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ELŐSZÓ
„Alkotás az ember célja, mi örök időkre megmarad.”
Szörényi Levente

„Konstruktívan vezetni” annyit tesz, mint építeni, együttműködni, teremteni
és emberekkel boldogulni. Jelenti a szó szerinti építkezést, az élhető környezet
létrehozását, földből, fából, kőből és az ember alkotta anyagokból, egyúttal az
emberi kapcsolatok hálózatának fejlesztését és pozitív szemléletű működtetését,
valamint egy iskola igazgatását a konstruktivista pedagógia szellemében, a meglévő
tudásbázisra és hagyományokra építve, ugyanakkor a legmodernebb pszichológiai
és neveléstudományi kutatási tapasztalatokat felhasználva, hosszú távú
eredményekre számítva. Mindeközben pedig benne foglaltatik 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. Röviden
összefoglalva, ezeket a célokat kívánom elérni, illetve ennek a folyamatnak a
megvalósulását elősegíteni a pécsi Leőwey Klára Gimnáziumban 2011 és 2016
között, abban az iskolában, ahol 20 esztendővel ezelőtt tanárrá lettem, s ahol
megszerettem a tanítást. Ezért nyújtom be igazgatói pályázatomat a lelkiismeretes
építő szándék jegyében.
Az iskola, amely az ország és a város egyik kiemelkedő eredményeket hozó
közoktatási intézménye, minden szempontból új korszak előtt áll. Ezért is szükséges
a konstruktív megközelítés. A jelenlegi épület, amelyben az oktatás folyik, felújításra
szorul. Mivel azonban tulajdonjogilag nem a fenntartóé, Pécs Megyei Jogú Város
Önkormányzata szűkös anyagi helyzetében, már nem kíván erre jelentős pénzt
költeni, ezért igen nehéz forrást találni még a legszükségesebb munkálatokra is. A
valódi tulajdonos, a Ciszterci Rend, viszont még nem motivált arra, hogy komolyabb
beruházást hajtson végre a mostani intézmény számára. Egyúttal az iskolának szánt
városi épület, a jelenlegi bőrklinika helyén semmilyen munkálat nem kezdődött még
el, sőt, még érvényes építési engedély sincs a területre. Mindezekből következően
az új igazgató egyik fontos feladata lesz az építkezések – javítási munkák és felújítási
munkák – mihamarabbi előmozdítása, akár külső pénzforrások (pályázatok,
magántőke stb.) bevonásával is, a fenntartható környezet megteremtése, a
költözködés lebonyolításának irányítása, s közben a tanítás-tanulás feltételeinek
optimális és zökkenőmentes biztosítása.
Az új környezethez való alkalmazkodás nem pusztán tárgyi vonatkozásban
hat jelentősen az iskola életére. A csökkenő osztály- és gyerek-létszám átgondoltabb
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munkaerő-gazdálkodást kíván meg az intézmény vezetőségétől. Ennek a
folyamatnak a humánus kezelése csak úgy lehetséges, ha az igazgató elősegíti az
együttműködésre épülő kommunikációs hálózat „akadálymentesítését”, az
átláthatóság minden irányú kiterjesztését. Egyúttal meg kell teremteni a Közösség
által elfogadott és a valódi értékeket differenciáltan megmutató minőségirányítási
rendszer alkalmazási feltételeit a szervezet több szintjén, a tanóra-értékeléstől a
szervezeti diagnózisig, és ennek eredményeit következetesen érvényesíteni is kell.
Ez a törekvés harmonizál a kormányzati elképzelésekkel is az ún. „életpálya-modell”
törvényi alkalmazása vonatkozásában.
A konstruktivizmus pedagógiai filozófiai alapvetéséből következően egy
„konstruktív vezető” számára a munkatársak és a szervezet fejlesztésének előtérbe
helyezése nem csupán a „résztvevő-központúság” általános ideológiai alapját
jelenti, szembeállítva a tekintélyelvű „poroszos” és a „tervutasításos”
beidegződésekkel, illetve a mai napig erőteljes társadalmi környezeti
teljesítményelvárásokkal. A legújabb tudományos kutatások talaján álló
konstruktivizmus radikálisan egyértelműsíti, hogy a résztvevők „előzetes tudása”,
„tudati állapota” és „irányultsága” messzemenőkig meghatározza a változás
folyamatát és annak eredményességét. Csak olyan pedagógiával és vezetői
attitűddel lehet komoly változásokat előidézni, amely ezt a tételt nem pusztán
figyelembe veszi, hanem vezetési gyakorlatának alapjává teszi. A konstruktív
iskolavezetőnek ezért érdemes az autokrata irányítás helyett a facilitátor szerep felé
fordulnia az eredményesség fokozása és a legitimitás megerősítése érdekében.
Ennek a hangsúly-áttételnek a megvalósítására a magyar pedagógiai rendszerben
