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ELŐSZÓ 
 

„Mostan emlékezem az elmúlt időkről” 

                                                                        Ilosvai Selymes Péter 

  

2011. április 11-én keltezett pályázatomban „konstruktív vezetést” ígértem 

mindazoknak, akik érintettek voltak abban, hogy milyen lesz a Leőwey Klára Gimnázium 

jövője. Az akkori tudásom szerinti leghaladóbb pedagógiai filozófia fogalmait használtam, 

„konstruktív” alatt értettem a fizikai és szellemi építkezést, az előzetes tudásokra építő, 

gyakorlatias célokat kitűző konstruktivista pedagógiai szemléletmód alkalmazását, az 

együttműködésen alapuló kommunikációs kultúrát és az innovációkat serkentő légkör 

megteremtését. Benne foglaltatott a kifejezésben egy értékekkel és élményekkel teli, 

motiváló szervezeti atmoszféra fejlődésének segítése, amelyben a résztvevők szeretnek élni, 

és büszkék rá, hogy a pulzáló, befelé és kifelé irányuló, dinamikus folyamatoknak részesei 

lehetnek. Ezeket a fő célokat kívántam elérni 2011 és 2016 között, majd 2016-tól 2021-ig, a 

pályázat megújításakor, abban az iskolában, ahol harminc esztendővel ezelőtt tanárrá lettem 

és megszerettem a tanítást.  

Az akkori, tudományos igényességgel megírt pályázat tézisei még most is érvényesek, 

ezért alkalmasak arra, hogy segítségükkel mérlegre tegyük az elmúlt tíz esztendő 

teljesítményét, és meghatározzuk a következő időszak stratégiai törekvéseit. Pályázatomat 

tisztelettel ajánlom a teljes Leőwey Közösség figyelmébe, amely fogalom mára új értelmet 

nyert számomra, s amelynek jelentéséről és jelentőségéről szintén szólok az alábbiakban. 

Bízom benne, hogy nemcsak a fenntartók számára jelenthet értéket, stabilitásról és 

innovációról szóló dolgozatom, hanem érdekes olvasmány lesz tanártársaimnak, 

munkatársaimnak, diákjaimnak és szüleiknek egyaránt, hiszen ők a közvetlen érintettjei e 

pályázat megvalósításának. 

Így közösen, nyugodt szívvel tekinthetünk vissza az elmúlt tíz évre, hiszen az akkori 

instabilitás helyett ma minden szempontból stabilitás jellemzi az iskolát, amely kiemelkedő 

értéknek számít a dinamikus változások és emberpróbáló krízisek korában. A több évtizedes 

nyugalmat hozó bérleti szerződés, a kiemelkedő értéknövelő épületrekonstrukció, a világos 

osztályszerkezet, a megújított pedagógiai program, a folyamatos innovációk bevezetése, a 

világos közösségi normák érvényesítése, a differenciált egyéni tehetségfejlesztés azok a 

legszembetűnőbb eredmények, amelyeknek a pilléreire felépíthető egy újabb „szép emelet”.  

Az alábbiakban az első igazgatói pályázat, az elmúlt évek munkatervei és beszámolói, a 

legutóbbi intézményi tanfelügyeleti látogatás nyomán megfogalmazott intézkedési terv 

tézisei alapján kívánom bemutatni helyzetértékelésemet és fejlesztési terveimet, mindvégig 

szem előtt tartva az iskolánk névadójától származó mottót – „Embert nevelni az életnek és a 

hazának” (Leőwey Klára) – mely szentencia pedagógiai ars poétikám központi gondolata is.  
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1. BEVEZETÉS  
 

„Az alkotás a képzelettel kezdődik. Elképzeled, amire vágysz,  

akarod, amit elképzelsz, végül megvalósítod, amit akarsz.”  

 George Bernard Shaw  
 

Amikor egy magyartanár arra szánja el magát, hogy iskolája vezetői állására pályázzon, 

akkor helyesen jár el, ha mindenkori ősforrásából, a magyar nyelvből és az irodalomból 

táplálkozik, s merít ihletet egy magasabb szintű feladat ellátásához. Ugyanakkor felvértezi 

magát mindazzal a tudással, amely egy igazi magyartanárt jellemezhet: stílusérzékkel, 

lényeglátással, kommunikációs tapasztalattal, a többszintű jelentésekre való fogékonysággal, 

a jellemek kiismerésének képességével, érzelmi intelligenciával, s távlatokat elképzelő 

fantáziával. Egyszóval a humánértelmiségi lét pozitívumaival (Cherniss-Roche, 2020). 

Levetkőzve magáról a naiv álmodozást, a realitásérzék hiányát, a gyakorlatias dolgoktól való 

idegenkedést, az örökké változtatni akaró, nyughatatlan kritikai jelmezeket.  

Egyúttal ötvöznie kell magába mindazokat a tudásokat, amelyeket megtanult az idők 

során a nemzetmentő ősöktől, a városépítő édesapától, a mindent elrendező édesanyától, a 

tanító feleségtől, a különböző életterületeken – a sportban és a vállalati környezetben – 

sikeresen vezető testvérektől, a felnőtté érett gyerekektől. Valamint az alkotó, a gyógyító, a 

közgazdász és a tanácsadó, szervezetfejlesztő szakember barátoktól, kollégáktól, a sok jó 

könyvből és képzésből, amelyekből a harmincéves pálya alatt tanult. Komoly erőforrásomnak 

tartom és fel kívánom használni munkám során mindazt a lelki bázist, amely körülvett eddigi 

életemben, köszönhetően jó sorsomnak és pozitív életszemléletemnek. Ez a muníció az, 

amely egyedivé és emberivé tesz egy technokrata világban, ahol sokszor gyári, mechanikus 

tevékenységekre kényszerítenek bennünket, vagy kényszerítjük magunkat. Az elmúlt 

években számtalan helyi és országos fórumon fejtettem ki gondolataimat azzal 

kapcsolatban, hogy pedagógiai kultúránk csak úgy tud megfelelni a következő nehéz időszak 

kihívásainak, ha a legjobb magyar hagyományokra építve újra tudjuk szervezni iskoláinkat az 

Élet alaptörvényeinek szellemében, ahol valóságunkat képesek vagyunk holisztikusan 

szemlélni, gyermekeinket – testben, lélekben és értelmükben egyaránt – teljes értékű 

személyként, egyúttal felelős közösségi emberként nevelni. 

Ezt a szemléletmódot formáltam eddig is, kezdetben magyartanárként, majd egyetemi 

oktatóként és kutatóként, végül igazgatóként, Németh László-díjas pedagógusként, a 

Nemzeti Pedagógus Kar elnökségi tagjaként és a Köznevelési Kerekasztal képviselőjeként. S 

ezt kívánom továbbfejleszteni jelen pályázatom megvalósítása révén is, egyúttal mintát adva 

más, neveléssel foglalkozó intézményeknek abban a hitben, hogy a következő pedagógiai 

paradigma központi alanya az a „homo studens” – „tanuló ember” lesz, aki újra felfedezi 

önmagát és emberi közösségét egy mélyebb lelki, egyúttal egy magasabb szellemi szinten, a 

fennmaradás és egy élhetőbb világ megteremtésének reményében. 
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2. HELYZETELEMZÉS  

„Nem a siker a boldogság kulcsa.  

Éppen fordítva: a boldogság a siker kulcsa.  

Ha szereted, amit csinálsz, sikeres leszel.”  

 Albert Schweitzer 

 

A Pécsi Leőwey Klára Gimnáziumnak sokan próbálták már megfejteni a titkát: „mitől 

boldog itt mindenki?” Ami nyilván költői túlzás, illetve helyi hagyomány, miszerint a „Leőwey 

szelleme” él itt velünk, de mégiscsak jó érzés tapasztalni, hogy a tanárok szeretnek itt 

tanítani, a dolgozók dolgozni és a diákok tanulni. Ez derült ki azokból a vezetői interjúkból és 

tanulói kérdőívekből is, amelyeket az elmúlt időszakban értékeltünk ki kollégáimmal, s 

amelyek 90%-os, magas szintű elégedettségről árulkodtak a „munkahelyre”, illetve az „alma 

materre” vonatkozóan. Igazgatói munkám szerencsésen egybeesik kutatótanári 

tevékenységemmel, ahol a szervezeti kultúra összetevőit igyekszem pontosítani egy több éve 

tartó kutatási folyamat során, elősegítve ezzel a minél differenciáltabb szervezetfejlesztési 

koncepció megvalósítását. Már az előző pályázatomban sikerült kifejtenem annak a 

négydimenziós rendszernek a leírását, amely analógiás módon ragadja meg iskolai 

világunkat, mintegy „második valóságként”, a tanóra pedagógiai összetevőiből kiindulva, 

amelyet az iskolai élet „sejtjeként” aposztrofáltam (Zalay, 2018).  Alaphipotézisem szerint, az 

iskolában is „egészséges sejtekből” áll az „egészséges szervezet”, jól működő tanórákból és 

tanórán kívüli tevékenységekből áll össze a „boldog iskola”. Az külön megerősítő érdekesség 

számomra, hogy az első pályázatom megírása óta, mind a „boldog iskola” fogalma, mind a 

„négydimenziós modell” alkalmazása teret nyert a magyar köznevelési rendszerben, épp az 

értékminőség meghatározása céljából kialakított metódusokban. Korábbi modellem 

alapstruktúráját megtartva, de az egyes indikátorokat és azok súlyozását pontosítva tudom 

immáron használni ezt a megközelítési rendszert jelen elemzésem során, mind a 

helyzetelemzés, mind a fejlesztési koncepció kidolgozása kapcsán. 

A modellezés aktuálisan használt terminusai szerint az „iskolai világnak” is „három tér” 

és „egy időbeli” dimenzióját tartjuk számon. Itt is meghatározóak az adott kultúra pillérei, 

amelyeken áll az egész rendszer: a pedagógusok személye és közössége, a tervezési tudás, a 

pedagógiai filozófia, az értékvilág, a pszichológiai tudás, a gyermekkép, a módszertan, illetve 

az eszköztár. Ahogy legalább ennyire függ a rendszer minősége a folyamat kezelésétől, azaz a 

pedagógiai lépésektől, melyek a következők: belépés, világépítés, alternatívák, megértésbeli 

változás elősegítése, mélyítés, értékelés, illetve reflektivitás, kilépés. S különösen fontos, 

hogyan kezelik a pedagógiai aktorok a kommunikációs tényezőket: a teret, az időt, a 

szerepeket, a közlésmódokat, a viszonyokat, az előzetes tudásokat és a célokat. Az „idő-

dimenziónak” az iskola világában a légkör felel meg, amelyet meghatároz a pedagógusok 

atmoszféra- illetve klímateremtő tudása: motiválással, bizalomépítéssel, differenciálással, 

élményadással, egységteremtéssel, sikerorientálással, komplexitással. Ez a 28 elemű 



6 
 
 

indikátorrendszer komplexen foglalja össze mindazokat az elemeket, amelyeken múlik egy-

egy pedagógiai egység (óra, foglalkozás, iskola stb.) pedagógiai kultúrájának színvonala, 

egyúttal az adott szint fejlesztendő területeit is megjelöli.  

A tíz évvel ezelőtti tervek megvalósulása az alábbi mérleg szerint sikerült. A 

„konstruktív megközelítést” minden szinten beépítettük az iskola életébe, fizikai, szervezeti 

és szellemi értelemben egyaránt. Az alapot jelentő legfontosabb „fegyvertény” az épület 

tulajdonosa, a Zirci Apátság által működtetett Ciszterci Rend és az iskola fenntartói, Pécs 

Megyei Jogú Város, majd a Klebelsberg Központ között megkötött több évtizedre szóló 

szerződés és felújítási program voltak 2013-ban. Ezek nyomán stabilizálódott a korábban 

elköltöztetésre kárhoztatott iskola helyzete, sikerült megőrizni a „genius locit”, a mindenkori 

leőweysta diákok nagy örömére, akik ma már a világ számos pontján élnek, de aggódva 

figyelték alma materük sorsának alakulását. A 2014-2015-ben két nyár alatt megvalósuló 

épületrekonstrukció pedig olyan minőséget teremtett a pedagógiai környezetben – a teljes 

épület megújulásával, egy emeleti szint ráépítésével, a természettudományos labor 

megvalósításával városi pályázati forrásból –, amely méltó helyszíne tud lenni a 

tehetségfejlesztő pedagógiai innovációknak.  

  

2.1. Az iskolai szervezeti kultúrafejlesztés pillérei 

„A kincsek másként élnek, jeltelen: a lélek belső templomán szögellnek, 

mint ezer pillér, kos-szarv és perem. A halhatatlan mű időtelen.” 

Weöres Sándor 

Rengeteg kutatási adatunk van ma már arról, hogy a tanulói teljesítmények és egy-egy 

iskola oktatási színvonalának javításához arra van szükség, hogy jó képességű, felkészült 

tanárok tanítsanak az iskolában, és a legjobb tanárok hosszabb távon is a pályán maradjanak. 

Az elmúlt évtized kutatási eredményei meggyőzően bizonyították, hogy a diákok iskolai 

teljesítményét az oktatáspolitika által is befolyásolható tényezők közül elsősorban a tanári 

munka minősége határozza meg (McKinsey, 2007). A Pécsi Leőwey Klára Gimnázium 

tantestülete olyan tanáregyéniségekből áll, akik jelentős tapasztalattal rendelkeznek, 

ugyanakkor nyitottak a használható innovációkra, illetve a fiatalabb kollégák is magukévá 

tették azt a szemléletmódot, hogy a hagyományok és rendezettség közösségi értékeit hozzuk 

egyensúlyba újító szándékainkkal és kísérletező kedvünkkel. A 62 tanár, akik közül 1 

kutatótanár, 10 mesterpedagógus, 27 pedagógus II., 21 pedagógus I. fokozatban lévő kolléga 

és 3 gyakornok, olyan szellemi-erkölcsi bázist alkot, amelyre bátran építhet egy vezető. 

Tudván, hogy az iskola 685 diákja jó kezekben van, az órák magas színvonalúak, a 

tehetséggondozás elsősorban a rendkívül széles spektrumú szakkörökön is zajlik, egyúttal a 

tanítás mellett folyamatosan dolgozunk a nevelési program megvalósításán, amely átszövi az 



7 
 
 

iskolai élet teljességét. Ennek az összetett feladatrendszernek a támogatását pedig igen jól 

segíti a 15 fős dolgozói kör, kiegészülve egy szociális munkással, egy külsős pszichológussal, 

egy doktornővel és egy védőnővel. 

Nagyon fontos eredménynek tartom, hogy a rendelkezésünkre álló státuszokra szinte 

minden területen sikerült új dolgozót felvenni, s belőlük egy új munkaközösséget kovácsolni. 

Jó érzés látni, hogy ennek a körnek, bár, igen alacsony a bérszintje, mégis fontos az iskola 

mindennapi életének olyan szinten tartása, amelyben minden nap történik valami új. 

Proaktív módon működnek, elébe mennek a problémáknak, s ha valami elromlik, azonnal 

találnak rá megoldást. Lehet rájuk számítani! Az is nagy eredmény, hogy a nevelő-oktató 

munkát segítők és a többi dolgozó egyetértése is nagyon jó, nemcsak a saját területükön 

vethetők be, hanem rendszeresen pedagógiai feladatokat is megoldanak, ha kell, a hajnali 

hőméréstől, a versenyre kísérésen át, a folyosói felügyeletig. Ahogy ebből a körből Közösség 

kovácsolódott, úgy mutatnak példát a tantestületnek és a diákoknak is, hogy a munka 

szeretetével valódi sikereket lehet elérni, s ezért az elismerésre feltétlenül jogosult mindenki 

a lelkesen végzett munka fedezeteként, a takarítóktól kezdve, a portásokon át, a 

rendszergazdáig, az iskolatitkárokig és a gazdasági ügyintézőkig. 

Az iskola gazdálkodása szintén sikeresnek mondható az elmúlt tíz esztendőben. Bár, 

nagyon nehéz körülményeket kellett időnként átélni, de minden problémára találtunk 

megfelelő választ. Amikor csökkent a tanulói létszám a 2011 előtti önkormányzati döntés 

értelmében, akkor sikerült ésszerűen spórolva megtakarításokat elérni, s módosítani egy-egy 

olyan programelemen, amelyek nem voltak gazdaságosak (pl. kiadványok duplikátuma, 

mennyisége, rendezvények összevonása stb.). Amikor az Arany János Tehetséggondozó 

Program feltételeit biztosító központi pénzek akadoztak, akkor sikerült az országos szakmai 

közösségekkel összefogva elérni, hogy rendeződjenek jogszabályi úton is ezek az ügyek. A 

gazdasági ügyintézők státuszának megerősítése révén – a gondnoki státusszal összevonva, 

illetve a felső vezetői képviseletbe emelve az egyik ügyintézőt – megteremtettük azt a 

lehetőséget, hogy minden pénzügyi és működtetésre vonatkozó kérdést egy kézben tartunk, 

illetve folyamatos vezetői konzultációval biztosítunk. Ezáltal is tervezhetőbbé és 

fenntarthatóbbá tettük az életünket ésszerű és takarékos gazdálkodással és irányítással. 

