegi tantestületi értekezletekkel kapcsolatban több problémát érzékelek. Egyrészt közel 

sincs ott a tantestület egésze. Ha csak a napközis pedagógusokat nézzük, mindjárt a kollégák 

egyharmada hiányzik önhibájukon kívül, ráadásul mindig csaknem ugyanazok.  Nem beszélve 

azokról, akik hetedik órát vagy szakkört tartanak, esetleg versenyre kísérnek.  

Másrészt be kell látni, nem csak a gyerekek fáradnak el a nap végére, hanem természetesen 

mi, pedagógusok is. Ezért a hónap második hétfőire olyan értekezletek kerülnének, ahol 

műhelymunkák folynának: 2-3 fő tartana előadást 2-3 kisebb, 10-15 fős csoportnak. A 

témakörök tágak lennének. Lehet a tantermi tapasztalatokról kidolgozott beszámolót tartani 

vagy új módszertanokról, oktatással kapcsolatos innovációkról, szakmai cikkekről, 

könyvekről előadni. Szeretném, ha a tanév során mindenki megszólalhatna. Ez azért is fontos, 

mert egy ilyen előadás sokat elmond készítőjéről, és segít, hogy jobban megismerjük egymás, 

általában elszeparáltan történő munkáját. 

Továbbá lényeges aspektusa a csapatmunkának és a fenti módon bemutatott értekezleti 

előadásoknak, hogy közelebb hozzák egymáshoz az alsó és felső tagozat pedagógusait, 

ugyanis meglátásom szerint az átmenetet (4-5. osztály) nem számítva igen kevés a közös 

felület, kapcsolódási pont. Ez persze érthető, hiszen bizonyos tekintetben különböznek a 

pedagógiai folyamatok, s az alsó és felső tagozat még képzés tekintetében is részben 

elválasztott (tanító-tanár). Ugyanakkor vezetőként igen fontosnak tartom, hogy szorosabb 

legyen a két tagozat között a kapcsolat, jobban belelássanak a tanítók és tanárok egymás 

munkájába, értsék és lássák a szépségét vagy éppen nehézségeit az érintett korosztállyal való 

foglalkozásnak. Ennek tovább mélyítésére tagozatközi hospitálásokat is tervezek szervezni. 
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Az e-Kréta jelentősége 

A kommunikáció fontos eszköze az e-Kréta napló. Nem csak külső, hanem belső 

kommunikációs lehetőség is egyben. Mivel az eszközt iskolánkban csak idén vezettük be, 

fontosnak tartom, hogy az online tananyag mellett, amelyet minden pedagógus elvégzett, 

folyamatos belső képzéseket is tartsunk. Az alapvető alkalmazási lehetőségek mellett ugyanis 

rengeteg hasznos felhasználási felületet tartalmaz még, ezeknek azonban el kell sajátítani és ki 

kell alakítani használati kultúráját. Tervezem, hogy ezekről a lehetőségekről a 2018-2019-es 

tanév végéig belső továbbképzéseket szervezünk, melyhez azon kollégák segítségét kérném, 

akik már használtak digitális naplót. Szerencsére legalább négy-öt ember a tantestületből nem 

kezdő felhasználó. A 2019-2020-as tanév elejére pedig szeretnék kidolgozni egy rövid e-

napló használati szabályzatot, amely többek között tartalmazza például, hogy mely 

osztályoknak milyen tartalmú és formájú értesítéseket lehet közzétenni a faliújság felületen 

vagy milyen szankciókat mikor alkalmazunk. 

 

2.6 Külső kommunikáció 

Az e-napló mellett az intézmény külső kommunikációjának másik fontos pillére honlapunk és 

blogunk. Ezen felületek látogatói nem csupán a jelenlegi diákok és szüleik, hanem leendő 

diákjaink és családjuk is. Éppen ezért rendkívül fontos, hogy a megjelenített információk 

átláthatóak, naprakészek legyenek, és arculatukat tekintve is képesek legyenek az intézmény 

szellemiségének közvetítésére.  