ma már óriási az igény. A konstruktív iskolavezető kompetenciáinak rendszere egyre
inkább árnyalódik, s lassan karakteresedik egy új típusú vezető alakja, aki felvállalja
az új paradigma érvényesítésének elősegítését saját gyakorlatában, illetve
munkatársai körében.
Igazgatói feladatomat ebben a szellemben szeretném gyakorolni, az öt évet
– természetszerűleg – éves periódusokra osztva. Az első év a tapasztalatszerzésről,
az iskola alapdokumentumainak újrafogalmazásáról és elfogadtatásáról, a
kommunikációs hálózat működésének elősegítéséről és egy új minőségértékelési
rendszer bevezetéséről szólna, a diákok és a tanárok rendszerszerű
teljesítményértékelési
portfóliója
és
a
tudatos
gazdálkodásirányítás
megvalósításával. A második évben a differenciált értékelés kapná a fő hangsúlyt, az
új épületbe költözés pedagógiai, gazdasági és logisztikai előkészítésével együtt. A
harmadik év már az új alapokon működő, új épületben kezdődő „újjászülető” iskola
éve lenne, minden téren az újrakezdés ígéretével, az egyik osztálytípus hatosztályos
gimnáziumi osztállyá alakításával. A negyedik év a stabilizáció éve lehetne, amikor
minden szervezeti szereplő a helyére kerülhet és megerősítheti egyéni fejlesztési
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programját. Míg az ötödik évben már mérhető eredményeket produkálhat a
folyamatos „építkezés”, és alapfeladatának sikeres ellátása mellett a Leőwey
mintaadó tehetséggondozási és pedagógus továbbképzési központtá válhat.
Konstruktív vezetést szeretnék megvalósítani egyúttal abban az értelemben
is, hogy az ellentmondó globális változási trendek közepette az iskola legyen minden
szereplője számára „barátságos sziget”, a Leőwey Klára Gimnázium legszebb
hagyományai alapján, amely az értékzavar és az értékhiány helyett gazdag
értékvilágot tud felmutatni, amelyben tartós, eredményes és örömteli tanulási és
tanítási élményeket lehet szerezni egyszerre, minden alapvető emberi viszony
irányában. Ily módon az autonóm emberi identitás fejlesztését szolgálhatja az
iskola, szabadsággal, felelősséggel és szeretettel, a természet, a társadalom, a
történelem és a transzcendens vonatkozások értelmében egyaránt, ragaszkodva az
iskola névadójától származó mottóhoz: „Embert nevelni az életnek és a hazának”
(Leőwey Klára).
A „sziget-szerep” mellett ugyanakkor konstruktív együttműködő
kapcsolatra van szükség az iskola külső szereplőivel is. Pécsett, a kultúra egyik
mindenkori európai fővárosában, az iskola szerves része a kulturális folyamatoknak,
s ebben az értelemben inkább „hajó” vagy „bárka” szerepének kell lennie, amely
képes átvinni „a szerelmet a túlsó partra” a paradigmaváltás korában. A várhatóan
folyamatosan csökkenő kulturális finanszírozás ellenére, meglévő potenciáljait
innovatívan, kreatívan és bölcsen alkalmazva, az iskola képes lehet továbbra is
„kulturális központként” működni, ahogy eddig is. Kapcsolatait továbbfejlesztheti a
kultúra többi szereplőjével, különös tekintettel a Pécsi Tudományegyetemre.
Érdemesnek látszik bekapcsolni az intézményt a „tehetségpontok” országos
rendszerébe is, amely jelentős pályázati források elérését teheti lehetővé, egyúttal
erősítve a hálózatos együttműködés tapasztalatát és fokozva a tanulási motivációs
szintet a diákok körében. Erre várhatóan szükség is lesz az eljövendő években,
hiszen egyértelműen látszik, hogy a magyar iskolák egyre nehezebben tudják
betölteni eredeti hivatásukat, a pedagógus-utánpótlás nem megfelelő, a tudást sok
esetben más forrásból szerzik be a diákok az infokommunikációs hálózatok
fejlődésével. Az iskola így a paradigmaváltás valóságának színterévé válhat.
Éppen ezért van egyre nagyobb szükség a jó tanárok kiválasztására,
fejlődésük, megújulásuk elősegítésére, munkájuk értékéhez méltó erkölcsi és anyagi
megbecsülésére. A képlet látszólag egyszerű: az új pedagógiai paradigma holisztikus
megközelítése értelmében az iskola élő szervezetként működik, s ennek „sejtje” a
tanóra! A jó órák tartásához – jó tanárok kellenek. Igazgatói munkámmal azt
kívánom elsősorban elősegíteni, hogy „sejtszinten” egészség legyen az iskolában,
mert akkor az iskolai szervezetben is várhatóan az lesz.
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1. BEVEZETÉS
„A karmestereknek nem kell felhatalmazniuk a zenészeket arra, hogy zenéljenek.”
John Williams