Nagy segítséget jelentettek a sikeres pályázatok is, amelyeket részben Pécs Megyei Jogú 

Várossal (épületrekonstrukció, laborpályázat), illetve a Pécsi Tankerületi Központtal (EFOP –

Tehetséggondozási Pályázat) valósítottunk meg. 

A tíz év alatt többször átírtuk vagy módosítottuk a törvényi előírásoknak és a 

társadalmi kihívásoknak megfelelően Pedagógiai Programunkat, a Szervezeti és Működési 

Szabályzatunkat és a Házirendünket. Ezeknek a dokumentumoknak a folyamatos frissülése 

jól mutatja a Leőwey életének dinamikáját, a hagyományok és az újítások kiegyensúlyozott 

egymásmellettiségét, meghatározva az eredményes munka „írott pilléreit”. A pontos 

„keretezés” érdekében az aktuális és horizontális célokhoz igazítottuk a nagy 
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hagyományokkal rendelkező iskola részletes céltervét. Ezek a célok már illeszkednek az új 

Nemzeti Alaptanterv célrendszeréhez is. Azt az alapelvet vettük itt figyelembe, hogy az iskola 

alapvető feladata továbbra is az oktatás – és a tanulásra, mint alapvető emberi 

tevékenységre, történő nevelés. A tudáshoz vezető út megismertetése és megszerettetése a 

tanuló tanulmányi eredményességének alapfeltétele, és megalapozza az egész életen át 

tartó tanulást. Az iskola a tanulás tanítását a nevelési-oktatási folyamat során mindvégig – a 

pedagógiai programban megfogalmazott tanulási céloknak, a tanulói csoportoknak és az 

egyéni tanulói igényeknek megfelelően, a tantárgyi kereteken belül – intézményi szinten 

tervezi.  Az életpálya-tervezést, a pályaorientációt a korosztályi sajátosságokhoz illeszkedve, 

széles körű információk, mások tapasztalatainak megismertetésével és saját tapasztalatok 

szerzésének biztosításával támogatja. A 2018-2019-es tanévtől kezdve ezt a célt – tankerületi 

konzorciumi partnerként – az EFOP-3.2.5-17-2017-00020 számú pályázat keretein belül – 

fokozott figyelemmel kísértük, a pályázati kiírásban foglaltakat maradéktalanul teljesítettük.  

Pedagógiai filozófiánk folyamatosan alakul át. A tantervi kötelezettségek és az 

érettségi-felvételi vizsga elvárás-rendszere olyan kényszerítő erő, amelyet nehezen lehet 

szintézisbe hozni a reformpedagógiai elvekkel, módszerekkel. A jelenlegi iskolarendszer még 

mindig ragaszkodik az ismeretek uralmához. A kompetenciafejlesztésre sokszor nem marad 

ideje a pedagógusoknak. Nem beszélve a lelki-érzelmi nevelés jelentőségéről, a szociális 

készség és érzékenység fejlesztésének egyre feszítőbb társadalmi igényéről. Mindezeknek a 

szorongató tényezőknek a présében könnyen csorbul a kezdeti lelkesedés, gyakoriak 

lehetnek a kiégési tünetek. Mindezt felerősítette az elmúlt egy év digitális oktatásának 

feszültsége. Mégis örömteli látni a tantestület lankadatlan kísérletező kedvét, 

alkalmazkodási képességét és azt a közös törekvést, hogy házon belül megalkossunk egy 

olyan pedagógiai szintézist, amely korszerű módszertanon alapul, mégis őrzi a hagyományos 

értékeket. A Leőwey tantestületének különlegessége az a sokszínűség, amely különféle 

területeken tud bennünket eredményessé tenni, a nyelvoktatástól, a differenciáló 

megoldásokon át, a versenyfelkészítésekig, az elhivatottság és a gyerekszeretet közös 

bázisára építve.  

A leírt, ideálisnak tartott, háromosztatú emberkép szem előtt tartása minden 

tevékenységünket áthatja. Az egészséges fizikai állapot eléréséért sokat teszünk, s nemcsak a 

mindennapos testnevelés megvalósításával, amely a digitális pedagógiára való áttérés során 

szinte „személyi edzőkké” avatta testnevelő kollégáimat, akik egyéni edzésterveket 

készítenek a fiataloknak, s külön-külön is segítik őket fejlődésükben. A lelki egészségnevelést 

is több területen kiemeltük. Az egészségkultúra fejlesztése komplex módon történik, az 

Egészségcsoport megalakulása óta tervezetten készülünk speciális fejlesztő programok 

megvalósulására, az Egészségnapoktól az osztályfőnöki órákig, egyúttal az érzelmi 

intelligencia fejlesztése a Közösség minden szereplőjének kulcskérdésévé vált korunk 

kihívásainak tükrében. Az értelmi fejlesztést szolgálja, hogy a tantárgyi kereteken kívül 

minden egyes diákról portfóliót készítettünk, amelyben lehetőségük van rögzíteni egyéni 
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terveiket, eredményeiket, különös érdeklődéseiket, a tehetségazonosítás folyamatának 

lépéseit, a konkrét tanulmányi eredményeken kívül. Célunk, hogy minden leőweys tanuló 

megismerje a számára legcélravezetőbb tanulási utakat, alakítsa ki a saját maga számára 

leghatékonyabb és pozitív élményt nyújtó tanulási stratégiákat, és ezeket alkalmazza. Amikor 

önálló tanulási feladatot kezdeményez, saját erőfeszítéseire támaszkodva tartsa fenn 

kíváncsiságát, tudásvágyát, belső igényéből fakadóan fejlessze önmagát, életkorához 

illeszkedően növekvő felelősséget vállalva tanulásáért, reflektálva annak eredményeire, s 

közben szerezzen saját tudásáról és tanulásáról egyre több ismeretet és tapasztalatot. 

Tanulási, életpályát érintő és érzelmi jólléti célokat tűzzön ki, azok elérése érdekében 

erősségeire támaszkodva fejlessze készségeit, képességeit és tehetségét. Célunk a Leőwey 

Klára Gimnáziumban minden tanuló esetében, hogy váljon képessé a továbbtanulással, az 

életpálya-választással kapcsolatos, érveken alapuló, tudatos döntések meghozatalára, 

valamint ismerje fel, ha a munkaerő-piaci változások miatt módosítania kell eredeti 

elképzeléseit, és a helyzethez igazodva, reziliens módon alkalmazkodjon. Ennek a célnak a 

megvalósítását szolgálta az a 30 órás képzés is, a lemorzsolódás elleni küzdelem és a 

reziliencia tárgykörében, amelyet a PTE munkatársai valósítottak meg 2019 szeptemberében 

a tantestület jelentős részének. 

 Az elmúlt tíz esztendő legkülönösebb időszaka az elmúlt egy év volt, amikor a 

világméretű változásokat ígérő, fenyegető jóslatok egyszerre valósággá váltak mindenkit 

meglepő módon, egy világjárvány képében. Számtalan korábbi előadásomban 

figyelmeztettem a közösséget egy nagyon komoly krízis bekövetkeztére, amely elsősorban az 

emberi viszonyok torzulásában érhető tetten, és „7T modellnek” neveztem el.  E modell 

szerint a krízis oka az, hogy a ma élő emberiség meghasonlott az őt teremtő s őt körülvevő 

Természettel, végső soron elzáródott egyetemes világától, bezáródva belső lényébe, nem 

észlelve a természet organikus jeleit, szakrális történéseit, idegen anyagként csak kihasználva 

azt. Másrészt végzetesen elidegenedett a másik embertől, mint Társtól, akár a barátságok, 

akár a szerelem, akár a család, akár a közösségek, akár a nemzet, akár az egész emberi 

Társadalom szintjén. Nem jól éli meg „társas lény” mivoltát, ezért gépies módon egzisztál. 

Ugyanígy eltávolodott a gyökereitől, nem érti a Történelmét, inkább meghamisítja azt, vagy 

„végképp el akarja törölni”, s csak a jelenben akar fogyasztani, amíg röpkének tartott 

porszem élete tart. S eltávolodott Istenétől, Természetfeletti forrásától is, összezavarta az 

istenképeit, nincs meg a szakrális középpontja, amelyből táplálkozhatna egyensúlya, belső 

biztonsága és egészséges etikai világrendje, a Jó és Rossz megkülönböztetési képessége. De 

ugyanígy problémája van a saját Tehetségével, amelyet nem tud, nem mer felvállalni, s így 

talentumai veszendőbe mennek, és ezáltal is kiszolgáltatottá válik. Ahogy egészséges 

Törekvései sincsenek, nem tud nemes célokat kitűzni maga elé, mert homályos a jövőképe, a 

fogyasztói jelenre van beállítva. Végső soron „összeveszett” a mai ember önmagával is, a 

saját Tudatával. Meghasonlott, pszichológiai vagy súlyosabb pszichiátriai problémái vannak, 

a sérült gyermeki lélekkel felnőtt ember már csak túlélni vágyik sokszor napjait, 

reménytelenül, hit nélkül, szeretettelenül egy hedonista életideált követve.  
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A külső világ súlyos változásai éppen ezért nem meglepetések az éberen gondolkodó 

ember számára. Hiszen egyértelműnek látszik, hogy egy-egy világjárvány, egy-egy 

földrengés, vagy ezek következményei, megélései, egy-egy pénzügyi vagy hatalmi válság csak 

kivetülései a fent elemzett mély emberi válságnak. A pedagógia mindenkori feladata az 

ember „kísérése”, segítése, oktatása, nevelése nehéz útján. Külső és belső változásainak 

megismertetése, az ember- és világismeret növelése. Kihozni a lehető legjobbat az 

Emberből. Segíteni őt, hogy felismerje legmélyebb hivatását, ami miatt megszületett. 

Válaszokat adni a kérdéseire, ha úgy kívánja a kor, akkor éppen a „7T modell” 

válságtüneteire is akár. Nem véletlen, hogy a világon minden komoly pedagógiai 

tudományos műhelyben a megoldásokon gondolkodnak a kutatók. Mert mindenhol válság 

van, s ez megjelenik a pedagógia világában is, ahol egyre kétségbeesettebb küzdelem folyik 

az „életszerű”, „problémamegoldó”, „használható tudást adó” iskoláért, nevelési 

gyakorlatokért, az egyre súlyosabb nyomást gyakorló társadalmi, politikai környezetben. 

 A COVID–19 világjárvány 2020-as betörésekor egy teljesen új oktatási formára kellett 

átállítani az iskolát, amelyet „digitális oktatásnak” neveztünk el. Próbáltuk a legjobbat 

kihozni magunkból a korlátozott lehetőségek között is. S ez az optimizmus volt talán a kulcsa 

annak a sikeres pályának, amelyet befutottunk a 2019-2020-as tanév utolsó három 

hónapjában, majd a 2020-2021-es tanév novemberétől. Megszülettek a ránk vonatkozó 

rendeletek és a hozzá kapcsolódó utasítások. S ezeket maradéktalanul végrehajtva, egyúttal 

a saját értékrendünket mindvégig szem előtt tartva kihoztuk a maximumot ebből a 

rendszerből is. Folyamatosan születtek a „Rendkívüli igazgatói hírlevelek” a tantestület, a 

dolgozói kör és a diákság, valamint szüleik számára, számtalan online megbeszélést 

tartottunk, s folyt az oktatás rendezett mederben, számtalan tapasztalatot szerezve ezáltal. 

Az első – legnehezebb időszakban – több héten át minden este 18 órakor ülésezett 

online módon a „Leőwey Operatív Törzs” (LOT), s ha bármilyen felvetése volt a 

tantestületnek, a diákoknak vagy a szülőknek, akkor azt aznap megtárgyaltuk. 

Hírleveleinkben reagáltunk és információt adtunk mindenkinek. Az első három hónapban 

nem tettük kötelezővé egyik digitális platformot sem. Bár sok visszajelzés érkezett a 

diákoktól és a tanároktól is, hogy túl sokféle rendszert kell egyszerre megismerniük és 

használniuk, végül a Google Classroom tűnt a legoptimálisabb rendszernek. Ezért javasoltuk 

ennek használatát, s 2020 novemberétől mindannyian áttértünk erre a rendszerre. A 

diákoknál a jó időbeosztást, az önirányított tanulást, a módszertani sokszínűséget, a 

differenciált haladást támogattuk. Gondoltunk a tehetségesebbekre is. Ezért lehetőség 

szerint módot adtunk arra, hogy aki tud, az több anyagot is elvégezhessen, s előrébb jusson a 

többieknél. Ez komoly munkát jelentett tanárnak, diáknak egyaránt! Új tanulási korszakba 

léptünk. Ebben az időszakban szó szerint elkezdődött a "homo studens" – a "tanuló ember" 

kora a Leőweyben. Tapasztalatunk szerint a diákok nagy többsége felelősen viselkedett, és 

alkalmazkodott ehhez a rendszerhez. Néhány osztályban volt egy-két "csellengő", akik 

nehezebben reagáltak a kihívásra. De őket is tudtuk a kereteken belül kezelni. Különösen 
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nehéz feladat volt az Arany János Tehetséggondozó Program hátrányosabb régióiból 

származó fiataljainak teljesíteni a kihívásokat. A diákok és a szülők is hálájukat és 

elismerésüket fejezték ki a munkánk iránt. Mindenki számára meglepő volt a felismerés, 

hogy „hiányzik az iskola”. Ez alatt az idő alatt készült el a Pedagógiai Program módosított 

verziója a korábbi megbeszélések alapján, az új NAT-elvek alapján megújított Nevelési 

Programmal és az online szerkesztett 900 oldalas Helyi Tantervvel.  

 

2.2. A megtett lépések 

„Ha megszelídítenél, megfényesednék tőle az életem. Lépésed neszét hallanám, 

 amely az összes többi lépés neszétől különböznék.”  

Antoine De Saint-Exupéry 

A szervezetfejlesztés építő változtatásai több lépésben valósultak meg. Az ötosztályos 

„tagozati jelleg” kimunkálása, amely szerkezetben valójában nyolc képzési forma kap helyet, 

az egész tantestület szakmai innovációja volt. Hiszen a vegyes osztályok megszüntetése után, 

a természettudományos tagozat újraindításával, a hagyományosan jól működő képzések 

továbbfejlesztésével, kialakult egy világos képzési struktúra, amely hitelesen vállalható a 

jelen környezetben, illeszkedve a helyi társadalmi igényekhez, lehetőséget kínálva a 

tehetséggondozásra fókuszáló pedagógiai program megvalósításának és 

továbbfejlesztésének. A tervezett hatosztályos képzés megvalósításáról, illetve a 

kollégiummal való összeolvadásról lemondtunk, belátva ezeknek a terveknek a jelenlegi 

irrealitását. 

Az öt évfolyamos Arany János Tehetséggondozó Program húszéves működtetése 

nyomán kifinomult módszertannal tudjuk ma már megközelíteni a hátrányos helyzetű 

régiókból és családokból érkező tehetséges gyerekeket. Komoly eredménynek számít, hogy 

az egész tantestületnek át kellett esnie egy folyamatos „belső továbbképzésen” annak 

érdekében, hogy eredményesen tudjunk foglalkozni a korábban nem megszokott 

kihívásokkal. A Program nagy gondot fordít a családokkal való kapcsolattartásra, a szociális 

alapú támogatásokra, a kulturális élmények révén ható nevelési programra. Kiváló a 

kapcsolatunk a Pécsi Kodály Zoltán Kollégiummal, ahol a program másik fele valósul meg. 

Jelentős eredményeket értünk el így a lemorzsolódás elleni küzdelemben, annak ellenére, 

hogy a program átnevezésével egy időre át is minősítették ezt a komplex pedagógiai modellt. 

Nagy eredménynek könyvelhetjük el, hogy országos szakmai összefogás révén sikerült az 

eredeti nevet és célokat visszaszerezni, s ma már újra arról szól a nemzetközi hírű magyar 

pedagógiai innovációnak számító program, hogy megtaláljuk a rejtőző tehetségeket, 

felkészítsük őket az érettségire, és egyetemekre irányítsuk, vagy jó szakmák tanulására 

serkentsük őket. 
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Jelentős munkát végeztünk a beiskolázást támogató rendszer fejlesztése érdekében. 