Az iskolába készülő gyermekek szülei ugyanis gyakran olvassák az intézmények honlapjait 

választás előtt. Ezért hasznosnak találnám, ha az iskolában tanító pedagógusok rövid cikket 

írnának a honlapra saját pedagógiai nézeteikről, céljaikról, önmagukról. 

Kiemelt jelentőségűnek tartom, hogy iskolánkban az Intézményi Tanács mellett igen aktívan 

működik az Iskolaszék és a Szülői Munkaközösség is. Ezekkel a szervezetekkel folyó 

kommunikáció tapasztalatom szerint nem csak formális, vezetőik iskolánk által elkötelezett, 

tettre kész segítőink. A kapcsolatnak velük fontos szerepet szánok intézményünk jövőjében, 

és szeretném kihasználni szaktudásukat, tapasztalataikat. 
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3. Az intézményi változások stratégiai vezetése és operatív 

irányítása  

3.1 A változásról általában  

Ebben a fejezetben fontos megjegyezni pár alapelvet, amely a változással, változtatással 

kapcsolatos. Az ember lelki-szellemi felépítését tekintve akkor hajlamos a változásra, ha arra 

erős inger készteti. Minden egyéb helyzetben szeret inkább a „meglévőnél” maradni, hiszen 

az új először a régi „rendhez” képest káosszal jár; legalábbis számunkra, akik még nem látjuk 

át az újat. Mégis a fejlődés, változás, maga az új „rend” megalkotása és átlátása. Ez az oka 

annak, hogy eleinte nagyobb energiabefektetést követel meg, amely azonban természetesen 

később megtérül, ha jól választunk és kitartunk. 

Ehhez szorosan kapcsolódik az „innovációs gödör”-ként emlegetett jelenség: ez azt takarja, 

hogy a változtatás után általában a teljesítményben kisebb visszaesés keletkezik, ami nem azt 

jelenti, hogy gyorsan el kell vetni az újat mint vakvágányt. Csupán azt, hogy türelemmel kell 

lennünk, míg az új kiforrja magát. Éppen ezért a változásokat csak fokozatosan, apró 

lépésekben szabad megvalósítani. 

Vezetőként feladatomnak érzem a változásokkal kapcsolatos türelem közvetítését úgy, hogy 

közben fontosnak tartom a változással kapcsolatos nehézségek feloldásáért folyó munkát. 

 

3.2 Szemléletváltás 

Mint szinte minden intézmény, így a mi iskolánk is fő céljai közt jeleníti meg a mérési 

eredmények javítását a munkatervekben és az alapdokumentumokban. Gondoljunk itt akár az 

iskolai, akár a nyelvi vagy az OKÉV mérésekre. Természetes, hogy mindenki fejlődni 

szeretne, de lehet, hogy a mérhető adatok oltárán rengeteg mást fel kell áldoznunk. Egyébként 

sem feltétlenül reális cél, hogy mindig, mindenben évről évre jobban teljesítsünk.  

Szeretnék ebben a témában szemléletváltoztatást hozni anélkül, hogy tagadnám vagy 

elhanyagolnám a tárgyi tudást. Szeretném egy olyan iskolai légkör megszületését elősegíteni, 

ahol nem csak azt lehet megkérdezni az értekezleten és nem csak arról lehet beszámolni, hogy 

milyenek lettek idén a mérési mutatóink, hanem azt is, hogy hogyan érzik magukat a 

gyerekek az iskolában, milyen minőségű a kapcsolatuk a pedagógusokkal, mennyire tudjuk 

őket támogatni abban, hogy jobb emberré, boldog felnőttekké váljanak. 
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Terveim közt szerepel egy kérdőíves felmérés megalkotása, amely leginkább felső tagozatban 

működne, és arról kérdezné a gyerekeket, hogyan érzik magukat az iskolában. Ebbe a 

kérdéskörbe be lehet vonni a szülőket is (őket akár alsó tagozaton is), mit gondolnak 

gyermekeik iskolához való viszonyáról.  