A pályázat kiírója, Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata, építve a város
közgyűlése által a 483/2007. (11.08.) számon elfogadott hosszú és középtávú
humán szolgáltatásokra vonatkozó fejlesztési koncepcióra, a közoktatásra
vonatkozóan 2009-ben fogadta el Aktualizált Közoktatási, Fejlesztési és
Intézkedési Tervét, meghatározva ezzel a 2009-től 2013-ig terjedő időszak
fontosabb fenntartói stratégiai szempontjait. Az önkormányzat Oktatási és
Kulturális Bizottsága által 2011 elején további négy évre megalkotott
oktatásfejlesztési koncepció pedig szintén döntő jelentőségű információkat
tartalmaz a város közoktatási intézményeivel, köztük a Leőwey Klára
Gimnáziummal kapcsolatban. A város másfél milliárd forintot szán az új épület
rekonstrukciójára és az iskola költöztetésére, valamint egyértelművé vált, hogy
egy évfolyamonként ötosztályos, magas minőséget képviselő gimnázium
működtetése a fenntartói cél, a Magyar - Francia Két Tanítási Nyelvű Tagozat és
az Arany János Tehetséggondozó Program osztályaival együtt. Ezekből a
stratégiai alapokból kiindulva, az országos törvényi hátteret, valamint a legújabb
törvénytervezeteket figyelembe véve állítottam össze pályázati koncepciómat.
Az iskolában folyó nevelő és oktató munka alapja a pedagógiai program,
amely tartalmazza az iskola pedagógiai stratégiai tervét, meghatározza az
intézményben folyó munka rendszerét: céljait, feladatait és tevékenységeit. Ez az
iskola szakmai önmeghatározásának alapdokumentuma, egyben szakmai
autonómiájának biztosítéka is. A jelenlegi változatot, amelyet a tantestület 2008ban fogadott el, konstruktivista megközelítésemből következően, sikeres
pályázatom esetén, tiszteletben tartom, az új pedagógiai program megalkotásáig
magamra és az iskola közösségére nézve kötelező érvényűnek tekintem. Az iskola
küldetésnyilatkozata szerint „a gimnázium klasszikus műveltséget, szilárd erkölcsi
értékrendet, nemzeti és nemzetiségi azonosságtudatot, általános emberi
értékeket közvetítő középiskola, ahol a személyiségfejlesztés, a
képességfejlesztés, az érték-, mérték- és normaközvetítés kap prioritást, amely a
XXI. század kihívásainak megfelelni tudó, magyar hazáját szerető, széles látókörű,
önmaga értékeit ismerő, a problémák iránt érzékeny, logikus rendszerben
gondolkodó fiatalokat bocsát ki. Az alapelvek mélygyökerűek, melyben benne
van sok-sok tanárelőd élete és munkája, és az őket követő, a hagyományokat
felvállaló jelenlegi pedagógusok hite és módszertani sokszínűsége”.