Béresné Tímár Andrea személyében egy rendkívül agilis, számtalan innovációt megvalósító 

pedagógust találtunk a program vezetésére. A nagyon jól működő szakmai stábbal sorra 

valósítottuk meg a sajátos, programhoz illeszkedő rendszerelemeket. A programmal egyidős 

az Arany János Művészeti Fesztivál, amelyet általában 600 vendéggel tartunk meg, akik az 

ország többi Arany János Programot működtető iskoláiból érkeznek hozzánk, s bemutatják 

különböző művészeti ágakban produkcióikat. De szervezünk Tehetség Tábort, Arany János 

Napokat, Arany Esély Nyílt Napot, s elkezdtük építeni az „Aranyásó Programot”, amely olyan 

szakembereket és civil személyeket tömörít magába, akik a tehetségek megyei szintű 

felkutatásában vesznek részt. A program fenntarthatósága nagymértékben azon fog múlni a 

jövőben, hogy a jelenleg még csökkenő gyerekszám, a szakképzés jelentős elszívó hatása és a 

családi prioritások gazdasági orientáltságú megváltozása ellenére még vonzóbbá tudjuk-e 

tenni az ötéves, intenzív igénybevételű programot, illetve tovább tudjuk-e majd fejleszteni a 

meglévő tapasztalatok alapján és az aktuális kihívások közepette.  

Kiemelkedő társadalmi érdeklődés mellett élesztettük újjá angol tagozatunkat, az 

Angol Munkaközösség tagjainak együttműködésével, jelenleg Bárdi Judit tanárnő 

irányításával, s alakítottuk először emelt óraszámú képzéssé, majd emelt szintű képzéssé. 

Négy-ötszörös túljelentkezés jellemzi itt a beiskolázásunkat, s a kiváló diákokkal közösen a 

tagozat lassan kiépíti azokat az arculati jellegeket is, amelyek komoly szakmai fejlesztés 

eredményei, az Angol Versenytől az Angol Estig, erősítve a tagozati identitást. Az idei évben 

már a nagyon nehéz angol OKTV-n is sikerült dobogós helyezést elérnie egy diákunknak 

Tillman Gábor tanár úr felkészítése nyomán. Az idejáró fiatalok általában felsőfokú, de 

minimum középfokú nyelvvizsgával végeznek, s szinte kivétel nélkül bekerülnek a magyar 

vagy az európai egyetemekre.  

Ugyancsak újjáélesztettük a természettudományos tagozatot osztályszinten, kiváló 

pedagógusunk, Simon Péter tanár úr és kollégái innovációs ötletei alapján. Az osztály hármas 

tagolódású szerkezetben működik, a városban egyedülálló módon, matematika-fizika, 

matematika-informatika és biológia-kémia szakosodással, emelt szintű képzési formában, 

négyéves intenzív fejlesztési struktúrában a kiváló magyar hagyományokkal rendelkező 

természettudományos képzés nyomdokain járva. A diákok jó eséllyel mennek ebből az 

osztálytípusból orvosi, fogorvosi, állatorvosi, mérnöki, tanári és egyéb természettudományos 

szakokra. Nagymértékben elősegíti a tagozat munkáját az Öveges Pályázatból elkészült 

laborfejlesztés, amelyet híres diákunkról, „Szabó Attila Természettudományos Labornak” 

neveztünk el, két kiváló laboráns, Molnár Lilla és Petrovszki Péter támogatásával, mind a 

kémiai-biológiai, mind a fizikai területen. 

A németes osztálytípusunk szintén megújult a Német Munkaközösség szakmai 

munkája révén, Gerendásné Szabados Timea igazgatóhelyettes asszony, illetve jelenleg 

Kóczián-Méder Lilla tanárnő vezetésével. A Leőweyben az egyik legrégibb tagozatunk a 
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német nemzetiségi, amely 1956 óta működik, volt idő, amikor három párhuzamos osztállyal. 

Amióta azonban a Tiborc utcai iskolából német nyelvű iskolaközpont lett, és a gyerekek 

száma csökkent a városban és a megyében is, újra kellett gondolnunk a tagozat céljait és 

struktúráját. A kiemelkedő szintű nyelvi képzésre továbbra is van igény, ezért az osztályt két 

részre bontottuk, az egyik része továbbra is maradt nemzetiségi képzésű, a másik pedig 

emelt szintű képzési programmal működő osztályrész lett. A tagozat továbbra is ápolja a 

németes hagyományokat, egyúttal folyamatosan fejleszti programját. A Német Nyelvi 

Munkaközösség is megújult, az egész iskolában talán a legtöbb egyedi programot ők 

valósítják meg, ugyanakkor a nagy közösség életében mindig aktívan részt vesznek, nagyon 

sok programnak ők a motorjai. 

A Magyar Francia Két Tanítási Nyelvű Tagozat szintén az egyik legsikeresebb képzési 

formánk, Laurent Fleuret irányításával. Minden évben jelentős érdeklődés mutatkozik iránta 

a szülők és a nyolcadikosok részéről. A második évtizedébe lépő, nagyon sok saját fejlesztésű 

tananyaggal működő tagozat kialakította saját arculatát az iskolán és a városon belül, szép 

hagyományokat honosított meg, mára kiforrott pedagógiai kultúrával rendelkezik. A 

nyelvoktatásban kiválóan alkalmazzák a kollégák a kooperatív és a drámapedagógiai 

módszertan sajátosságait. Minden évfolyamon működik egy nyelvi színjátszó-kör. Amikor 

lehet utazni, akkor minden évben több nyelvi utat is szerveznek. Mindezek nagymértékben 

elősegítik a nyelvtanulás hatékonyságát.      

Célom volt, hogy olyan iskolát „építsünk”, amelyben a diákok szerepét 

újraértelmezzük. Ez jelentette az emberkép pontosítását a Pedagógiai Programban és a 

fókuszáthelyezést a pedagógiai gyakorlatban a tanításról a tanulásra. E célok megvalósítása 

folyamatosan történik. Egy pedagógiai programban könnyű átírni a célokat, a 

megvalósításhoz azonban a szemléletalakuláson kívül változnia kell a pedagógiai folyamat 

arányainak, a tervezéstől az órák eszközrendszerén át a kimeneti eredményekig. Ezért azt 

mondhatjuk, hogy ennek a célnak a megvalósulása csak akkor valósulhat meg, ha kitartunk 

az eredeti célkitűzés mellett, s a tanulók egyre több szerepet kapnak saját tanulási 

folyamatuk szervezésében.  

Ezeket a célokat szolgálta az alaptevékenység nyugodt körülményeinek biztosítása, 

illetve a tanári motivációs kultúra erősítése (tanfolyamokkal, közösségi rendezvényekkel, a 

testvériskolai kapcsolatok erősítésével Sepsiszentgyörgytől, Munkácson át, Szabadkáig és 

Grázig). Megőriztük és megerősítettük a Leőwey hagyományos imázsát, a jó értelemben vett 

„elitgimnáziumi” státuszt az eredmények stabil megőrzésével az alapoktatás, a különböző 

szintű érettségikre és nyelvvizsgákra, a tanulmányi versenyekre való felkészítéssel, valamint 

az iskola nyelvi programjainak megerősítésével. Különösen sikeresnek mondható a 

gimnázium nyelvi képzési portfóliója a fentiekben elemzett módon. Siker egyúttal, hogy be 

tudtuk vezetni hét esztendővel ezelőtt a kínai állami nyelv (a mandarin) oktatását előbb az 

ELTE majd a PTE Konfuciusz Intézetének támogatásával, anyanyelvű tanárral, valamint a 
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portugál nyelvet a Camoes Intézettel való együttműködésben, s az orosz nyelv visszahozását 

önerőből.  Tanítunk még továbbra is nagyon sikeresen spanyol és olasz nyelvet is. Minden 

évben rendkívül jó a nyelvvizsgázóink aránya az összlétszámhoz képest. Gyakori, hogy egy 

diákunk egy felsőfokú és egy középfokú nyelvvizsgával érettségizik. 

Jelentős eredménye volt az elmúlt időszaknak a magas szintű tehetségfejlesztés 

céljainak megvalósítása, az egyes eredmények javulásától a kiemelkedő 

versenyeredményekig. Vezetőként fontosnak tartom olyan körülmények megteremtését, 

amelyek lehetővé teszik a nemes versengést, a kiemelkedő tudás elismerését, egyúttal 

annak megtanulását, hogy tudjunk egymás sikereinek örülni. A legkiválóbb eredményt a 

Nemzetközi Fizika Diákolimpiákon érte el Szabó Attila, aki kétszer is a dobogó legmagasabb 

fokára állhatott. 2013 júliusában a dániai Koppenhágában a 44. Nemzetközi Fizikai 

Diákolimpián megismételte egy évvel korábbi eredményét, vagyis ismét abszolút első helyen 

végzett, ezzel a verseny történetében ő lett az első, aki két alkalommal is kiérdemelte az 

abszolút első helyezést. Attila 2020-ban Ifjúsági Tüke Díjat kapott Pécs hírnevének 

öregbítéséért, jelenleg a Cambridge-i Egyetem PhD képzésén tanul fizikusként. Legfontosabb 

eredményei a következők voltak: 2011 International Physics Olympiad: 4. hely; European 

Union Science Olympiad: ezüsérem; Middle European Mathematical Olympiad: aranyérem; 

2012 International Physics Olympiad: aranyérem, abszolút első helyezés, legjobb elméleti 

dolgozat; Middle European Mathematical Olympiad:  aranyérem, abszolút második helyezés; 

2013 International Physics Olympiad: aranyérem, abszolút első helyezés, legjobb elméleti 

dolgozat; International Mathematical Olympiad: ezüstérem. Felkészítő tanára fizikából 

Simon Péter, matematikából Kiss Zoltán volt. Attila a Leőwey-ben töltött négy év során szinte 

minden országos matematika- és fizikaversenyt megnyert. 

Számtalan szép eredményt szerzett még iskolánk a különböző tantárgyi versenyeken. A 

Náboj Nemzetközi Fizika Csapatversenyen több alkalommal is kiemelkedő eredményt ért el a 

Simon Péter tanár úr által felkészített csapatunk: 2015/2016-os tanév junior kategória 8. 

hely, országos: 1. hely (Fekete Balázs, Karl János, Kolontári Péter, Páhoki Tamás, Zsombó 

István); 2016/2017-es tanévben ugyanez a csapat senior kategóriában (11-12. évf.) 

nemzetközi: 3., országos: 1. hely; 2017-2018-as tanév senior kategória (11-12. évf.) 

nemzetközi: 1., országos: 1. helyezés (Fekete Balázs, Karl János, Kolontári Péter, Páhoki 

Tamás, Fülöp Sámuel); 2018/19-e tanév junior kategória 3. hely (Erdélyi-Nagy Anna, Bollér 

Henrik, Fekete András, Sas Mór, Selmi Bálint); 2019/2020-as tanév junior kategória (Bánáti 

Tamás, Király Máté, Leemans Arno, Somlán Gellért, Tóth Kristóf). 

Matematikából Bereczkiné Székely Erzsébet tanárnő tanítványai Fekete Panna (2014. 

European Girls’ Mathematical Olympiad: bronzérem, 2015. Middle European Mathematical 

Olympiad: bronzérem, European Girls' Mathematical Olympiad: ezüstérem) és Gyarmati 

Máté (2011. Middle European Mathematical Olympiad: ezüstérem) értek el nemzetközi 

sikereket, emellett több országos versenyen is dobogós helyezéseket értek el. Fülöp Sámuel 
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Sihombing iskolánk képviseletében minden megyei versenyen a csapat legeredményesebb 

versenyzője volt, a Középiskolai Matematikai és Fizikai Lapok feladatainak megoldója volt 4 

éven át, és a legjobbak között volt eredményeivel, a Kárpát-medencei Bolyai Matematika 

Emlékversenyen 1. helyezést ért el. A Náboj Nemzetközi Fizika csapatverseny Senior 

kategóriában szintén 1. helyezett volt csapatával. Fizika tanára Hegedüs János, matematika 

tanára Bereczkiné Székely Erzsébet volt. 

Tanítványaink több tantárgyból jutottak be az OKTV döntőjébe és értek el előkelő 

helyezéseket az elmúlt 10 évben. A tantárgyak közül kiemelkedik a fizika (2011-ben és 2012-

ben Szabó Attila 1., 2017-ben Szentivánszki Soma 2. helyezés, mindkettőjük felkészítő tanára 

Simon Péter), a matematika (2012-ben Gyarmati Máté 1. helyezés, felkészítő tanára 

Bereczkiné Székely Erzsébet, 2013-ban Szabó Attila 1. helyezés, felkészítő tanár Kiss Zoltán), 

a francia nyelv (2013-ban Jurisits Janka 1. helyezés, felkészítő tanárai Taubert Mariann és 

Laurent Fleuret, 2016-ban Illés Dorottya 3. helyezés, felkészítő tanárai Taubert Mariann és 

Zöldi Éva, 2017-ben Mihácsi Réka 3. helyezés, felkészítő tanárai Taubert Mariann és Polohn 

Yvette, 2019-ben Bogner Luca 3. helyezés, felkészítő tanára Zöldi Éva, 2021-ben Szíjártó 

Máté 3. hely, felkészítő tanára Polohn Yvette). A fentieken kívül számos versenyen indultak 

diákjainak egyéni és csapatversenyekben. Kiemelkedő eredményeket a humán területen 

Fülöp László tanár úr csapatai történelemből, Varga Judit és Tamás Csilla tanárnők magyar 

nyelvtanból értek el, Maronics Lilla Magyar nyelvtan OKTV I. helyezett lett 2015-ben. 

A tehetséggondozás mellett komoly figyelmet fordítunk az egyéni bánásmód 

érvényesülésére, a hátrányos helyzetű, sajátos nevelési igényű vagy beilleszkedési, tanulási, 

magatartási nehézséggel küzdő tanulókra. Ebben a munkában komoly segítséget jelent 

nekünk Székely Zsuzsanna szociális munkás és Golob András pszichológus szakértelme, 

korábban Románovits Katalin, jelenleg Lukics Gyöngyi ifjúságvédelemmel foglalkozó 

kolléganők áldozatos munkája. Kollégáink egyénileg és csapatmunkában is kiváló 

eredményeket érnek el ezen a területen védőhálót tartva a rászoruló gyerekeknek, a 

pedagógiai folyamat során a tanulók értelmi, érzelmi, szociális és testi sajátosságaira 

egyaránt kiemelt figyelmet fordítva, ezzel segítve a komplex személyiségfejlődést. 

Az országos kompetenciamérések eredményei is hízelgő képet mutatnak a Leőweyről, 

de fontos tudnunk, hogy jelenleg a tantervi tartalom és a kompetenciafejlesztés nem mutat 

még teljes koherenciát, bár, az új NAT törekvései között ez ott szerepel, maradéktalanul ez 

még nem valósítható meg, ehhez jelentősebb strukturális változtatásra lenne szükség a 

tantervekben. A legutóbb kiértékelt országos mérések eredményei jól mutatják iskolánk 

kiemelkedő teljesítményét mind a matematika, mind a szövegértés területén. Mindkét 

szempont alapján a magyar iskolák felső középmezőnyébe tartozunk, ráadásul ez 

tagozatonként változó, a speciális tagozatok kiemelkedő eredményét az AJTP hátrányos 

helyzetet kompenzáló eredményei árnyalják.      
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I. táblázat: A 2019-es kompetenciamérés eredményei matematikából 

                                     

 

II. táblázat: A 2019-es kompetenciamérés eredményei szövegértésből 
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Fontos célunk volt még az aktív állampolgárságra, demokráciára nevelés, mert az iskola 

feladata, hogy megteremtse azokat a lehetőségeket, amelyek megtapasztalásával a tanuló 

fel tud készülni a felnőtt élet szerepeire. Olyan tevékenységekbe igyekszünk bevonni a 

tanulókat, amelyek segítségével megismerkedhetnek a főbb állampolgári jogokkal és 

kötelezettségekkel, illetve tapasztalatot szerezhetnek ezek egy részének gyakorlásában. Az 

osztályszintű társas kapcsolati rendszer, illetve az iskolai diákönkormányzatban való 

részvétel és a diákjogok gyakorlása lehetőségeket kínál a tanulóknak a demokratikus 

működés személyes megtapasztalásához. A DÖK elnökökkel nagyon jó kapcsolatot sikerült 

kialakítani az elmúlt tíz esztendőben, saját kezdeményezésre új SZMSZ-t alkottak, amelynek 

készülése során együttműködtek az iskola vezetésével. Számtalan innovációnak ők lettek a 

motorjai. 