Ez jó visszajelzés a különleges bánásmódot igénylő gyermekek integrációjának sikeréről 

illetve kudarcáról is, ami az ő belső megélésüket illeti. Az osztályfőnökök is rengeteg 

tanulságot vonhatnak majd le arról, hogyan érzik magukat a gyerekek egy másik osztályhoz 

képest. Természetesen a túlzások elkerülése érdekében itt is figyelemmel kell lenni a mérési 

eredmények megfelelő kezelésére: a tanulmányi eredmények alakulását is szem előtt tartva 

párhuzamba kell állítani a két típusú mérést. 

Várakozásaim szerint, ha megtaláljuk az élmény, az öröm és a tanulás között az egyensúlyt, 

akkor lesz a legjobb a tanulmányi teljesítmény is. Hiszen a gyermek is szívesebben tanul azon 

az órán vagy készül arra az órára, ahol jól érzi magát és ahol pozitív érzelmi kapcsolat köti a 

tanárhoz és diáktársaihoz.  

 

3.3 Projektoktatás, külső programok 

A fenti témához szeretném kötni a projektoktatás gyakorlatát, mely már működik 

intézményünkben, de még gyerekcipőben jár. Rengeteg erőbefektetést igényel, hogy ebben a 

módszerben, szervezési módban is olyan professzionálisan tudjunk működni, mint a 

hagyományos tanulásszervezési technikákban. A tantestületnek itt is változáson kell átmennie, 

hiszen jelenleg sokan úgy tekintenek a projektnapokra és -hetekre mint felesleges 

bohóckodásra, amely elveszi az időt az igazi tanulástól.  

Ennek két valós oka van meglátásom szerint, és egyik sem az, hogy a projektoktatás nem 

hasznos eszköz. Az egyik ok, hogy nem szereztünk még elég rutint és ismeretet ahhoz, hogy 

komoly tartalmakat adjunk át a gyerekeknek testületi szinten, másrészt mindenáron 

hagyományosan a tananyaggal akarunk „haladni”. 

A projektoktatás lényege, hogy gyakorlatiasabb legyen, kooperációra késztesse az osztályt 

vagy a csoportokat, továbbá élményt jelentsen a résztvevőknek. Ahhoz, hogy ez megfelelően 

működjön, szükséges az alapos eltervezés mellett az is, hogy pedagógiai érzékünket 

használjuk a lebonyolítás során is, de merőben másképpen, mint egy hagyományos frontális 

órán. Sokkal inkább segítőként, kerettartóként, facilitátorként kell működnünk.  
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Szeretnék ebben a témában is előadót meghívni vagy belső továbbképzést szervezni, mert 

meglátásom szerint nagy szükségünk van fejlődni e téren. 

 

4. Az intézményben foglalkoztatottak stratégiai vezetése és operatív 

irányítása  

4.1 A tantestület egysége a nevelési-oktatási folyamatban 

Sokat hangsúlyozzák, hogy egy tantestület legyen egységes, a mértéket azonban gyakran 

elvetik. Fontos persze, hogy az alapokat tekintve ugyanúgy gondolkozzunk: például a 

gyerekek érdeke legyen az első, vagy ne hagyjuk, hogy egy-két diák fegyelmezetlensége 

sértse a többi huszonöt gyermek tanuláshoz való jogát. Legyen mindenkire jellemző a 

reflexió, az önreflexió, ugyanakkor véleményem szerint a normák – a házirend alapelőírásain 

túl – tanári személyiségenként és tantárgyanként, tananyagonként nyugodtan lehetnek 

eltérőek.  

Van olyan tanóra, ahol nincs keresnivalója a mobiltelefonnak, mert hátráltató figyelem 

elterelő tényező, máskor pedig épp ellenkezőleg, motivátorként hat.  

Ha például a testnevelés órán kézen átfordulást tanítunk a szekrényen, sokkal szigorúbb 

fegyelmet kell tartani, mintha röplabdát játszanánk. Ezeket a különbségeket is meg kell 

tanítani a gyerekeknek. 

A homogén, teljes egység nem mutatkozhat meg a pedagógiai módszerekben sem, hiszen az, 

hogy ki, milyen módszerrel dolgozik, saját személyiségének és tantárgyának függvénye.  

Véleményem szerint az a pedagógus tud legtöbbet adni a gyerekeknek, aki Önmagát adja.  