7

2. SZAKMAI ARS POETICA
„Ha hajót akarsz építeni, ne az embereket trombitáld össze, hogy fát
szerezzenek, hanem tanítsd meg nekik a végtelen tenger iránti vágyat.”
Antoine de Saint-Exupéry

A fenti elveket tekintve különösen fontosnak tartom azt a „többdimenziós”
gondolkodást, amely mind a jelen különböző viszonyrendszereivel kapcsolatban,
mind a múlt és a jövő vonatkozásában elkötelezi az iskolában dolgozókat
amellett, hogy a tanulók kiteljesedése ne maradhasson egysíkú, szűk
orientációjú. Ez megfelel a klasszikus általános gimnáziumi modell
hagyományainak is, egyúttal komoly versenyelőnyt biztosíthat a felsőoktatási
rendszerbe, illetve a későbbi munkaerőpiacra kerülésnél az idejáróknak, hiszen
ők egy olyan korban születtek, amikor az általános műveltség terén óriási
problémák mutatkoznak még a társadalom értelmiségi rétegeinél is. A biztos
alapok, a stabil értékrend, egy jó gimnáziumi időszak az ember életében viszont
döntően meghatározhatja az egész későbbi életfolyamat pozitív irányát,
megalapozva a fejlődésbe, illetve önfejlesztésbe vetett hitet, az értelmi és az
érzelmi intelligencia bázisait kiépítve a személyiségben. Ehhez olyan iskolára van
szükség, amely az emberi teljesség megélését kínálja tanulóinak és tanárainak
egyaránt.

2.1. Személyes motivációim
„Állj ki a házad elé, próbáknak ideje ez itt,
Megméretsz, életben vagy-e még, vagy halott voltál ez ideig.”
Bereményi Géza – Cseh Tamás