Új irány volt célrendszerünkben a pénzügyi tudatosságra nevelés. Ennek érdekében 

több kollégánk végzett képzést ezen a területen. Kovács Ágnes tanárnő az ELTE-n sikeres 

vizsgákat tett, s újabb diplomát szerzett. Az iskolának igyekeznie kell biztosítani a jelen 

társadalmi környezetben, hogy a tanulók a korosztály sajátossága szerint hétköznapi 

gazdálkodási, pénzügyi ismereteket és készségeket szerezzenek. Ennek érdekében az iskola 

olyan tanulási környezetet teremt a szükséges módszertani eszközök alkalmazásával, 

melynek segítségével a tanulók hasznosítható ismereteket és tájékozódási készségeket 

sajátítanak el a világgazdaság, a nemzetgazdaság, a vállalkozások és a háztartások életét 

meghatározó gazdasági-pénzügyi intézmények működéséről és a gazdasági-pénzügyi 

folyamatokról. A jövőben ezt a területet még tudatosabban igyekszünk fejleszteni Kovács 

Ágnes tanárnő irányításával. 

Kiemelt célunk volt a fenntartható jelen és jövő iránti elkötelezettségre nevelés. 

Mindenféle módon igyekeztünk fejlődni ezen a területen. Az iskola alapdokumentumaiban 

szabályoztuk a fenntarthatósággal és a környezettudatossággal kapcsolatos feladatainkat, 

kitérve a társadalmi, a kulturális, a globális és a környezeti felelősség kialakításának helyi 

sajátosságaira. E célokat intézményi szintű projektnapok és témahét szervezésével, a tanulók 

együttműködését és aktivitását igénylő gyűjtésekkel, regionális, országos és nemzetközi 

programokba való bekapcsolódással szerettük volna megvalósítani, így támogatva a 

tanulókat a természeti és épített környezettel, valamint közösségeink jövőjével kapcsolatos 

felelősségérzetük kialakításában. Ezek a célok szintén csak részben teljesültek a digitális 

oktatásra való áttérés következtében. Ugyanakkor a fenti kihívásokat jelenleg az országos 

Virtuális Erőmű Programba való bekapcsolódással, más helyi szervezetekkel együttműködve 

a Baranya Megyei Virtuális Erőmű Program építésével, pályázatok megvalósításával és a 

szemléleti nevelés kiterjesztésével továbbra is igyekszünk megvalósítani. Két alkalommal is 

sikerrel pályáztunk a VEP-re, melynek oklevelét a Parlamentben vehettük át. Egy alkalommal 

vendégünk volt Áder János köztársasági elnök úr, aki a víz szerepéről tartott érdekes 

interaktív előadást a fiataloknak. 
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Pedagógiai programunk másik fontos területén az újszerű nevelési célokra 

fókuszáltunk folyamatosan. Kiemelt célunk az egészséges, minőségi életmódra és a lelki 

egyensúly megteremtésére nevelés fejlesztése. Ez megalapozza az életen át tartó 

igényességet a testi és lelki egészség és jóllét fenntartása iránt, hozzájárulva ezzel az élet 

örömteli megéléséhez. Az iskola feladata olyan nevelési feltételrendszer megteremtése, 

amely lehetővé teszi, hogy a tanuló az iskolában megismerje és kialakítsa, gyakorolni kezdje 

azokat a szokásokat, amelyek a testi-lelki egészség hosszú távú megőrzésének alapját 

képezik. Az iskola a tanuló életkorának megfelelő módon biztosítja, hogy olyan szokásokat 

sajátítson el, amelyek segítséget jelentenek az egészséges életmód fenntartásában, illetve, 

amennyiben szükséges, motivációt nyújtanak egészsége újraépítésére. Mindezt a 

magatartást és hozzáállást a pedagógusok akkor tudják a leghitelesebben közvetíteni a 

Leőweyben, ha saját életvezetésükben is gondot fordítanak a fenti célok teljesülésére. 

Célunk volt ezen a területen, hogy a tanulók olyan ismereteket, készségeket és attitűdöket 

sajátítsanak el, illetve fejlesszenek, amelyek elősegítik, hogy felismerjék az egészséges 

táplálkozás jelentőségét. Ennek a célnak a megvalósítását kiválóan szolgálta 

menzafejlesztésünk, amelyet 2017-ben valósítottunk meg egy udvari épület részbeni 

átalakításával és egy kiváló szakember, Heizler Péter szerződtetésével, aki vállalkozásával 

biztosítja a meleg ebédet azoknak, akik igénylik ezt. Ennek érdekében a szünetek rendjét is 

átszerveztük, hogy több szünet legyen az egészséges étkezésre. 

Megértettük diákjainkkal a mindennapos testmozgás fontosságát, a testi erőnlét és a 

mozgáskultúra egészségre gyakorolt hatásának jelentőségét. Ennek a fontos célnak az 

érdekében – a testnevelő tanárok kiemelt tevékenysége mellett – bevontuk a munkánkba 

korábbi diákjainkat, különösen az orvosképzésre járókat, akik számos alkalommal 

egészítették ki a pedagógiai tevékenységeinket. Így válhat diákjaink számára tudatossá 

többek között a korai felismerés fontossága a betegségek megelőzése és kezelése 

érdekében. A lelki egészség területén olyan életcélokat, értékeket és megküzdési 

készségeket igyekszünk kialakítani, amelyek elősegítik a káros szenvedélyektől mentes 

életmód megalapozását. Tanulják meg érzelmeiket felismerni, szabályozni, megfelelő 

kommunikációval kifejezni, értékesnek tekinteni és gyakorolni a szeretet- és tiszteletadást, 

nyitottá válni mások érzéseinek megértése és elfogadása iránt. Célunk volt, hogy diákjaink 

képessé váljanak konfliktushelyzetekben a különféle megoldások közötti mérlegelésre, 

elsajátítva a konfliktusok problémaközpontú, asszertív – nem passzív és nem agresszív – 

megoldási módjait és a válsághelyzetekre adható építő jellegű válaszokat. Ezen a területen is 

sokat haladtunk előre az elmúlt tízéves periódusban. A tanultakat a járvány idején már 

többször alkalmazni is tudták diákjaink.  

Kiemelt nevelési feladatunknak tekintettük, hogy a tanulást támogató értékelés 

alkalmazásával és a folyamatos, fejlődést segítő visszajelzésekkel ösztönözzük tanulóinkat a 

káros függőségek kialakulásának megelőzésére. A korosztály jellemzőit figyelembe véve évről 

évre több olyan alkalmat is teremtettünk, amely teret és időt biztosított a szabad mozgásra, 
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az önismereti és társas készségek fejlesztésére, valamint az alkotókészség kibontakozására. 

Ezt szolgálta a Mentálhigiénés Csoportunk működtetése, amelyben évente többször 

egyeztettek a szakemberek (pszichológus, védőnő, szociális munkás, gyakorlatos 

pszichológushallgatók). Sajnálatos, hogy a járvány miatt 2020-ban elmaradt a tanév végi 

„egészséges” projektnapunk, de folyamatosan működött az újonnan induló önismereti 

szakkörünk Székely Zsuzsanna vezetésével.  

Fontos eredmény volt az is, hogy bevezettük a pedagógusok értékelési rendszerét a 

TÉR csoport irányításával, amelynek része lett a tanulói véleményalkotási kérdőív is. A 

szempontrendszer kialakításakor a PTE Pszichológiai Intézetének bevonásával, majd a 

diákönkormányzat részvételével reprezentatív felmérés készült, hogy a diákok mit tartanak 

fontosnak tanáraik munkájában. Így alakult ki az a 12 állításból összeállított tesztlap, amely 

összhangban van az országos tanárértékelési rendszer 8 kompetenciájával és az általam 

használt 4 dimenziós rendszerrel is. A kapott tapasztalatokat folyamatosan építjük be az 

iskola szervezetfejlesztési koncepciójába.  

2.3.  A kommunikációs rendszerépítés eredményei 

„A nevelés nem csak elveken és okos taktikán múlik,  

mert elsősorban a lényünkkel nevelünk.  

 A nevelés: titkos metakommunikáció.”  Müller Péter 

A kommunikáció terén jelentős fejlesztések történtek az elmúlt tíz esztendőben a 

Leőweyben. Az igazgatói koncepció kiemelt eleme volt ennek a területnek a tág értelmezése. 

Átalakítottuk a kommunikációs teret, hiszen a jelentős épületfejlesztések új lehetőségeket 

nyitottak, mind a személyes és közösségi, mind az online kommunikáció számára. Az idő 

strukturálása is több szinten valósul meg. Számtalan egyeztetési fórum bevezetésével 

gyakorlattá vált az asszertív kommunikáció alkalmazása és kísérletezése. Egyre világosabb az 

iskola minden szereplőjének, hogy van lehetőség arra, hogy értékeinket megfelelő 

érdekérvényesítési modorban, hiteles érvek révén kommunikáljuk a környezetünk felé, s 

mégse álljunk háborúban állandóan a környezetünkkel. Ezt a játszmamentes kommunikációt 

gyakoroljuk a személyes és a nyilvánosság felé történő megnyilatkozásainkban is. Fontos 

lépés volt ugyanakkor az online kommunikáció technikai hátterének megteremtése, 

köszönhetően egy kiváló rendszergazda szerződtetésének, Erdélyi Zoltán személyében, 

valamint az országos digitális oktatási hálózatfejlesztésbe történő szerencsés 

bekapcsolódással, éppen mielőtt kitört volna a „digitális korszak”. Jó döntésnek bizonyult a 

folyamatos géppark fejlesztés is, elsősorban az Arany János Programnak köszönhetően. Így 

lehetséges az, hogy minden tanár külön laptoppal tud ma már bárhonnan órát tartani, ahol 

van wifi-hálózat. Márpedig az iskola erős lefedettségűvé vált az elmúlt évek fejlesztéseinek 

köszönhetően, mind az internet elérés, mind a wifi lefedettség terén. 
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A horizontális szervezeti építkezés mellett lényeges mozzanat volt a vertikális 

fejlesztés. Ebben kulcsszerepet játszott az iskolavezetés új típusú, pontos szerepek mentén 

történő, együttműködésen alapuló szemléletének bevezetése. Kiemelkedő szerepet játszott 

az elmúlt tíz esztendőben az iskolafejlesztés területén, öt éven át igazgatóhelyettesként, 

majd vezetői tanácsadóként, Kovács Ágnes tanárnő, aki innovatív mesterpedagógusként 

több területen is jelentős fejlesztések elindítója volt, egyúttal minden lényeges vezetői 

döntés esetén sokat segített reflektív és mindig építő szándékú szemléletével. Fontos 

igazgatói döntés volt, hogy a megüresedő két igazgatóhelyettesi pozícióra két nagyszerű 

szakembert sikerült megnyerni Gerendásné Szabados Timea és Gara Szabolcs személyében, 

a gazdaságvezetői pozíciót pedig Fejérné Wenhardt Krisztina tölti be szintén kiválóan.  

A minden héten kötött időpontban tartott, gyakran kibővített vezetői értekezlet, az 

újonnan bevezetett, „középvezetői réteget” és irányítást megerősítő Stratégiai Csoport 

kialakítása, a tagozatvezetők és a munkaközösség-vezetők kinevezése és megerősítése, 

valamint az operatív nevelői munkát segítő csoportok (pl. Egészségfejlesztési Csoport, TÉR 

Csoport) felállítása és működtetése, a DÖK komolyabb ötleteinek beépítése (pl. Fecsketábor) 

mind-mind segítették az ötletek áramlásának, a motivációs energiák újratermelésének teret 

adó kommunikációs szervezetfejlesztő munkát.  

Konstruktív vezetői céljaim megvalósításának egyik legfontosabb eszköze az 

együttműködésen alapuló kommunikációs technika, amellyel segíteni kívánom a 

munkatársakat és a diákokat abban, hogy az adott pillanatban meglévő világképüket a 

további változás értékes és hasznos forrásának tekinthessék, hidat tudjanak építeni a már 

meglévő tudásuk és az önmaguk valamint közösségük, az iskolai szervezet fejlesztését 

elősegítő ismereteik közé. Ennek a kultúrának a gyakorlata egy folyamatos tanulási program, 

amelyet mára sikerült gyümölcsözővé érlelni, természetesen sok konfliktus felvállalásával, 

kezelésével és megoldásával. Állandó törekvésem, hogy vezetői tevékenységem mindig olyan 

formában jelenjen meg, amely teret ad a tanároknak, illetve más dolgozóknak, valamint a 

tanulóknak és szüleiknek is, hogy kifejezhessék lényeges személyes megnyilvánulásaikat, és 

így távol tartsuk a közösség tagjait az életidegen irányítási szituációktól. 

Jól bevált eszköz lett a félévente tartott „igazgatói portfólió-értékelés”, amely során az 

osztályfőnökökkel egyesével nézzük végig a diákok előmenetelét. Komplex módon értékeljük 

ilyenkor a fiatalokat, a teljes iskolai tevékenységüket vesszük figyelembe, s elsősorban 

önmagukhoz mérten adunk szöveges visszajelzést teljesítményükről. Kaphatnak igazgatói 

dicséretet vagy figyelmeztetést, elégedettségről vagy elégedetlenségről szóló üzenetet, 

illetve a hullámzó teljesítményről szóló levelet. Ezeket a jól működő E-naplón keresztül látják 

a szülők és a diákok is, ahogy az összes jegyüket és hiányzásukat, illetve az órák témáit is. Az 

elektronikus napló használata bevált, egyszerűsítve ezzel az adminisztrációt, s támogatva a 

pedagógiai munkát. 
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Az irányítás és szervezés területén komoly sikernek könyvelem el, hogy a személyi 

felelősségi körömbe tartozó szakszerű és törvényes működést az elmúlt tíz év alatt 

mindegyik fenntartóval egyetértésben sikerült alkalmazni. Mind az önkormányzati, mind a 

tankerületi fenntartási időszakban sikerült a Leőweyt „problémamentes” iskolává tenni, azaz 

mind a dokumentumok tekintetében, mind a működtetés és fenntartás összes indikátorának 

vonatkozásában elértük azt, hogy folyamatos lett az információáramlás központ és iskola 

között, gyakoriak az egyeztetések, s minden vitás kérdést asszertív módon tudunk kezelni. Jó 

így dolgozni, biztonságot teremtve a napi élethez, egyértelmű rendszereket alkotva. 

Az iskola számtalan szép eseményét, amellyel a külvilágnak is folyamatosan 

megmutattuk magunkat, egy varázslatos pedagógusszemély szervezőzsenijének 

köszönhette. Dr. Sárkányné Lengyel Mária igazgatóhelyettes asszony 30 éven át szervezte 

ezeket az eseményeket. Az elmúlt tíz év elemzésekor fontos kiemelni munkáját. 2020-ban 

bekövetkezett nyugdíjba meneteléig olyan mélységeket és magasságokat mutatott meg a 

környezetének, amely élményeket soha nem lehet elfelejteni. Kiemelkedő munkája mindig a 

szalagavató megszervezése volt a Városi Sportcsarnokban 3000 ember számára. Munkája 

elismeréseként számtalan magas kitüntetést kapott, többek között Németh László-díjat, 

Pécsi Tüke-díjat, valamint a Pécsi Tankerület életműdíját az iskolai felterjesztés alapján. 

A szervezési élet központja ugyanakkor az elmúlt tíz évben a Leőwey titkársága volt, 

ahol olyan szakember dolgozik, immáron lassan 20 éve, Mucsi Zoltánné Gabi személyében, 

aki szintén nem csak munkahelyének tekinti az iskolát, hanem egy különleges helynek és egy 

közösségi színtérnek, amelyért érdemes áldozatokat hozni. Teszi ezt kiváló munkával és 

rendkívüli odaadással, a vezetőség igazi partnereként. A titkárság több iskolai eseménynek is 

a bázisa lett az elmúlt időszakban. Újabb és újabb innovációk valósultak meg innen indulva. 

Több arculati tárgyunk van ma már, amelyeket Leőwey-embléma díszít, és itt lehet megvenni 

(toll, kulacs, póló, melegítő stb.), erősítve ezzel a Leőwey-imázst. 