Ez egyúttal az őszinteség tanítása is, ezért nélkülözhetetlen, hogy a pedagógus mentálhigiénés 

állapota lehetőleg mindig megfelelő legyen. Ez pedig napi törődést önmagunkkal és 

önreflexiót igényel. Ez az, amiben érzésem szerint egységesnek kell lennünk. Ahhoz, hogy 

tudjunk másoknak segíteni, nekünk is szellemileg, lelkileg jó állapotban kell lennünk. 

 

4.2 Horizontális tanulás 

Tapasztalataim szerint a legtöbbet az azonos intézményben tanító kollégák tudnak tanítani 

egymásnak a sikeres módszertanról, a jól működő pedagógiai eszközökről. Ennek pedig az az 

egyszerű oka, hogy ugyanabban a miliőben dolgoznak, ugyanazokat a gyerekeket tanítják. 
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Ahogy Skandináviában működik egy „aranymódszer”, elképzelhető, hogy az nálunk nem a 

leghatásosabb. Fontos, hogy tantestületi szinten az egymástól tanulás alapvető igény és 

természetes folyamat legyen. Jelentős lépése ez a tanulószervezetté válásnak. Ennek kulcsa a 

szakmai büszkeség mérséklése, és annak meglátása, hogy amint a gyerekektől is rengeteget 

tanulhatunk, úgy kollégáinktól is. 

Ennek szeretnék teret nyitni például azzal, hogy a tantestületi értekezleteket nem informatív 

formában tartom, hanem a kollégák tartanak előadásokat, vita perceket sikereikről, 

kudarcaikról munkaközösségi szinten. További terveim között szerepel, hogy a hospitálások 

nem csak az osztályfőnökök osztálylátogatásaira korlátozódnak, hanem támogatnám, hogy a 

kollégák egymás óráit is látogassák. Így nem csak egymás munkáját tanuljuk meg jobban 

értékelni, hanem rengeteget tanulhatunk drága továbbképzések, utazási idő és költségek 

nélkül. 

 

4.3 Csapatmunka 

Az oktatás fejlesztési koncepciói leginkább a versenyszférából táplálkoznak. Rengeteget 

tanulhatunk a különböző cégek és vállalatok vezetéselméleti kutatásaiból, működési 

stratégiáiból. Természetesen ezeket sok esetben alkalmazás előtt adaptálni kell az oktatásra. 

Azt hiszem, minden pedagógus tisztában van vele, hogy a tanórákon is mekkora motiváció 

lehet egy csoport- vagy csapatmunka. Tapasztalatom szerint így van ez a tantestületben is.  

Bármilyen feladatról is van szó – ha az együttműködés alapszabályait tudjuk – sokkal 

könnyebb dolgunk van csapatmunka során. Ezt teammunkának is nevezik, bár én szívesebben 

használom magyar megfelelőjét. Jelenleg a tantestületben sok feladatért csak egy személy 

felel, és vannak ugyan csapatban megoldott feladatok, de gyakran „magányos farkasok” 

szervezik és irányítják a programokat. Az iskola strukturális felépítése nehezíti az 

összmunkát, mert a csapatok ideális létszáma 3-6 fő, munkaközösségeink azonban szinte 

mindegyike ennél nagyobb létszámmal rendelkezik. Természetesen nem csak 

munkaközösségi szinten lehet létrehozni ezeket az egységeket, ugyanakkor meg kell teremteni 

a kohéziót a csapattagok között, és a feladatnak megfelelő kompetencia halmazt kell alkotni 

az egyénekből.  

Az elképzelés nem teljesen új iskolánkat tekintve sem, hiszen például a Békés Iskola 

Programban működik „békítő team”, és vannak olyan rendezvények is, amelyeket kis 

csapatok, egy adott évfolyam osztályfőnökei szerveznek. 
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Vezetőként szeretnék létrehozni olyan rugalmas létszámú, 6-10 fős csapatokat, amelyek előre 

szerveződnek bizonyos típusú feladatok végrehajtására, a feladatokban azonban nem kellene 

mindig minden tagnak közreműködnie. A feladatterületek átjárhatóak, így egy pedagógus 

több csapat részese is lehet, képességei, érdeklődése szerint választva. Önkéntes részvétel 

alapján az alábbi fő területekre tervezek csapatokat szervezni: Informatika-digitális oktatás, 

kreatív-innovatív, sport-szabadidő, mérések-elemzések, pedagógia módszertan, 

felzárkóztatás-fejlesztés, tehetséggondozás-versenyek, külső-belső kommunikáció.  