A „teljességvágy” egész eddigi életemnek alapvető hajtóereje volt, s
valójában azért lettem tanár, mert nem szerettem úgy tanulni, ahogy tanítottak.
Unatkoztam vagy szorongtam a legtöbb órán. Nagyon ritkán élhettem át azt az
élményt, amelyet az örömteli tanítás és tanulás jelent az embernek. Ezért mindig
is azokat a megoldásokat kerestem, amelyek érdekessé és barátságossá tették a
tanulást. Így jutottam el a drámapedagógiához, amelyből végül doktoráltam, s
amelyet ma már alkalmazott drámapedagógiaként használok elsősorban a
pedagógiai szituáció tökéletesítésére és tanítására. Legfontosabb pedagógiai
feladatomnak mindig is az élmény-teli tanulási szituációk megteremtését
tekintettem. Erről szól „A megértés élménye” című könyvem is (Pécsi
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Tudományegyetem, 2010), amely „Konstruktív drámapedagógia” című doktori
értekezésem könyvváltozata (Pannon Egyetem, 2008).
Iskoláimat Pécsett kezdtem, pontosan negyven évvel ezelőtt, 1971-ben. Az
első tanítóm egy bábművész volt, Czingelly Imréné, Erzsike néni, aki nemcsak
írni-olvasni tanított meg, de hamar megszerettette velem az iskolai színjátszást
is. S ez a vonzalom kitartott minden iskolatípuson át, ahova kerültem. A Nagy
Lajos Gimnáziumban Ambrus Györgyné és Bagossy László lettek a mestereim a
diákszínjátszó csoportban, majd az egyetemen Bécsy Tamás tanítványa lettem,
ahol magyar irodalmat és esztétikát tanultam. Erősen hatott rám harmadéves
koromban a Rogers-féle humanisztikus pszichológia tanítása, akkor éreztem
először, hogy talán másképpen is lehet tanítani, érdekesen és élményszerűen
(Klein, 2007).
1991-ben, pontosan húsz évvel ezelőtt kaptam meg a diplomámat, és
egyúttal az első állásomat is. Csodaszerű volt a jelenés, ahogy beléptem a
Leőwey Klára Gimnázium küszöbén, s pont akkor nyugdíjba ment az egyik idős
kolléganő. A próbatanítás után, ahol Vörösmarty Mihály „A vén cigány” című
versét tanítottam, megkaptam az állást. A gimnáziumi tanítás első tíz éve alatt
érlelődtem igazi pedagógussá. Ott tanultam meg, hogyan lehet és kell
összeegyeztetni a humanisztikus iskola álmát a valóságos társadalmi és szakmai
elvárásokkal. Ebben sokat segített a drámapedagógiai továbbképzés, amelyre
több kollégámmal együtt jártunk. Ebből azután egy kiváló drámás
munkaközösség jött létre, ahol komoly belső továbbképzés kezdődött egymás
között. Három osztálynak voltam egymás után az osztályfőnöke, köztük az Arany
János Tehetséggondozó Program első osztályának. Rendkívül izgalmas kísérlet
indult el ezzel, s öröm, hogy nem halt el a próbálkozás ennyi év után sem, s a
program továbbfejlesztett változata ma is él az iskola falai között. Tíz évvel
ezelőtt, 2001-ben kértek fel egyetemi oktatónak, s először óraadóként, majd
teljes állásban lettem tanársegéd, majd adjunktus, később tanszékvezető, s több
egyetemi szaknak a szakfelelőse, de évekig visszajártam még a „Gimnáziumba” az
osztályomat tanítani és a „Labirintus” nevű önképző és színjátszó-kört vezetni.
Négy gyermekem közül idősebb fiam is a Leőweyben érettségizett 2008-ban.
Az egyetem új pedagógiai és andragógiai lehetőségeket biztosított nekem.
Elsősorban kommunikációelméletet, retorikát és stilisztikát tanítottam, és
elkezdtem tudományos munkával foglalkozni, pedagógiai kutatásokat folytatni.
Ha a gimnáziumi évek alatt a pedagógia fortélyait művészetként tanulhattam
meg, most mindennek a tudományos vetületét kezdtem el tanulmányozni.
Érdekes és rendkívül sok megismerési élményt hozó folyamat volt megtanulni a
tudományos írásmű tanításának logikáját és technikáját. Harminc publikációm

9

jelent meg eddig magyarul és angolul, rendszeresen előadok különböző
tudományos konferenciákon, Magyarországon és külföldön. 2009-ben egy
hónapot töltöttem Angliában, az Exeteri Egyetem dráma-fakultásán Grundtwigösztöndíjasként, amely tanulmányút nagyon komoly pedagógiai tapasztalatokat
is nyújtott, hiszen megismerkedhettem, többek között, Keith Postletwait-tel
Exeter-i pedagógiaprofesszorral, akitől rengeteget tanultam az angol oktatásról.

2.2.

Pedagógiai hitvallás

„A gyerekeinket úgy neveljük,
hogy egy ma már nem létező kultúrában találják magukat.”
Csíkszentmihályi Mihály