Az egyik legsikeresebb kommunikációs akció az elmúlt időszakban az a Lip-dub lett, 

amelyet volt diákjaink találtak ki, szponzoráltak és szerveztek meg az iskola vezetőségével és 

az egész közösség részvételével. Az ebből készült filmet azóta közel ötvenezren tekintették 

meg a közösségi médiában. A Leőweyről az elmúlt időszakban, kihasználva a digitális korszak 

sajátos lehetőségeit, új imázsfilm is készült a Leőwey Online Csoport jóvoltából. A film 

készítésében segítettek: Bereginé Szőts Annamária, Radóczy Jusztina, Hegedüs János, 

Gerendásné Szabados Tímea, Mucsi Zoltánné, Erdélyi Zoltán. A meglévő filmeket használtuk 

ehhez, illetve egy drónfelvételt készíttettünk az iskoláról, s ebből egy kb. másfél perces 

kisfilmünk született, amelyet már régen terveztünk. Igyekeztünk ebben minél több színfoltot 

megjeleníteni az iskola életéből (tagozatok, gyerekek, tanárok, színjátszás, kórusok, 

zenekarok, labor, ünnepek stb.). A film „bemutatójára” 2020 augusztusában került sor.  

Rendkívül fontosak számunkra a külső kapcsolatok. A külföldi partneriskolákon kívül 

számos hazai intézménnyel ápolunk testvéri viszonyt. Ilyenek az Arany János Programot 
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működtető iskolák. Kölcsönös utazásokkal erősítettük ezeket a viszonyokat például a 

Sepsiszentgyörgyi Székely Mikó Kollégiummal, a Munkácsi II. Rákóczi Ferenc Középiskolával, 

a Szabadkai Gimnáziummal a Határtalanul Pályázat segítségével, illetve a Kaposvári Táncsics 

Mihály Gimnázium tantestületével. A Pécsi Tudományegyetem szintén természetes 

szövetségesünk. Több karral ápolunk nagyon jó kapcsolatot. Évről-évre több hallgatót 

fogadunk partneriskolaként a mentori programunkban, s a tanárjelölt hallgatókkal 

rendszeresen foglalkozunk szakmai fórum keretében.  

2.4. Légkör-mutató 

„Hogy valamit szerethess, ismerned, értened kell, 

 és ha nem érted meg ezt a kapcsolatot közted és köztem,  

hogyan létezhetne szeretet?”     Jiddu Krishnamurti 

  

 Az elmúlt tíz év legfontosabb eredménye a légkör pozitív alakulása lett, amely 

köszönhető többek között a rendkívül konstruktív szellemben elindult minőségfejlesztési 

tervek megvalósulásának. A fő értékirányok az oktatás színvonalának fejlesztése, a 

módszertani kultúrafejlesztés, a nevelési oldal értékének nagyobb megbecsülése, a 

fenntarthatóság eszméjének mélyebb beágyazása, a valid értékmérés, az egészségkultúra és 

a közösségi környezet fejlesztése voltak. Ez komoly kihívás elé állította az iskolavezetést, 

hiszen ennek a rendkívül differenciált és magas színvonalú munkának meg kellett teremteni 

a feltételrendszerét, biztosítani a méltó környezetét és stabil költségvetési alapját. Ezeket a 

célokat nem volt könnyű megvalósítani a nagyon gyorsan változó és lassan stabilizálódó 

fenntartói háttérrel, egyúttal immáron felelős gazdálkodással a fenntartótól kapott 

költségvetési kereten belül, időarányosan a tanévek ritmusának megfelelően, az oktatási és 

nevelési terület feladatainak arányos fejlesztésével, a nevelési programok hangsúlyának 

növelésével, az oktatási feladatok maximális teljesítése mellett, illetve a versenyeztetés 

szemléletének és a tanórán kívüli programok értékelésének harmóniába rendezésével.  

A hamísítatlan Leőwey-atmoszféra fejlesztése és fenntartása minden 

tevékenységünkben testet öltött. Ez nyilvánult meg az írott és íratlan szabályok betartása és 

betartatása terén is. Mindenki számára egyértelművé vált a Leőweyben és Pécs városában is, 

hogy egységes normák szerint élünk, a felvételitől a különböző értékelési rendszerek 

működtetésén át a kétszintű érettségi sikeres működtetéséig. Nem véletlenül bízza ránk a 

Megyei Kormányhivatal az emelt szintű érettségik jelentős részének megszervezését. Cél az 

egyén és a közösség harmonikus egységének megvalósítása, amelyet minden döntésünknél 

figyelembe vettünk, s amely tiszteletet ébresztett a belső és külső szereplőkben egyaránt. Az 

első években több fegyelmi eljárást tartottunk, mert következetesen érvényesítettük a 

házirendünket. A második ötéves ciklusban már alig volt szükség ilyen eszközökre. 
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Megváltozott a diákok összetétele, kialakult az a munkakultúrára alapozott rend, amelyben 

senkinek nem kellett szégyellnie, hogy sikereket ér el, ahol a személyiségfejlesztés mellett a 

közösségi normák betartása mindenkinek fontos céllá vált, hiszen ez lett a záloga az iskolai 

klíma egyre harmonikusabbá válásának. Nincsenek az épületben rongálások, erőszakos 

jelenetek, nincs szükség iskolaőrökre, kamerákra, megszűnt az épületen belüli dohányzás, 

szerződést kötöttünk a Diákönkormányzattal az iskola környezetében történő viselkedés 

szabályairól, amelynek érvényesüléséről közösen gondoskodunk. 

Mindezt céloztuk a digitális pedagógiai módszerek fejlesztésével is kollektív és egyéni 

szinten egyaránt; a tehetséggondozás lehetőségeinek gazdagításával újabb szakkörök 

indításának segítségével, a labormunka megerősítésével; a felzárkóztatás, 

hátránykompenzáció lehetőségeinek gazdagításával mindegyik tagozatunkon, különös 

tekintettel az AJTP keretein belül, a németes képzéseinknél, illetve a francia oktatáshoz 

kapcsolódóan; a fenntarthatóság témájának kiemelt kezelésével több projekt révén; 

valamint a külföldi testvériskolai kapcsolatok erősítésével, a kiutazások támogatásával. 

A hosszú távú iskolavezetői koncepciót mindezekkel a frissülő aktuális célokkal 

igyekeztünk összehangolni. Ennek a koncepciónak jelentek meg újabb és újabb eredményei 

egy-egy tanévben. Fő feladatunk alapján a nevelési-oktatási dimenzió fejlesztéséért tettünk 

meg minden tőlünk telhetőt. Ez megnyilvánult a tantárgyi eredményekben, a módszertani 

fejlesztésekben, valamint a közösségi nevelés különböző akcióiban. A tanulás harmonikus 

támogatását – iskolánk fő profiljainak megfelelően – a tehetséggondozás és a 

hátránykompenzáció terén is továbbfejlesztettük. Az iskolai élet klímájának javítását a 

szereplők közötti együttműködés, kommunikáció, kooperativitás folyamatos szem előtt 

tartása jól szolgálja, a magas szintű informatikai háttérbázis, illetve a különböző egyeztetési 

fórumok hangsúlyos működtetése és a barátságos környezet (pl. Mediterrán-udvar) mellett.  

A fenti célokat kiválóan testesítette meg az a legutóbbi akciónk – felhasználva a 

digitális oktatási szituáció adta lehetőségeket is – 2021 márciusának elején, amely a 

honlapunk megújulására irányuló csapatmunkát jelentette. Nagy öröm volt számunkra, hogy 

CSR formában segítséget kaptunk egy pécsi szoftverfejlesztő cégtől, a Webstar Csoporttól, 

ahol az innovációs csapatot három volt leőweys diák vezeti, s komoly erőforrásokat 

mozgósítva tizenketten – szakemberek, tanárok és diákok karöltve – dolgoztunk egy héten át 

azon, hogy kitaláljuk annak az új koncepciónak a struktúráját, amely már a következő évtized 

kommunikációs központját kívánja a honlap köré felépíteni. A munka során számos olyan 

érték került megvilágításra, amelyekhez mindenképpen ragaszkodunk (a hamisítatlan 

leőweys hangulat, a tiszteletteljes partneri kapcsolatok, a szerteágazó tehetséggondozó 

tevékenység stb.), és egy sor olyan friss ötlet került be a vérkeringésbe, amely 

meghatározója lehet a következő időszak iskolafejlesztési munkájának, mint például a 

közösségi élet megerősítése az újgenerációs eszközök révén is a diákok segítségével.  
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3. SZAKMAI PROGRAM 

„Attól még varázslat, 

 ha tudod, hogy működik.” 

   Terry Pratchett 
 

Annak idején, amikor Rubik Ernő feltalálta a Bűvös-kockát, szeretett volna egy olyan 

modellt alkotni, amely segíti diákjait a térlátásuk fejlődésében. Ennek a gyakorlati modellnek 

az ötlete tette világhírűvé feltalálóját, s öregbítette újfent hazánk hírnevét, megerősítve azt a 

tételt, hogy mi vagyunk az egyik legkreatívabb nemzet a világon. Ezt tudományos tények is 

bizonyítják, ahogy ezt Kopp Mária és munkatársai kimutatták 2008-as reprezentatív mérésük 

közreadásakor. (Kopp, 2008) Igen ám, de szintén ez a munka hangsúlyozta azt is, hogy 

egyúttal gyengék vagyunk az együttműködésben és élen járunk, sajnálatos módon, a 

pesszimizmusban is. 

Amikor tíz évvel ezelőtt tér-időbeli modellt alkotva gondoltam el a Leőwey leendő 

életét, nem sejtettem, hogy ennek ennyire konkrét hatásai lesznek mind térben, mind 

időben, láthatóan és tapasztalhatóan átalakítva az iskola egészét. Ahogy a tíz év eredményeit 

a fentiekben összefoglaltam, akkor világosodott meg bennem, hogy a gondolatnak valóban 

teremtő ereje van, s ezt igen komolyan kell venni, ahogy erre a hagyomány és a tudomány is 

figyelmeztet. Ez a folyamat, amelyet ebben a sajátos pedagógiai térben átéltünk kollégákkal, 

diákokkal, szülőkkel, bennünket is átalakított. Fegyelmezettebbé, felelősebbé, 

elkötelezettebbé tett. Mintha a vidám kamaszkorból most értünk volna igazán felnőttekké.  

Furcsa módon a világban hasonló folyamatok játszódnak le. Annak idején Immanuel 

Kant azt írta a felvilágosodásról, hogy az nem más, mint „az emberiség kilábalása a maga 

okozta kiskorúságból” (Kant). Mi pedig azt mondhatjuk, hogy a mi korunk lehet az emberiség 

kilábalása a maga okozta kamaszkorból, amennyiben képesek leszünk nemcsak a „magunk 

értelmére támaszkodni”, hanem megtaláljuk azt a szintézist, amely szabadság és 

felelősségvállalás, hagyomány és innováció, tudományos logika és művészi intuíció, valamint 

egy sor ellentétpár között ma még feloldhatatlan ellentétként feszül. A mai paradoxonokkal 

terhelt létezés komoly pedagógiai kihívást is jelent. Azt várja el joggal a környezetünk, hogy 

gyerekeinknek adjunk olyan válaszokat, amelyek segítenek megoldani a fenti feszültségeket, 

megtanítják az élhetőbb életet, az együttműködésen alapuló viselkedésmódot, a kreativitás 

építő alkalmazását, a pesszimizmus helyett az optimizmust. 

Egy modern iskola tervezésekor tehát úgy kell kialakítani az élet kereteit és céljait, 

hogy azok vezessék el az idejárókat a nem látható jövőbe.  Szituációkat kell elképzelnünk, 

amelyek fejlesztik a fiatalok alkotókészségét, erősítik őket abban a hitben, hogy képesek 

kialakítani saját tanulásuk módszertanát, kész válaszok helyett meg kell tanulnunk kérdezni, 
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és meg kell mutatnunk a szintézisalkotás varázslatát. Szakmai programom ezért elsősorban 

kérdésekből áll. Szervezetfejlesztő kutatótanári programom szempontjait alkalmazva a 

Leőwey Gimnázium minden létező potenciálját mozgósítani kívánom a következő 

esztendőkben, bízva abban, hogy az egész alkotó közösségnek kiváló tapasztalatai mellett 

jelentős tartalékai is vannak, azaz van kedvünk és ihletünk kutatni, tanulni és fejlődni, a 

meglévő Pedagógiai Programot továbbfejleszteni.     

 

 

3.1. A pedagógiai programfejlesztés új lehetőségei 

 

„Ahogy fent, úgy lent, 

 ahogy kint, úgy bent.”    

Hermész Triszmegisztosz  

 

A Pécsi Leőwey Klára Gimnázium továbbfejlesztésének kulcsa a pedagógusok 

személyében és közösségében rejlik. Kérdések: Hogyan tudjuk mi magunk felvenni a 

versenyt a „gyorsuló idővel”? Mennyire leszünk képesek megújulni, áthidalni a generációk 

közötti időszakadékot? Tudunk-e önismeretben, emberismeretben fejlődni, a folyamatos 

szakmai önfejlesztés mellett? Tudnak-e ebben segíteni a többi kollégának az iskolavezetés 

különböző szintjein álló felelős irányítók? Képesek leszünk-e úgy gondolni a vezetésre, mint 

az egyensúlyteremtés művészetére a döntések és az egyeztetések között? Tudunk-e új 

közösségeket létrehozni az alkotás érdekében a meglévőkből és az új igények alapján? 

A biztonságérzet alapfeltétele az átláthatóság, rendezettség, tervezettség. Kérdések: A 

kötelező keretek között mennyire leszünk képesek a kreativitás mozgósítására? Lesz-e erőnk 

a meglévő terveket átdolgozni? Megtaláljuk-e a helyes arányt a tervezettség és a rögtönzés 

között? Sikerül-e a pedagógiai munka tartalmi és módszertani megújítása, összehangolva a 

kötelezően előírt követelményekkel? Képesek leszünk-e a jövőbe látni? 

 A megújulás záloga a pedagógiai szemléletmód paradigmaváltása. Kérdések: Belátjuk-

e a poroszos, frontális pedagógia korlátait? Fel tudjuk-e mérni az ismeretátadás és a 

kompetenciafejlesztés helyes arányait? Ismerjük-e a kognitív pszichológia eredményeit a 

megismerési folyamatokkal kapcsolatban? Vajon a diákjaink mennyit hasznosítanak abból, 

amit a Leőweyben tanulnak? Össze tudjuk-e hangolni kollégáink mesterprogramjait a közös 

iskolai érdekek mentén? Meg tudjuk-e alkotni közösen a tanuló ember, a „homo studens” 

ideáját? Be tudjuk-e építeni ezt megújuló Pedagógiai Programunkba? 
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Pedagógiai kultúránk középpontjában az átadott tudás, tananyag, s mögöttesében 

értékvilágunk áll. Kérdések: Meg tudjuk-e határozni azt a tananyagot, amely az előírt 

minimum és a helyben tanítható maximum között van? Tudunk-e koherensebb tantervi 

hálót készíteni, amelyben a diszciplináris szemlélet helyett a tantárgyi integráció, a projekt 

alapú gondolkodás, az időnkénti epochális tanulásszervezés is szerepet kaphat? Totálisan 

relativizálódó értékvilágunkban megtaláljuk-e azt a közös platformot, amely pedagógiai 

közösséggé kovácsol minket? Fejleszteni tudjuk-e az értékalapú pedagógiai gyakorlatot, 

amely eddig is jellemezte a Leőweyt, a negatív érdekalapú társadalmi nyomással szemben? 

Közös pszichológiai tudásunk ma már nélkülözhetetlen pillére pedagógiai kultúránknak. 

Kérdések: A generációelméleteket be tudjuk-e kódolni gyakorlatunkba? A modernkori 

kamaszlét problémáit képesek leszünk-e napfényre hozni, hogy érdemi segítséget tudjunk 

nyújtani fiataljainknak? Fel tudjuk-e használni a kognitív pszichológia, a pszichoanalízis és a 

transzgenerációs kutatások legújabb eredményeit munkánk során? Pozitív pedagógiává 

tudjuk-e transzformálni a pozitív pszichológia vívmányait?  

A fiatalokhoz való viszonyunk meghatározó összetevője emberképünk. Kérdések: 

Tovább tudjuk-e fejleszteni gyakorlatunkban Pedagógiai Programunk alapvető tézisének, a 

háromosztatú emberképnek a kidolgozottságát? Megfelelő módon tudjuk-e a fizikai, a lelki 

és a tudati állapotfejlesztést a létállapot fejlődésének szolgálatába állítani? Tudunk-e 

megfelelő módon építeni a tanulás támogatása során a tanulók egyéni céljaira és 

szükségleteire, az osztályok és csoportok egyedi sajátosságaira? Elérjük-e a fiatalok 

ingerküszöbét különböző innovációs ötleteink megvalósításakor? Fel tudjuk-e kelteni és fenn 

tudjuk-e tartani a tanulók érdeklődését a magasabb szintű tanulás iránt? 