Egy új, felmerülő feladat ezen rendszerben dolgozva soha nem egyetlen ember nyakába 

zuhanna, hanem megoszlana a csapattagok között. Természetesen az is előfordulhat, hogy 

több csapat együttesen vagy egymás után dolgozna valamely nagyobb szabású programon 

vagy projekten. Például egy Móra-napi rendezvényt a kreatív csapat kezdene, majd a sport és 

szabadidő folytatna, miközben a kommunikációs támogatja munkájukat. A csapatok 

összhangjáért pedig mindig valamelyik felsővezető felelne. 

Természetesen itt sem ragaszkodom a megjelölt kategóriákhoz, ezek a témakörök pusztán 

irányadóak, kialakításukhoz és pontosításukhoz számítanék a tantestület egészére. 

 

4.4 Erős tanári fluktuáció – elsősorban a felső tagozaton 

Intézményünkben az alsós és a felsős pedagógusok száma megközelítőleg azonos, mintegy 

30-30 fő. A felső tagozat idén pontosan 30 főt számlál, ebből 11 kolléga ebben az évben 

érkezett az intézménybe, ami felső tagozatban 36%-os fluktuációt jelent. Megdöbbentően 

magas szám akkor is, ha ebből hárman nyugdíjba mentek. Bár tudtommal nem készültek 

hivatalos kimeneti interjúk, igyekeztem minden távozó kollégával beszélgetni váltásának 

okairól. Ami talán jó hír, hogy nem egyetlen, drasztikus ok vezetett a váltáshoz, sokkal inkább 

több kisebb indok összeadódása miatt hozták meg pedagógusaink a döntésüket. A legtöbben 

régóta észlelték ezeket a problémákat, de hűségük a szervezethez kötötte őket még egy 

darabig. Komoly hiányérzetet teremtett bennük azonban, hogy lassan három éve megoldatlan 

az iskola vezetésének kérdése.  

A legtöbbet említett problémák között szerepeltek még a tanulói fegyelmezéssel kapcsolatos 

gondok, valamint az SNI-s és a BTMN-es szakvéleménnyel rendelkező gyerekek magas 

száma okozta integrációs nehézségek.  
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Úgy látom, iskolánk tanulói adottságát tekintve nem szélsőséges: nem lehet ugyan 

„elitiskolának” nevezni, azonban az is megállapítható, hogy a fent említett két szempontból is 

működnek nálunk jóval nehezebb helyzetben lévő intézmények is.  

Azt azonban, hogy ennek ellenére ilyen sok pedagógus hagyta el az iskolát az utóbbi két 

évben, nem írhatjuk a véletlenek számlájára. Ha pedig meg kívánjuk állítani a folyamatot, a 

kiváltó okot rendkívül fontos megtalálnunk és kijavítanunk. 

 

Intézményi klíma 

A közoktatás-vezetői képzésen záródolgozatomat az intézményi légkör jelentőségéről és 

annak hatásairól írtam. Kutatásom során 73 olyan pedagógust kérdeztem, akik munkahelyet 

váltottak úgy, hogy a közoktatásban maradtak.  A megkérdezettek szinte pontosan fele 

számára a szervezeti légkör volt ez egyik meghatározó tényező a munkahelyválasztás vagy -

váltás során.  

Véleményem szerint ennek a hatásnak az ellentettjét is ki lehet használni. Magyarán ha jó 

intézményi klímát tudunk teremteni, az megtartó erőként működhet, sőt adott esetekben 

vonzhat is jó pedagógusokat az intézménybe.  