A módszerek és eszközök gazdagságán múlik pedagógiai kultúránk minősége, 

differenciáló képességünk hatásossága, digitális pedagógiánk hatékonysága, végső soron 

pedagógiai hitelünk. Kérdések: Alkalmazni tudjuk-e a pedagógiai diverzitást különböző 

tanítványaink és a különféle helyzetek megközelítése érdekében? Megtaláljuk-e azokat a 

mestereket, akiktől valóban érdemes tanulni? Fel tudjuk-e mérni módszertani repertoárunk 

és eszköztárunk gazdagságát a rendszerfejlesztés érdekében? Sikerül-e komplexebb módon 

használni, magasabb szintre emelni a digitális oktatási rendszerben elsajátított 

metódusokat? Tudunk-e holisztikus szisztémákat alkalmazni az egészségesebb pedagógiai 

környezet megteremtése érdekében? 

 

 

 

 



27 
 
 

3.2. A tanuló szervezetté válás folyamata 

„A boldogság nem állapot, hanem aktivitás.” 

Arisztotelész 

 

A folyamatszerű gondolkodás, a pillérek biztonságot adó stabilitása mellett, mindig a 

működő élet feltétele egy iskolában is. Ezen múlik, hogy látjuk-e az áramlásban rejlő 

energiát, nyomon tudjuk-e követni a teremtés alakulását a kiindulástól. Kérdések: Meg 

tudjuk-e őrizni a „Leőwey szellemének” azt az üzenetét, hogy aki belép ebbe a „varázstérbe”, 

amely a Leőwey Klára Gimnázium, az elfogódottan érzi meg a „genius locit”? Tovább tudjuk-

e erősíteni felvételi szisztémánk eredményességét, átláthatóságát, következetességét? 

Pontosítani tudjuk-e a közösségbe lépőkkel azokat a szerződéseket, amelyek szavatolják a 

közösségi rend illetve a személyiség fejlődésének és tiszteletének helyes 

összefüggésrendszerét, arányait? Sikerül-e olyan tanáregyéniségeket megnyerni magunknak, 

akik megértik normáink elfogadásának tétjét, és új energiákat hoznak a továbbfejlődés 

érdekében?  

Tanárok, dolgozók, diákok, szülők közösen alkotjuk az „iskola világát”. Nagyon fontos 

feltétele a fejlődésnek, hogy „világépítési” akciónknak megvannak-e az egymáshoz illeszkedő 

lépései. Kérdések: Sikerül-e mindenkiben felgyújtani a lángot, aki közénk tartozik, amely 

tartósan világít a sötétségben is, azaz tudunk-e lelkesíteni a közös célok érdekében? Tudjuk-e 

nehézségek idején is támogatni egymást? Tudjuk-e mozgósítani azokat a képességeinket, 

amelyek eddig a „tartalékraktárban” hevertek? Tudunk-e gyakorlatiasak és szárnyalók lenni 

egyszerre? Tudunk-e összefogással alkalmazkodni a környezeti kihívásokhoz? Képesek 

leszünk-e továbbfejleszteni tagozatainkat?  

 Az igazság megismeréséhez nem egy út vezet. Fontos feltétele a minőségi pedagógiai 

kultúrának, hogy sok alternatív megoldás legyen a tarsolyunkban minden téren. Kérdések: 

Képesek leszünk-e több oldalról szemlélni a felmerülő problémákat? Hogyan tudjuk 

megvalósítani a teljes ember fejlesztését az oktatási és a nevelési folyamatok jelenleginél 

szervesebb összehangolása révén?  Képesek leszünk-e az egész közösség érzelmi intelligencia 

szintjét fejleszteni, érzékenyíteni a közös tanulási folyamat résztvevőit egymás problémáira?  

A tanuló szervezet folyamatosan önmagát fejleszti. A fejlődési folyamat központi 

lépése a megértésbeli változások megtörténte, a magasabb tudati szintre lépés, az éberebb 

emberi létállapot elérése. Kérdések: Hogyan tudjuk a leghatékonyabban elősegíteni a 

szervezet belső tanulási folyamatának egyre tudatosabb gyakorlatát? Mivel tudjuk támogatni 

az itt dolgozók önfejlesztését, a tanárok alkotó pedagógiai kibontakozását, a tanulók 

önirányított tanulási szisztémáinak elsajátítását, a szülők intenzívebb és egészséges mértékű 

bekapcsolását a fejlődési folyamatba? Hogyan tudjuk megújítani tehetséggondozási 

rendszerünket, a tehetségbeazonosítástól a megfelelő, differenciált támogatásokig?  
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A tanuló szervezetben erősödnek az integrációk, a holisztikus megközelítés számtalan 

élményforrást kínál. Egyre jobban fel lehet használni a rendelkezésre álló erőforrásokat. Ha a 

„tanuló ember” ideájának megvalósítását tűzzük ki célul magunknak, akkor olyan 

felismerések, revelatív megtapasztalások erősíthetik az egyének közösségi integrációját, 

amelyek elmélyíthetik a folyamatban való hitet és az iskolai közösség, mint tanuló szervezet 

iránti lojalitást. Kérdések: Felismerik-e egymást azok a közösségi szereplők, akik természet 

adta módon összetartoznak, szövetségeket köthetnek, csoportokat alkothatnak az 

eredményesebb tanulás érdekében? Sikerül-e a diákok aktivitását növelni a közös ügyek 

érdekében? Megtaláljuk-e a vezéregyéniségeket, akikre rá lehet bízni egy-egy feladat, 

projekt, csoport önálló irányítását? Mennyire sikerül a „középmezőny” egészséges 

énképének stabilizálása? Mivel tudjuk a bármilyen okból hátrányban, leszakadóban lévőket 

személyre szabottan mentorálni? Elő tudjuk-e segíteni a tanárok módszertani fejlesztő 

munkáját annak érdekében, hogy egyre tudatosabban használják fel a szakterületük, 

tantárgyuk kapcsolatait más műveltségterületekkel, tantárgyakkal? Támogatni tudjuk-e a 

kollégákat integritásuk, autonómiájuk, egyúttal társas intelligenciájuk fejlődésében, saját 

személyiségük jobb megismerésében, a szerepelvárásokhoz történő tökéletesebb 

alkalmazkodásban? 

A holisztikus modell megvalósításának jellegzetes indikátora a reflektív szemlélet 

alkalmazásának terjedése a szervezeten belül. Ezt erősíti az értékelési rendszer változatos 

formáinak alkalmazása is. Nagyon fontos része a folyamatcentrikus megközelítésnek a 

rendszeres és hiteles visszacsatolások rendszerének kiépítése és alkalmazása. Kérdések: 

Modellezni tudjuk-e a szervezeten belül a „helikopterszemlélet” működési mechanizmusát? 

Tovább tudjuk-e fejleszteni a különböző értékelési gyakorlatainkat a belső tanárértékelési 

rendszertől a diákvéleményezési kérdőíven át a teljes szervezet rendszeres, önreflektív 

monitorozásáig? Tudjuk-e a tantervi tartalmak elsajátításának mérését a tanulók egyéni 

pedagógiai-pszichológiai szükségleteihez igazodva adaptívan, egyértelműen, tárgyilagosan 

alkalmazni? A tantervi követelmények mérése mellett tovább tudjuk-e fejleszteni – a korábbi 

diák-portfóliókészítés alapjaira építve – a tanulók személyiségfejlődésének komplexebb és 

folyamatos (ön)értékelését? Tudjuk-e alkalmazni a nevelési-oktatási folyamatban célzottan a 

diagnosztikus, a fejlesztő és összegző értékelési formákat? Hogyan tudjuk a tanulói 

tevékenységek rendszeres értékelésének eredményeit szakszerűen elemezni, a kapott 

adatokat folyamatosan felhasználni fejlesztési céljaink kijelölésében? 

Különös gondot kell fordítani minden folyamat lezárására. Mai világunk 

szétszabdaltsága, a világképek, a személyiségek és a közösségi formák töredezettsége 

következtében fokozott igény van a kerek, egész történetekre, a méltó befejezésekre. A 

jelenlegi rendszer kimeneti meghatározottsága, az érettségi követelmények elsajátításának – 

mint a rendszer egyedüli valódi értékmérőjének – egyoldalúsága nehezen teszi 

megvalósíthatóvá a holisztikus paradigmaváltást. Ugyanakkor a fejlődési folyamatok nem 

állnak le, rengeteg kísérlet zajlik a hivatalos keretek között, egyéni és csoportszinten 
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egyaránt. Iskolák, munkaközösségek és egyes pedagógusok számára is folyamatos kihívás, 

hogyan teljesüljenek a különböző irányú elvárások a pedagógiai folyamatban. Kérdések: Mit 

tesz a fenti helyzetben egy tanuló szervezet? Milyen megoldást talál igazgató, tantestület, 

diákok a pedagógiai paradoxon feloldására? Meg tudjuk-e valósítani a humánus elveken 

alapuló „életiskola” és a teljesítmény-centrikus „üzemi létezés” közötti szakadék áthidalását? 

Fel tudjuk-e készíteni tanulóinkat az új típusú globális kihívásokra? Tudunk-e adni annyi 

szellemi, lelki, erkölcsi és fizikai muníciót nekik, hogy semmilyen váratlan helyzetben sem 

esnek kétségbe? Eléggé reziliensek lesznek-e a változásokra, amelyek várhatóan sorozatban 

következnek be a világban az elmúlt évek tapasztalatai alapján a jövőben is? Méltó módon 

tudunk-e búcsúzni tanárkollégáinktól, akik befejezik gyakorló pályafutásukat, s egy életet 

dolgoztak pedagógusként? Sikerül-e olyan közösségi létet kialakítani a jelenleg is barátságos 

Leőwey Klára Gimnáziumban, hogy aki elköszön innen, az az életének elhagyja egy nagyon 

fontos darabját, s nagyon büszke lehet rá, hogy részese volt egy egyedülálló életformának, 

amelyet máshol is szeretne megvalósítani és megélni? 

 

 

3.3. Egy új kommunikációs központ víziója 

„A kérdéseinkre nemcsak válaszokat kaphatunk, 

 hanem felül is múlhatjuk őket.”             Pál Feri 

Ha olyan iskolát szeretnénk, amelyben korszerű módon zajlik a pedagógiai folyamat, 

akkor a kommunikáció által meghatározott korszak eszközeit, módszereit, szemléletmódját 

nem hagyhatjuk figyelmen kívül. Különösen igaz ez, ha a diákjaink életmódjára gondolunk, 

akik számára születésüktől fogva adottak a kapcsolattartás digitális csatornái. A 2021-2022-

es tanévben a 9. osztályt kezdő gyerekek 2006-2007-ben születtek. Az ő életüket teljes 

mértékben behálózták már a különböző médiaeszközök mindenhova elérő virtuális nyalábjai. 

Életük jelentős része az online térben zajlik. Fontos kapcsolataikat a digitális eszközökön 

keresztül, chatprogramok segítségével működtetik. A digitális világ eszközeinek egyre 

gyakoribb alkalmazása óta a mostani fiatalok jelentős részének a hús-vér realitáshoz képest 

az élet központja a virtuális térbe került. Ha létre kívánunk hozni egy gyakorlatias célokat 

szem előtt tartó, de emberi kapcsolatokon alapuló, folyamatosan fejlődni képes iskolai 

szervezetet, akkor ennek új középpontot kell teremteni. Egy olyan közösségi kommunikációs 

központot kell létrehozni az iskolában, amelyik mind a valóságos térben, mind az online 

térben képes lesz az információk és az emberek találkozásának segítésére, az életük 

megkönnyítésével, a digitális valóság legjobb gyakorlatainak alkalmazásával, egy új iskolai 

honlap működtetésével, a tanuló szervezet, a Pécsi Leőwey Klára Gimnázium 

célcsoportjainak kiszolgálva az információigényét, egyúttal az iskola értékvilágát, pedagógiai 

küldetését és hangulatát is tükrözve. 
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Egy ilyen komplex céllal alkotott új honlap létrehozása nem pusztán design kérdése. 

Alapvető feladat, hogy megtaláljuk azt a struktúrát, amely a lehető legjobban képezi le a 

tanuló szervezet belső világát. Ehhez ki kell alakítanunk a valóságos térbeli helyet is az új 

funkciók számára. Erre különösen alkalmasnak mutatkozik az iskola eredeti térbeli központja, 

a hajdanvolt igazgatói iroda helyén működő alkotóbázis, Szőts Annamária irányításával. 

Kérdések: A valóságos teret ki tudjuk-e bővíteni a virtuális tér irányába egy olyan struktúra 

létrehozásával, amely mindenki számára átlátható és rendkívül jól használható, egyúttal 

jobban reprezentálja a teljes közösséget és értékeit? Ki tudjuk-e közösen alakítani a teljes 

közösséggel a kommunikációs központ működésének célrendszerét, filozófiáját, gyakorlati 

elveit, szabályait? Létre tudunk-e hozni egy jól működő kommunikációs akciócsoportot, 

tanárokkal, diákokkal közösen? Be tudjuk-e vonni a közösségfejlesztő munkába az iskola 

teljes területét wifi-fejlesztéssel, a terek barátságosabbá tételével, az osztálytermek 

humanizálásával, a hírvivő eszközök tökéletesítésével?      

A térhasználaton kívül nagy jelentősége van az idő strukturálásának. A kommunikációs 

központot is csak úgy lehet valóban a fejlesztés központjává tenni, ha időt és személyeket 

tudunk átcsoportosítani annak működtetésére. Ha jól sikerül a fejlesztés, akkor 

megsokszorozódik a közösen kiválasztott célok elérésére fordított hasznos idő, az emberi 

számosságból, a motivált munkából és a racionalizált struktúrából is fakadóan. Ez fokmérője 

is lesz a tervek megvalósulásának. Kérdések: Sikerül-e a mindannyiunkat fenyegető 

információ- és időprésből kitörnünk, megtalálva azt a különös kegyelmi utat és állapotot, 

amelyben az egyes tényezők szinte maguktól állnak össze egy egésszé, önmagukból 

generálva az újabb és újabb gondolatokat, ötleteket, lelkesítő hangulatokat, amelyeket 

nekünk „csak” le kell érzékelnünk? Tudunk-e időtállóak, ugyanakkor naprakészek, 

modernebbek lenni, és valóban megszólítani a „közönségünket”, fiatalokat, idősebbeket 

egyaránt? Sikerül-e Gara Szabolcs igazgatóhelyettes mesterprogramjának beépítése? 

A kommunikációs rendszerfejlesztésben az egyik legszebb üzenet a szerepek 

újraértelmezése, a szerepviszonyok mélyebb tanulmányozása, a hierarchiák és a 

demokratikus partneri kapcsolatok megértése és tudatosabb működtetése, 

„szerződéskötések”, egyeztetések, komoly mentális szintugrás révén. Kérdések: Fel tudjuk-e 

a kommunikációfejlesztést a valódi tanulás érdekében használni? A „tanuló ember” ideáját 

sikerül-e lefordítani a hétköznapok nyelvére, integrálni tudjuk-e a tantervi struktúrába és 

pedagógiai gyakorlatba? Be tudjuk-e vonni a tanulókat fejlettségükre is figyelemmel a 

nevelés-oktatás és a tanulás-tanítás tervezésébe, folyamataiba, értékelésébe? Sikerül-e az 

asszertív kommunikációs gyakorlatot továbbfejleszteni, a kölcsönös érdekérvényesítésen 

alapuló szemléletet teljes körű gyakorlattá tenni az iskola hatósugarában? 

Minden kommunikációs tényező közös forrása és eredője az iskola értékvilága, 

szelleme, egyúttal kifejezésmódjai, megnyilvánulásai, írott és elbeszélt története, amely 

gondolatokban, érzésekben, szavakban és tettekben mutatkozik meg. A holisztikus 
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iskolavízió megvalósítása érdekében alapítandó kommunikációs központnak a teljesség felé 

törekvő ember éthoszát kell szolgálnia minden szereplő számára egyértelmű üzenetekkel, 

rendszerekkel, támogatva a tanulási folyamatokat egyéni és közösségi szinten egyaránt. 

Kérdések: Sikerül-e olyan fogalmi struktúrát kialakítanunk, amely szakít a kétértelműségek és 

a félrevezetés negatív irányú kommunikációs gyakorlataival, amelyek korunk veszélyes 

mételyei? Szem előtt tudjuk-e tartani közös célkitűzésünket a tanuló szervezetté válás, a 

„tanuló ember” meglelése és támogatása vonatkozásában, igazodva mindig az adott 

pedagógiai helyzetekhez? Hogyan tud az új, formálódó iskolamodell testet ölteni a Leőwey új 

weboldalán keresztül is? Hogyan tudjuk a kulcsfelhasználók számára személyre szabni az 

üzeneteinket a weboldal segítségével is? Tudunk-e a személyes kommunikáció során is 

mindig hitelesen és érthetően kommunikálni? 