Ezzel szorosan összefügg a szervezeti klímakutatások egyik fontos eredménye, amely saját 

kutatásom során is igazolódott: az alkalmazottak véleménye szerint a légkört befolyásoló 

legfontosabb tényező a vezető. Mindezen információk birtokában a vezetők előtt áll a 

lehetőség a tantestület stabilitásának helyreállítására és a fluktuáció megszüntetésre. 

Szeretném azt is kijelenteni, mielőtt bárki sértésnek, vádaskodásnak veszi e sorokat, hogy sem 

jogalapom, sem szándékom a kialakult helyzetért felelősségre vonni az elmúlt időszak 

vezetését. Márt csak azért sem, mert annak ugyanolyan elszenvedői voltak, mint a többi 

pedagógus. 

Mivel a bővített vezetőségnek magam is részese voltam munkaközösség-vezetőként az 

említett időszakban, a „söprögetést” egyébként is saját házam táján kellett kezdenem, és ott is 

kívánom befejezni. Célom a fent említett összefüggések pozitív irányú felhasználása a 

jövőben. 
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5. A vezetői kompetenciák fejlesztése 

A pedagógus szakma különbözik a vezetői szakmától, alapjaik azonban birtokolnak közös 

pilléreket, hiszen minden pedagógus vezető is egyben.  

Pedagógusként is úgy érzem, hivatásunk legfontosabb, talán legnehezebb oldala, hogy lelki, 

szellemi állapotunk mindig a lehető legjobb legyen, hiszen mintát adunk a következő 

generációknak. A szaktudáson túl rengeteg olyan szegmense van életünknek, amivel nyomot 

hagyunk a gyermekekben, sokszor észrevétlenül. A pszichológiában és szinte minden emberi 

viselkedéssel foglalkozó tudományos vagy spirituális irányzatban elfogadott az az alapvetés, 

hogy emberileg is csak abból tudunk adni, amivel rendelkezünk.  

Ennek megfelelően, ahogyan fontosnak találom, hogy a pedagógusok saját személyiségüknek, 

lelki-szellemi alkatuknak megfelelő módszertant használjanak, ez feltétlen szempont egy 

intézményvezető esetében is. Tartja a mondás, hogy vezetőnek születni kell. Ha tovább 

elemezzük a kérdést, azt is megállapíthatjuk, hogy a jó vezetők között is rendkívül sok 

különbség van habitusukat, életvitelüket, vezetői eszközeiket tekintve. Elég csak a magyar 

történelem legnagyobb alakjainak életét megfigyelnünk, és igen nagy különbségeket találunk. 

Így vezetőként legfontosabbnak tartom, hogy saját adottságaimat, képességeimet 

kamatoztatva irányítsam az iskolánkat, felismerjem a hiányterületeimet, továbbra is kövesse 

tetteimet önreflexió, és jellemezzen a folyamatos fejlődés.  

 

5.1 Hiányterületek/erősségek 

Hiányosságaim elsősorban abból fakadnak, hogy vezetői szemmel tevékenykedve viszonylag 

kevés időt töltöttem el a közoktatásban.  

Bár pályakezdőként mindjárt osztályfőnökséget is vállaltam, az igazi szemléletváltást az hozta 

el négy-öt évvel ezelőtt, hogy táborokat kezdtem szervezni illetve vezetni gyermekeknek és 

felnőtteknek egyaránt. Nem sokkal később munkaközösség-vezető lettem, de a legnagyobb 

változást a közoktatás vezetői képzés hozta. Életkoromból fakadóan dolgoznak a 

tantestületben nálam sokkal tapasztaltabb kollégák. Olyanok is, akiknek gyermeke lehetnék. 

Ez egyáltalán nem zavar, sőt köszönettel, hálával fogadom meglátásaikat. Vezetői filozófiám 

alapján minden jó szándékú meglátásra nyitott vagyok. A közoktatási ügyekkel kapcsolatos 

tapasztalathiányt az idősebb kollégáktól való tanulással és folyamatos önképzéssel igyekszem 

majd pótolni. Erre mind motivációm, mind szellemi adottságaim képessé tesznek. 
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Kifogás merülhet fel precizitásommal, az aprólékos, adminisztrációs ügyek intézésével 

kapcsolatban. Személyiségjegyeim elsősorban a nagy volumenű, komoly erőbefektetést 

igénylő, kihívást jelentő, kreatív munkavégzésre tesznek alkalmassá. Ezt a hiányterületet több 

éve igyekszem fejleszteni, és sikeres pályázás esetén erre még nagyobb hangsúlyt igyekszem 

majd fektetni. Mindezeket ellensúlyozza talán, hogy a prioritások felállításával kapcsolatban 

meglátásaim többnyire helytállóak. Továbbá jelentős segítséget jelent ebben a tekintetben, 

hogy mind az iskolatitkári, mind a gazdasági ügyintézésben igen tapasztalt, jó szakemberek 

támogatják az iskola munkáját.  

Szívesen tanulok másoktól: pedagógusként legtöbbet a gyerekektől, vezetőként leginkább 

saját vezetőimtől, kollégáimtól. Amíg a tapasztalat oldaláról hátrány, hogy csak tizenkettedik 

éve tanítok, előnyt is jelent, hiszen hosszú távon is biztos körvonalat, arculatot van 

lehetőségem teremteni akár 10 éves időszakra előre tekintve is. A jelenleg hatályos 

jogszabályok szerint amennyiben a tantestület legalább kétharmada és a tankerület is 

támogatja első ciklusa végén a vezetőt, nem kell öt év elteltével újabb pályázatot kiírni, 

hanem meghosszabbítható újabb öt évvel a megbízás. Az elmúlt időszak bizonytalanságai, 

nehézségei után, ezt jelentős lehetőségnek tartom. 

 

5.2 Jogi ismeretek 

Mindenképpen bővítenem kell a működéssel kapcsolatos jogi ismereteimet. Ezt az önképzést 

elkezdtem, és szívesen végzem, de természetesen rengeteg időre van szükség ahhoz, hogy az 

alapvető törvényi keretekkel teljesen mértékben tisztába kerüljek. Szerencsére manapság egy 

problémához kapcsolódó jogszabályt igen könnyen meg lehet találni az internetes keresők 

segítségével, azt pedig már csak megfelelően kell értelmezni. Az internetes keresés kezdetben 

lassítja majd az olyan esetek megoldását, amikor a vonatkozó jogszabályok újdonságot 

jelentenek, de idővel ezek rögzülnek az ember fejében. 

 

5.3 Mentálhigiéné 

Fejlődésnek tartom azt a folyamatot is, melynek során megtanulok majd ügyelni arra a 

mindennapokban, hogy vezetői megbízatásom ne változtassa meg, ne torzítsa el 

személyiségem. Ez sok reflexiót, rendszeres önértékelést igényel hosszú távon. Ehhez 

kapcsolódóan az is elengedhetetlen, hogy olyan viszonyt építsek ki kollégáimmal, amelyben 
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lehetőséget éreznek arra, hogy megfelelő módon visszajelzést adjanak munkámról és a 

klímáról, amely kialakul vezetésem alatt.  

Véleményem szerint az ember lelki, szellemi, fizikai és szociális működésének minőségét a 

megfelelő arányok hozzák harmóniába. Vonatkoztathatjuk ezt a fent említett összetevőkre és 

az azokon belül fennálló arányosságra is. 

 Nem véletlenül határozták meg az egészség fogalmát ezekkel az alappillérekkel. A megfelelő 

arány tekintetében nagyon szép kifejezéssel él a magyar nyelv: aranyközép.  

Ezt az alapelvet szeretném vezetői minőségben is megvalósítani, és segíteni a tantestület 

minden tagját abban, hogy megtalálja önmaga is az egyensúlyt elsősorban – de nem csak – a 

tantermi vagy pedagógiai munkájában. Mint már fentebb említettem, meglátásom szerint a 

pedagógusok lelki-szellemi egészsége alapvetően meghatározza munkavégzésük minőségét. 

Még egy irodában magányosan dolgozó alkalmazott teljesítményére is hatással van, nemhogy 

a pedagóguséra, aki egész nap mintaként áll a gyerekek előtt, és személyiségével dolgozik. 