A megálmodott és tervezett iskola akkor lesz sikeres minden vonatkozásban, ha az 

emberi viszonyokat sikerül javítani, fejleszteni, és a viszonyok alakításában rejlő tanulási 

potenciált fel tudjuk használni továbbfejlődésünk érdekében. Ha a felnőttek több figyelmet 

fordítanak egymásra és a diákjaikra, ha a diákok megmutatják, hogy nem véletlenül lettek 

„leőweysták”, azaz bennük van az a különös érték, hogy valóban tanulni szeretnének, az élet 

titkait tényleg meg szeretnék ismerni, saját maguk és egymás emberi lényegére kíváncsiak, s 

ki akarják találni, hogy mik lesznek, kik ők valójában. A nagy közösség élhetőségének, jól 

létének alapfeltétele a kisebb egységek belső harmóniája, egyúttal támogató, haladást segítő 

együttműködése. Kérdések: Tudunk-e együtt gondolkodni, létezni, alkotni felnőtt 

közösségként, együtt a tanítványokkal? Felfogja-e mindenki a közösségben, hogy csak akkor 

lesz valódi részese az itt pulzáló folyamatoknak, ha valamilyen egyedi módon hozzáteszi a 

saját részét?  Tud-e fejlődni együttműködési és problémamegoldó képességünk, elsősorban 

tanítványaink nevelése-oktatása érdekében, figyelembe véve személyiségfejlődésük 

alakulását? Fejleszteni tudjuk-e kapcsolatrendszerünket a pedagógiai munkát segítő 

szakemberekkel és a szülőkkel? Sikerül-e a szülők véleményét folyamatosan beépíteni 

munkánkba? Meg tudjuk-e szervezni úgy iskolai életünket, hogy rendszeresebbé tegyük 

hasznos szakmai jellegű megbeszéléseinket, ahol mindenki bátran kifejtheti álláspontját? El 

tudjuk-e fogadni egymástól a pedagógiai munkánkkal kapcsolatos rendszeres 

visszajelzéseket? A Leőwey Gimnázium jelenlegi eredményessége mélygyökerű 

hagyományaiban rejlik. A kiváló képességű diákok, akik nemzedékeken keresztül idejártak, 

hálás szívvel gondolnak vissza alma materükre, nagyszerű tanáregyéniségeikre, a kiemelkedő 

tudásra, amelyet itt sajátítottak el, amelyből táplálkozhatnak egy életen át, mind szakmai, 

mind magánéletükben, az iskola atmoszférájára, mindig különleges és mindig megújuló 

eseményeinkre, amelyektől egyedivé vált az iskolában töltött időszakuk. Az öt jelenleg 

működő tagozatnak és azok keretein belül működő nyolc szaknak nagyon komoly szerves 

szakmai fejlődés az előzménye. Mind az öt tagozat fejlődésben, változásban van. Óriási 

felelősség ennek a szakmai hagyományrendszernek a fenntartása és továbbfejlesztése. 

Kérdések: Világossá tudjuk-e tenni a tagozatok saját küldetésnyilatkozatát, imázsát, 

arculatát, továbbfejlesztve ezzel azokat, beillesztve az iskola új küldetési tervébe, imázsába, 
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arculatába? Hogyan reprezentálhatjuk a tagozatok különféle identitását egy egységes 

weboldalon? Megtaláljuk-e a tagozatok élére a vezetésre alkalmas személyeket, akik 

képesek magukévá tenni a holisztikus pedagógiai filozófián alapuló tanuló ember – tanuló 

szervezet gondolatot, és képesek tenni is érte saját tagozatuk és az egész iskola érdekében 

egyszerre?  Tudunk-e úgy újratervezni, hogy ne sérüljenek klasszikus értékeink, figyelembe 

vegyük az innovációkhoz kapcsolódó önreflexiókat, a tantervi és kimeneti szabályozókat, 

valamint az általunk neveltek egyéni és csoportos fejlesztési céljait? 

A pontos célmeghatározás a tökéletesebb kommunikáción alapuló szervezetfejlesztés 

nélkülözhetetlen része. A kommunikációs tér kitágításának eszközével lehetőség kínálkozik 

arra, hogy tudatosabban működtessük közösségi hálózatainkat. A Leőwey jelenleg is gazdag 

kapcsolatrendszerrel rendelkezik, mind belső világát tekintve, mind a magyarországi és 

külföldi partnerek vonatkozásában. Ezt a partnerségen alapuló hálózati struktúrát szintén 

kiválóan hasznosíthatjuk fő célunk, a közös tanulás, a valódi tanuló szervezetté válás 

érdekében. Kérdések: Milyen módon érhetjük el egészséges és hiteles üzeneteinkkel a 

leendő leőweystákat? Hogyan tudjuk a hálózati gondolkodás elterjesztését felgyorsítani a 

jelenlegi leőweysták körében? Mivel tudnánk a volt leőweystákat újra elérni annak 

érdekében, hogy tevékenyekké váljanak volt iskolájuk életében? Hogyan tudnánk növelni az 

iskolai partnerséget és bevonódást a weboldal segítségével? Hogyan tudnánk priorizálni a 

különböző célcsoportok számára készülő tartalmak között? Hogyan ápoljuk hatékonyabban a 

határon túli magyar iskolákkal létesített testvéri kapcsolatainkat? Tudjuk-e erősíteni idegen 

nyelvi programjainkat a külföldi partneriskolákkal kötött együttműködési szerződések révén? 

Átláthatóbbá és hatékonyabbá tudjuk-e tenni a különböző felsőoktatási intézményekkel, 

egyetemekkel kötött partneri viszonyainkat elsősorban diákjaink pályaválasztásának 

elősegítése, valamint a mentortanári program érdekében? Tudunk-e létesíteni olyan 

intézményekkel, vállalati szereplőkkel partneri kapcsolatokat, amelyek révén a tanuló 

szervezetté válás különféle céljait hatékonyabban tudjuk képviselni? Ki tudjuk-e tisztítani 

minden vonatkozásban kommunikációs csatornáinkat a jobb iskolai klíma érdekében? 
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3.4. „Klíma-csúcs” 

      „Nem találkozunk emberekkel véletlenül, 

útjuk okkal keresztezi a mi utunkat.” 

James Redfield 

  

A huszonegyedik század vélhetően egyik leggyakrabban használt kifejezése a klíma 

illetve klímaváltozás. Nem véletlenül került fókuszba ez a szó, hiszen az emberiség fosszilis 

energiatermelése és a széndioxid gázok kibocsátása olyan soha nem látott méreteket öltött 

napjainkra, hogy ez a folyamat végzetesen befolyásolhatja a Föld történetét, de leginkább az 

emberiség jelenlegi történetének alakulását, hacsak nem történik valami rendkívüli változás, 

amelyhez ma már szinte csodára volna szükség, elsősorban az egyes emberi, illetve a 

közösségi tudatban, a felelősségteljes fogyasztásra való átállással. Ehhez azonban komoly 

szemléletformálásra, globális pedagógiai csúcsteljesítményre lenne szükség, amelynek 

jelenleg még nem látjuk a megfelelő sebességű kibontakozását. Egy holisztikus szemléleten 

alapuló iskolafejlesztés számára is kitüntetett kihívás, hogy sikerül-e a fenntarthatóság, a 

klímavédelem, a környezettudatosság szemléletét és gyakorlatát hatékonyan beépítenie 

programjába, az egyhetes projektoktatáson és az osztályfőnöki órákon túl.  

A klíma szó másik jelentése, amely szervezeti légkört, atmoszférát, hangulatot jelent, 

az elmúlt időszakban az iskolai környezetben is a kiemelt érdeklődés középpontjába került, s 

ez se véletlen. A legújabb kutatások ugyanis bebizonyították, hogy a jó hangulat, barátságos 

légkör jelentősen javítja a teljesítményt, az odaadást, a résztvevők lojalitását a szervezet 

iránt. A jó légkörben egészen másként telik az idő, gyakran élhetjük át az „időtlenség” 

örömét, s teljesítményfokozó hatását. Ennek megteremtéséhez olyan motiváló környezetre 

van szükség, amelyben jelentősen lecsökken az unalmas órák száma. Kérdések: Milyen 

eszközökkel tudjuk serkenteni a tanulási motivációkat az iskola minden szereplője 

vonatkozásában? Mennyire tudjuk élményszerűvé tenni a tanulási folyamatokat? Hogyan 

valósítsuk meg az általában leterhelt tanárok és diákok tehermentesítését, vonzóbb célok 

felé irányítását a lehetőségek maximális kiaknázásával, az erőforrások okosabb 

átcsoportosításával? 

A hajdani iskolák egyik veszedelme a szorongás és félelem volt. Sajnos, nem múlt el 

nyomtalanul ez az időszak. Még ma is kísért ez a rém. Időről időre érkezik olyan panasz 

szülőktől, diákoktól, hogy túl nagy a nyomás a fiatalokon, s bizony sokszor van szükség 

mentálhigiénés szakember segítségére ilyen panaszok miatt. Kérdések: Hogyan lehet 

nagyobb biztonságérzetet adni az egyre szorongóbb fiataloknak? Hogyan tudjuk 

ellensúlyozni az egyre zaklatottabb családi hátterek hatását? Mivel tudjuk elérni, hogy az új 

iskolakoncepció iránt megnövekedjen minden szereplőben a bizalomfok, megéreztetve 

velük, hogy a közösségi elveken nyugvó iskola óvó, védő menedék is tud lenni számukra? 

Hogyan tudjuk elősegíteni a tanulói közösségek fejlesztését az egyéni és csoportos 
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szükségletekre alapozva? Tudunk-e valódi esélyt adni a különböző társadalmi-kulturális 

sokféleség elfogadására? Tényleges figyelmet tudunk-e fordítani a fenntarthatóság 

szempontjaira, nem pusztán elméleti síkon, hanem a gyakorlatban is?  

A jó iskolai klíma kedvez az egyedi teljesítményeknek. Fontos, hogy meg tudjuk még 

jobban becsülni a sikereinket. Az egységes értékelési rendszer fejlesztésével meg kell 

találnunk a módját a kiemelt eredményt hozók egészségesen motiváló példaként 

felmutatásának. A versenyeredmények bemutatását az iskola valódi terében és az új 

közösségi portálon is méltó helyen kell elhelyezni. Ugyanakkor meg kell találnunk a módját, 

hogy mindenki átélhesse egyedisége különlegességének örömét. Ezt csak a differenciáló 

pedagógiai gondolkodás és gyakorlat révén érhetjük el. Kérdések: Tudunk-e olyan egységes 

rendszert felállítani, ahol a közösen felvállalt pedagógiai céloknak megfelelő stratégiát és 

munkaformákat, eszközöket alkalmazni is tudjuk?  Sikerül-e kiemelt szerepet adni a tanuló 

szervezeti jellegnek közösségi szinten? Sikerül-e a tanuló ember kritériumait örömteli módon 

meghatározni, és gyakorlati eszközöket rendelni a megvalósítás terveihez?  Tudunk-e építeni 

a szociális tanulásban rejlő lehetőségekre? Be tudjuk-e építeni közös tanulási folyamatunkba 

az iskolán kívüli ismereteinket, tapasztalatainkat a holisztikus megközelítés értelmében? 

 Az újratervezett iskolai világban szükségesnek látszik rendszeres „klíma-csúcsot” 

tartani. Ennek különféle fórumai lehetnek. A Leőwey Gimnáziumban már eddig is sokféle 

lehetőséget kiaknáztunk az egyeztetések, a stratégiai tervezés, a vélemények becsatornázása 

érdekében. Ha új sebességbe akarjuk kapcsolni iskolánk fejlődési motorját, akkor olyan 

fórumot kell adnunk a születő gondolatoknak, szunnyadó energiáknak, a 

konfliktuskezelésnek, a partneri kommunikáció fejlesztésének, amely jelentős szinergikus 

hatással bír. Az ilyen fórumoknak a tantestületi energiák szabad áramlását kell szolgálniuk. A 

már meglévő és az ezután születő innovációs mestertervek összehangolásával, az új típusú 

fejlesztő csoportok alakításával, a célzott nevelési értekezletek tartásával, külső motivációs 

előadók meghívásával, interaktív tanári projektek támogatásával egy sor lehetőség kínálkozik 

a megvalósításra. Fontos szerep juthat az újonnan szerveződő kommunikációs központnak is, 

ahol a közösség minden fontos csoportja hallathatja hangját és hozzátehet a közös alkotási 

folyamathoz. Kérdések: Hogyan tudjuk eredményesebbé tenni különböző szintű 

munkacsoportjaink (pl. Stratégiai Csoport), fórumaink munkáját? Elérjük-e a flow-állapotot 

minél gyakrabban, minél több tevékenységünk folyamán az iskolában? Meg tudjuk-e 

teremteni a nevelési, oktatási folyamataink során az együttműködési képességek 

fejlődéséhez szükséges feltételeket? Eredményesen tudjuk-e alkalmazni a konfliktusok 

megelőzésének és kezelésének módszereit? Ösztönzi tudjuk-e a tanulók közötti 

véleménycserét, fejleszteni tudjuk-e kommunikációs képességeiket, érvelési kultúrájukat? 

Erősíteni tudjuk-e a tanulók közösség iránti szerepvállalását? Hogyan tudjuk minél 

eredményesebben elérni a tanulóknál az eltérő kulturális, társadalmi háttérből adódó 

sajátosságok elfogadását, az egymás iránti tisztelet, a kölcsönös támogatás attitűdjének 

fejlődését?  
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A fentiek eredményes megvalósítása révén azt élheti át a jövő leőweystája, akár 

felnőtt, akár diák az illető, hogy egy nagyobb egység része. A holisztikus iskola egyik 

legfontosabb értékmérője az összetartozás érzésének erősödése, a valahova tartozás 

egészséges büszkeségének tudata, a természettel, a környezettel való kibékülés élménye, 

végső soron a világban való „otthonos” elhelyezkedés biztonságának megélése.  Kérdések: 

Élővé tudjuk-e tenni továbbra is hagyományainkat? Be tudunk-e vezetni új szokásokat, 

amelyek az összetartozást erősítik? Hitelesen tudjuk-e a környezettudatosság, a 

fenntarthatóság értékrendjét képviselni? Segíteni tudjuk-e tanulóinkat, hogy a múlt és a 

jelen tükrében kreatívan gondolkodjanak a lehetséges jövőről? 

A legjobb motiváló erő mindenki számára a sikerélmény. Ennek megszerzése 

különböző módon történhet, de egy olyan pedagógiai környezetben, ahol minden arról szól, 

hogy részesei lehetünk valami új születésének, egyúttal a diákok életük fontos szakaszában 

sorozatos döntéseket tanulnak hozni leendő életük irányáról, ott komoly esély van rá, hogy 

mindenki megélheti ezt az élményt. A tanuló szervezet ideája ugyanakkor nem csak primer 

szinten nyújthatja ezt az örömöt, hanem annak a reflektív rácsodálkozásnak a révén is, amely 

magának a közös tanulási folyamatnak a sajátosságaiból adódik. Ha a képességeink és a 

lehetőségeink határait feszegetjük, ahogy Csíkszentmihályi Mihály (2001) elemzi az 

áramlatélmény kritériumait, közösen bukkanhatunk rá annak a „problémacsomagnak” a 

megoldási kísérletére, amely egyénileg és közösségi szinten is feloldhatja jelenlegi 

végzetesnek látszó paradoxonjainkat. Kérdések: A természettel, illetve környezetünkkel fel 

tudjuk-e oldani azt az ellenséges viszonyt, amely eleve idegen emberi természetünktől? 

Megtaláljuk-e újra az archaikus viszonyulást világunkhoz, amely a stabil középpontok 

tapasztalatával feloldja végzetes elidegenedésünket? Tudunk-e az iskolai szereplőknek ilyen 

archaikus közeget teremteni? Erősíteni tudjuk-e társas kapcsolatainkban az asszertív, 

partneri megoldásokat a társadalmi elidegenedés ellensúlyozásaképpen? Megtaláljuk-e 

közös felfedező utunkon a történeti analógiákat közös bölcsességünk és döntéshozó 

képességünk fejlesztése érdekében? Erősíteni tudjuk-e a szeretet alapú kapcsolatokat a 

közösségen belül? Ki tudjuk-e bontakoztatni talentumainkat az alkotás élményének 

megtapasztalásával a tanulás során? Sikerül-e adaptív rendszert alkotni, amelyben minden 

szereplő érzi, tudja, hogy egy cél érdekében dolgozunk? Erősíteni tudjuk-e a leőweys, a 

közösségi, a nemzeti, és az általános emberi öntudatot fejlesztési koncepciónk megvalósítása 

révén? 