Meg kell találnunk a megfelelő arányt a nevelés és az oktatás, a szigor és a lazaság, a jókedv 

és a komolyság, a munka és a pihenés között ahhoz, hogy kiegyensúlyozott életet tudjunk 

élni. Ráadásul ezt az egyensúlyt nem elég egyszer megtalálni, mert a mindennapi kihívások, 

események megingatják, így újra és újra át kell értékelnünk, vissza kell billentenünk a 

rendszert. Mivel egy esetleges intézményvezetői megbízatás igen nagy változás lenne az 

életemben, tudatosan készülök arra, hogy ebben a szerepben is hamar megtaláljam a 

harmóniát.  

 

5.4 Intézményi légkör 

Vezetői szakdolgozatom témájának része volt egy szervezeti klímakérdőív kidolgozása is, 

melyet szeretnék minden évben kitöltetni az iskola dolgozóival, és rendszeresíteni azt. Az 

eredmények alapján állapítanám meg a szervezeti klímát javító intézkedések irányát. 

A témával foglalkozó szakirodalom és saját vizsgálatom is meggyőztek arról, hogy a 

pedagógusok számára is nagy hangsúllyal bír, hogy milyen környezetben – nem elsősorban 

fizikai értelemben – töltik napjaik nagy részét.  

„A pedagógusok szakmai elkötelezettségét és elégedettségét alapvetően meghatározza a 

munkavégzés közvetlen szervezeti környezete.” (Halász 2015. p.27.) 
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Halász Gábor ezen megállapítása kulcsmondat olyan vezetők számára, akik szeretnének 

eszközt találni az azonos alapkondíciókkal rendelkező szervezetek közül való kiemelkedésre 

nagyobb anyagi befektetés nélkül.  

Jelenleg a magyar közoktatásban zajló folyamatokat is az esélyegyenlőség vezérli: az állami 

fenntartó igyekszik megteremteni annak lehetőségét, hogy minden tanköteles állampolgár 

lakjon bárhol is, ugyanolyan színvonalas oktatásban részesülhessen. Ezáltal az állami 

fenntartású intézmények működési feltételei egyre inkább azonosak. 

Természetesen a már meglévő infrastrukturális adottságokat ki lehet használni. E tekintetben 

intézményünk kiváló alappal rendelkezik. Köszönhető ez a nem mindennapi környezeti 

feltételeknek. Valamint a Zuglói Önkormányzat által támogatott, a Norvég Alap pályázati 

jóvoltából megvalósított projektnek, melynek során iskolánk teljes szigetelésen és nyílászáró 

cserén kívül napelemeket és korszerű fűtésrendszert is kapott. 

Mivel a szervezeti környezet fizikai paraméterei kiválóak, neki kell látni megteremteni a 

szervezeti egészség további aspektusainak - lelki, szellemi, szociális dimenzióinak - 

megfelelő állapotát. Erre az átélt, vezetés tekintetében bizonytalan időszak nem igazán volt 

optimális. Ezen területek helyreállításával a szervezeti egészség teljes egészében egyensúlyba 

kerülhetne, ez pedig Halász Gábor vizsgálatának értelmében várhatóan mind a szakmai 

elkötelezettséget, mind az alkalmazottak teljesítményét javítaná. 

 

III. Összegzés 

Szeretnék vezetőként olyan légkört teremteni iskolánkban, ahol a gyerekek boldogok, 

szívesen tanulnak, a szülők és a pedagógusok képesek együtt működni a gyermekekért, a 

kollégák tisztelettel és szeretettel tanulnak egymástól, és legfőképpen érzik a lehetőségét 

annak, hogy az intézményvezető munkájára is reflektálhatnak. Ahol folyamatos tanulás 

számunkra a tanítás, és megtaláljuk tanulószervezetként a gyermekeinkhez és saját 

személyiségjegyeinkhez mért legoptimálisabb tanulásszervezést, módszertant. Ahol az 

innovációk megalapozott, eltervezett úton haladnak, mindenki megengedheti magának, hogy 

hibázzon, és mindenki képes is annak fel- és beismerésére, kezdve a vezetővel.  
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