Mindezekért a célokért való küzdés komplexebb tudatállapotot eredményezhet, azaz 

bekövetkezhet a tanulás, a megértésbeli változás eredményessége folytán tapasztalt öröm. 

Az örömteli iskolai klíma sokak szerint ma még csak vágyálom. Szeretném bebizonyítani, 

hogy ez lehetséges. Kérdések: Sikerül-e partnereket találni e nemes célhoz?  Meg tudunk-e 

valósítani egy egészségesebb iskolát minden vonatkozásban? Szintet tudunk-e ugrani 

gondolkodásban, kommunikációban, cselekedeteinkkel példát mutatva fiataloknak és 

felnőtteknek egyaránt, iskolán, belül és kívül, Magyarországon és a határon túl? 
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4. ZÁRSZÓ  
 

„Ne próbáld megváltoztatni a világot. 

Próbáld meg szeretni a világot. 

Lám, a világ megváltozott, 

Örökre megváltozott.” 

Sri Chinmoy 

A magyar észjárás sajátosságai visszavezethetők a magyar nyelv működésére, hiszen 

mindig nyelven gondolkodunk. Sajátos mentalitásunk kulcsa megragadható a nyelv 

tanulmányozásán keresztül. Egyedülálló organikus jellege, mely a szavak toldalékoló 

építkezésén alapul (az ősi gyökök-gyökerek, tövek-törzsek, képzők-ágak, jelek-levelek, ragok-

rügyek), a növényi természethez hasonlóan, melyek a múlt gyökereiből kapják tápanyagukat, 

s a Fény felé fordítják arcukat, hogy a legpontosabban fejezhessék ki gondolatainkat, a 

mondatok szabályos, mégis szabad szórendje, gazdag szinonima- és szóláskincsünk, mind 

segítenek a kreatív problémamegoldásban, a különleges megoldások felismerésében. 

Egy mai magyar iskola különleges kihívása éppen ebben a logikában rejlik. Egy ilyen 

válságos korban különös jelentősége van annak, hogy felül tudunk-e emelkedni belső 

problémáinkon, meg tudjuk-e oldani egyéni kríziseinket, hogy egy nagyobb feladat 

érdekében tudjuk mozgósítani tartalék erőinket. Olyan pedagógiai metódusokra van szükség, 

amelyek feloldják jelenlegi létezésünk paradoxonjait, utat mutatnak tanítványainknak a 

„labirintusszerű” világban, mind a valóságos, mind a virtuális terekben. Egyúttal arra van 

szükség, hogy mindenki tanulni kezdjen, de nem a régi metódusok szerint, ahol rengeteg idő 

ment el holt tudások megszerzésére, hanem az emberi csoda valódi felfedező útján járva.   

Átfogó pedagógiai kultúrafejlesztést szeretnék megvalósítani a jövő gimnáziumában, 

építve mindazokra az eredményekre, amelyeket köszönhetünk nagyszerű elődeinknek és az 

elmúlt tíz esztendő munkájának. Ez alatt az idő alatt sikerült elkezdeni egy sor folyamatot, 

amelyeket folytatni szeretnénk munkatársaimmal, a teljes Leőwey Közösség bevonásával. a 

négydimenziós szervezetfejlesztési modell egy-egy részletét továbbfejlesztve, építve a 

kutatótanári munka új eredményeire, az innovátor mesterpedagógusok és a tapasztalt bölcs 

tanárok ötleteire, együttműködve a kreatív diáksággal, tágítva a Közösség fogalmát a leendő 

és a valamikori diákok irányában, személyes és digitális hálózati kapcsolatokon keresztül. 

Olyan pedagógiai újítás születhet így meg a holisztikus személetmód alkalmazása, a „tanuló 

ember” fogalmának következetes érvényesítése révén, amely számtalan jelenlegi 

problémára adhat megoldást, elkötelezetten példát mutatva a szervezetfejlesztésre, a 

közösségépítésre, a felnőtt eszmélkedés magaslataira törő ember támogatására. 

 

Pécs, 2021. március 15.       Dr. Zalay Szabolcs 
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 ÖSSZEFOGLALÓ – 56 mondat az Iskoláról 

 „Embert nevelni az életnek és a hazának”  

Leőwey Klára 

 

1. Ma minden szempontból stabilitás jellemzi az iskolát, amely kiemelkedő értéknek 

számít a dinamikus változások és emberpróbáló krízisek korában. 

 2. A több évtizedes nyugalmat hozó bérleti szerződés 2013-ban, a kiemelkedő 

értéknövelő épületrekonstrukció 2014-2015-ben, a világos osztályszerkezet, a megújított 

pedagógiai program, a folyamatos innovációk bevezetése, a világos közösségi normák 

érvényesítése, a differenciált egyéni tehetségfejlesztés azok a legszembetűnőbb 

eredmények, amely pillérekre építkezni lehet. 

3. Pedagógiai kultúránkban, a legjobb magyar hagyományokra építve, valóságunkat 

holisztikusan szemléljük, gyermekeinket – testben, lélekben és értelmükben egyaránt – teljes 

értékű személyként, egyúttal felelős közösségi emberként neveljük. 

4. Az iskolában is „egészséges sejtekből” áll az „egészséges szervezet”, jól működő 

tanórákból és tanórán kívüli tevékenységekből áll össze a „boldog iskola”, amelyre 

folyamatosan törekszünk. 

5. A tantestület olyan tanáregyéniségekből áll, akik jelentős tapasztalattal 

rendelkeznek, ugyanakkor nyitottak a használható innovációkra, illetve a fiatalabb kollégák is 

magukévá tették azt a szemléletmódot, hogy a hagyományok és rendezettség közösségi 

értékeit hozzuk egyensúlyba újító szándékainkkal és kísérletező kedvünkkel. 

6. A rendelkezésünkre álló státuszokra szinte minden területen sikerült új dolgozót 

felvenni, s belőlük egy új munkaközösséget kovácsolni. 

7. Örömteli látni a tantestület lankadatlan kísérletező kedvét, alkalmazkodási 

képességét és azt a közös törekvést, hogy házon belül megalkossunk egy olyan pedagógiai 

szintézist, amely korszerű módszertanon alapul, mégis őrzi a hagyományos értékeket. 

8. A Leőwey tantestületének különlegessége az a sokszínűség, amely különféle 

területeken tud bennünket eredményessé tenni, a nyelvoktatástól, a differenciáló 

megoldásokon át, a versenyfelkészítésekig, az elhivatottság és a gyerekszeretet közös 

bázisára építve. 

9. Minden egyes diákról portfóliót készítettünk, amelyben lehetőségük van rögzíteni 

egyéni terveiket, eredményeiket, különös érdeklődéseiket, a tehetségazonosítás 

folyamatának lépéseit, a konkrét tanulmányi eredményeken kívül. 

10. A digitális oktatási rendszerben sikeresen álltunk át egy új pedagógiai metódusra, 

tanári kísérletezéssel, tanulással, a diákoknál a jó időbeosztást, az önirányított tanulást, a 

módszertani sokszínűséget, a differenciált haladást támogatva. 

11. A szervezetfejlesztés építő változtatásai több lépésben valósultak meg, az 

ötosztályos „tagozati jelleg” kimunkálása, amely szerkezetben valójában nyolc képzési forma 

kap helyet, az egész tantestület szakmai innovációja volt. 
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12. A diákok szerepét újraértelmeztük, emberképünket pontosítottuk a Pedagógiai 

Programban, és megtettük a fókuszáthelyezést a pedagógiai gyakorlatban a tanításról a 

tanulásra. 

13. Megerősítettük a Leőwey hagyományos imázsát az eredmények stabil 

megőrzésével az alapoktatás, a különböző szintű érettségikre és nyelvvizsgákra, a tanulmányi 

versenyekre való felkészítéssel, valamint az iskola nyelvi programjainak megerősítésével. 

14. Jelentős eredménye volt az elmúlt időszaknak a magas szintű tehetségfejlesztés 

céljainak megvalósítása, az egyes eredmények javulásától a kiemelkedő 

versenyeredményekig, a legnagyobb eredményt Simon Péter tanítványa Szabó Attila érte el 

a Nemzetközi Fizikai Diákolimpia kétszeri megnyerésével. 

15. A fenntarthatóságra nevelés sikeres akciói között szerepelt a projektnapok 

szervezése és az országos Virtuális Erőmű Programba való bekapcsolódás, illetve más helyi 

szervezetekkel együttműködve a Baranya Megyei Virtuális Erőmű Program építése. 

16. Az egészséges életmód sikeres fejlesztését szolgálta a mindennapos testnevelés 

bevezetése mellett az önálló menzafejlesztés. 

17. Fontos eredmény volt az is, hogy bevezettük a pedagógusok értékelési rendszerét a 

TÉR csoport irányításával, amelynek része lett a tanulói véleményalkotási kérdőív is. 

18. A kommunikáció terén jelentős haladás történt az elmúlt tíz esztendőben, a 

technikai háttér fejlesztésétől az asszertív kapcsolatok és imázsteremtő események 

gyakorlásán át (pl. Lip-dub), az egyeztető fórumok bevezetéséig (pl. Stratégiai Csoport). 

19. Jól bevált eszköz lett a félévente tartott „igazgatói portfólió-értékelés”, amely 

során az osztályfőnökökkel egyesével nézzük végig a diákok előmenetelét. 

20. Az irányítás és szervezés területén komoly sikernek könyvelem el, hogy a személyi 

felelősségi körömbe tartozó szakszerű és törvényes működést az elmúlt tíz év alatt 

mindegyik fenntartóval egyetértésben sikerült alkalmazni. 

21. Erősítettük partneriskolai hálózatunkat – Sepsiszentgyörgytől, Munkácson át, 

Szabadkáig – a Határtalanul pályázatnak is köszönhetően. 

22. Mindenki számára egyértelművé vált a Leőweyben és Pécs városában is, hogy 

egységes normák szerint élünk, a felvételitől a különböző értékelési rendszerek 

működtetésén át a kétszintű érettségi sikeres működtetéséig. 

23. Új honlapot tervezünk a Webstar Csoporttal, mely munka keretében a következő 

évtized kommunikációs központját kívánjuk a honlap köré felépíteni.  

24. Olyan jövőképet kell tervezni, ahol a tanuló újra felfedezi önmagát és emberi 

közösségét egy mélyebb lelki, egyúttal egy magasabb szellemi szinten, a fennmaradás és egy 

élhetőbb világ megteremtésének reményében. 

25. A Pécsi Leőwey Klára Gimnázium továbbfejlesztésének kulcsa a pedagógusok 

személyében és közösségében rejlik. 

26. Át kell hidalnunk a generációk közötti időszakadékot. 

27. Fejlődnünk kell önismeretben, emberismeretben a folyamatos szakmai önfejlesztés 

mellett. 
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28. A biztonságérzet alapfeltétele az átláthatóság, rendezettség, tervezettség. 

29.A pedagógiai munka tartalmi és módszertani megújítását össze kell hangolni a 

kötelezően előírt követelményekkel. 

30. A megújulás záloga a pedagógiai szemléletmód paradigmaváltása. 

31. A „homo studens” ideáját be kell építeni megújuló Pedagógiai Programunkba. 

32. Koherensebb tantervi hálót kell készíteni, amelyben a diszciplináris szemlélet 

helyett a tantárgyi integráció, a projekt alapú gondolkodás, az időnkénti epochális 

tanulásszervezés is szerepet kaphat. 

33. Közös pszichológiai tudásunk fejlesztése nélkülözhetetlen pillére pedagógiai 

kultúránknak. 

34. A fizikai, a lelki és a tudati állapotfejlesztést a létállapot fejlődésének szolgálatába 

kell állítani. 

35. Építenünk kell a tanulás támogatása során a tanulók egyéni céljaira és 

szükségleteire, az osztályok és csoportok egyedi sajátosságaira. 

36.A módszerek és eszközök gazdagságán múlik pedagógiai kultúránk minősége, 

differenciáló képességünk hatásossága, digitális pedagógiánk hatékonysága, végső soron 

pedagógiai hitelünk. 

37. Pontosítani kell a közösségbe lépők számára azokat a szerződéseket, amelyek 

szavatolják a közösségi rend illetve a személyiség fejlődésének és tiszteletének helyes 

összefüggésrendszerét, arányait. 

38. Fejleszteni kell az egész közösség érzelmi intelligencia szintjét, érzékenyíteni a 

közös tanulási folyamat résztvevőit egymás problémáira. 

38. Hatékonyan kell elősegíteni a szervezet belső tanulási folyamatának egyre 

tudatosabb gyakorlatát. 

39. Elő kell segíteni a tanárok módszertani fejlesztő munkáját annak érdekében, hogy 

egyre tudatosabban használják fel a szakterületük, tantárgyuk kapcsolatait más 

műveltségterületekkel, tantárgyakkal. 

40. Tovább kell fejleszteni a különböző értékelési gyakorlatainkat a belső 

tanárértékelési rendszertől a diákvéleményezési kérdőíven át a teljes szervezet rendszeres, 

önreflektív monitorozásáig. 

41. Meg kell valósítani a humánus elveken alapuló „életiskola” és a teljesítmény-

centrikus „üzemi létezés” közötti szakadék áthidalását. 

42. Fel kell készíteni tanulóinkat az új típusú globális kihívások személyes lereagálására. 

43. Egy olyan közösségi kommunikációs központot kell létrehozni az iskolában, amelyik 

mind a valóságos térben, mind az online térben képes lesz az információk és az emberek 

találkozásának segítésére, az életük megkönnyítésével, a digitális valóság legjobb 

gyakorlatainak alkalmazásával, egy új iskolai honlap működtetésével, a tanuló szervezet, a 

Pécsi Leőwey Klára Gimnázium célcsoportjainak kiszolgálva az információigényét, egyúttal az 

iskola értékvilágát, pedagógiai küldetését és hangulatát is tükrözve. 
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44. A kommunikációs központot csak úgy lehet a fejlesztés központjává tenni, ha időt 

és személyeket tudunk átcsoportosítani annak működtetésére. 

45. A kommunikációfejlesztést a valódi tanulás érdekében igyekszünk használni. 

46. A holisztikus iskolavízió megvalósítása érdekében alapítandó kommunikációs 

központnak a teljesség felé törekvő ember éthoszát kell szolgálnia minden szereplő számára 

egyértelmű üzenetekkel, rendszerekkel, támogatva a tanulási folyamatokat egyéni és 

közösségi szinten egyaránt. 

47. A nagy közösség élhetőségének, jól létének alapfeltétele a kisebb egységek belső 

harmóniája, egyúttal támogató, haladást segítő együttműködése. 

48. Világossá kell tenni a tagozatok saját küldetésnyilatkozatát, imázsát, arculatát, 

továbbfejlesztve ezzel azokat, beillesztve az iskola új küldetési tervébe, imázsába, arculatába. 

49. A kommunikációs tér kitágításának eszközével lehetőség kínálkozik arra, hogy 

tudatosabban működtessük közösségi hálózatainkat. 

50. Serkentenünk kell a tanulási motivációkat az iskola minden szereplője 

vonatkozásában. 

51. Növelni kell az új iskolakoncepció iránt minden szereplőben a bizalomfokot, 

megéreztetve velük, hogy a közösségi elveken nyugvó iskola óvó, védő menedék is tud lenni 

számukra. 

52. Az egységes értékelési rendszer fejlesztésével meg kell találnunk a módját a 

kiemelt eredményt hozók egészségesen motiváló példaként felmutatásának. 

53. Ha új sebességbe akarjuk kapcsolni iskolánk fejlődési motorját, akkor olyan 

fórumot kell adnunk a születő gondolatoknak, szunnyadó energiáknak, a 

konfliktuskezelésnek, a partneri kommunikáció fejlesztésének, amely jelentős szinergikus 

hatással bír. 

54. A különböző közösségi fórumoknak az információk és energiák szabad áramlását 

kell szolgálniuk a tanuló szervezet fejlesztése érdekében. 

55. A tanuló szervezet ideája nemcsak primer szinten nyújthat örömöt, hanem annak a 

reflektív rácsodálkozásnak a révén is, amely magának a közös tanulási folyamatnak a 

sajátosságaiból adódik. 

56. Átfogó pedagógiai kultúrafejlesztést szeretnénk megvalósítani a jövő 

gimnáziumában, szintet ugorva gondolkodásban, kommunikációban, cselekedeteinkkel 

példát mutatva fiataloknak és felnőtteknek egyaránt, iskolán, belül és kívül, Magyarországon 

és a határon túl. 

 

 

 

 

Pécs, 2021. március 15.       Dr. Zalay Szabolcs 

 