Neveléstudományi doktori kutatásom fő témája is az iskola volt, 2004 és
2008 között. Arra voltam kíváncsi, a Chicago-i egyetem pszichológia professzora,
a Kossuth-díjas Csíkszentmihályi Mihály flow-elméletéből kiindulva, hogy a
magyar iskolákban, a tanítás-tanulás folyamatában milyen fokú az élményszint,
mennyi az öröm, szembeállítva az unalom, a szorongás és az apátia-faktorokkal.
Az eredmény megdöbbentő volt, hiszen az derült ki, hogy nem olyan magas sem
az unalom-, sem a szorongás-szint ma már, mint amennyire én ezt állítottam a
hipotéziseimben, viszont beigazolódott, hogy rendkívül alacsony az órák
többségén az élményteli tanulás szintje, és igen magas a tanulók apátia-foka.
Azért is volt ez annyira elkeserítő, mert emellé oda lehetett állítani az
Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet legfrissebb adatait a tanárok kiégési
mutatóival kapcsolatban, amelyek szintén igen magas eredményeket hoztak.
Ezek szerint a magyar iskola tényleg válságban van. Igazgatói és iskolaszervezői
motivációim között éppen ezért szerepel ennek a helyzetnek a tudományos
igényű, minél differenciáltabb feltárása, elemzése és a változtatási stratégia
továbbadható, multiplikálható megvalósítása (Zsolnai J. – Zsolnai L., 1989).
Fejlesztési elképzeléseimet tréneri tanulmányaim és munkatapasztalataim
is segítik. Az elmúlt tizenöt évben több mint háromszáz tréninget tartottam
nagyon különböző csoportoknak, tanároktól kezdve, az egyetemi hallgatókon át,
az Állami Számvevőszék munkatársaiig. Ezek között szerepelt kommunikációs,
csoportdinamikai, konfliktuskezelési és vezetőképző tréning is. Amikor tanárként
vagy trénerként dolgozom, ugyanazok az elvek vezérelnek. Annyiban különbözik
egymástól a két szerepem, hogy az utóbbinál általában sokkal több lehetőséget
tudok biztosítani a résztvevőknek az önálló, felfedezésen és kooperáción alapuló
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tanulásra. Mindazonáltal meggyőződésem, hogy aki képes tisztelni és csodálni az
élet rezdüléseit itt e Földön, arra újra és újra örömteli meglepetések várnak, hisz
a változás és az állandóság határán lakik.
Pedagógiai hitvallásomat talán abba a néhány szóba is bele lehet sűríteni,
amely a legutóbbi Nevelésügyi Kongresszus zárszavában is elhangzott, mi szerint
a jól működő iskolához jó tanárok kellenek, akik értenek a szakmájukhoz, jól
tudnak tanítani, rendet és fegyelmet tartanak az órájukon és szeretik a
gyerekeket. Elsősorban ezeket a szempontokat szeretném továbbra is
érvényesíteni a saját óráimon és az iskolavezetői munkában is.

2.3. A konstruktív vezetés alapelvei
„Ha a sikernek van titka, akkor az abban a képességben rejlik,
hogy megértjük a másik ember nézőpontját,
és az ő szemszögéből is látjuk a dolgokat, nemcsak a sajátunkéból."
Henry Ford

Eddigi pedagógiai kutatásaim alapján világossá vált számomra, hogy korunk
legprogresszívebb pedagógiai filozófiája a konstruktivizmus, mely nagyon sok
területen élesztőhatással bírhat, így egy iskolavezetői program megalkotásakor
is. A konstruktív vezetőnek ismernie kell sokféle alternatív megoldást az iskolai
problémák megoldására, a gyermek- és fejlődéslélektan, a játékpszichológia
alapvető műveit, a reformpedagógiai irányzatokat, az alternatív pedagógiák
közelmúltját, iskolákat teremtő képviselőit, a konstruktivizmusból következő
vezetési módszertani ismereteket, az aktuális szakmunkákat. Egyúttal ugyancsak
fontosnak tartom, hogy a vezető ne csak elméleti szakember legyen, hanem
gyakorlati tapasztalatokra is tudjon építeni, és saját maga alakítsa ki egyedi,
testreszabott módszertanát. A konstruktív vezetés elméleti megalapozásához
PhD tanulmányaim óriási segítséget nyújtottak nekem, különösen a „Pedagógiai
filozófia” és az „Alternatív pedagógiák” című tárgyakból tett doktori szigorlatom
a Veszprémi Egyetemen, a Zsolnai József professzor által vezetett
Neveléstudományi Doktori Iskolában.
A gyakorlati megvalósítás szempontjából pedig egyértelműnek látszik, hogy
konstruktív vezetőként csak úgy tudok működni, és akkor teremtődhet valódi
érték az iskolai szervezetben, ha folyamatosan működik az oda-visszaható
kapcsolat köztem, a munkatársak és a tanulók között. Ilyen felfogásban
szeretném irányítani egykori iskolámat, hogy egyre nagyobb hangsúly
helyeződjön a folyamat másik oldalán állókra, s ebből az is következik, hogy
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résztvevőközpontú vezetővé, a tanár kollégákat és a diákokat segítő partnerré
szeretnék válni (Kocsis, 1996). Ezért nagyon fontosak a „megismerés tanával”
kapcsolatban szerzett ismereteim, ami elsősorban a kognitív pszichológiai
forradalom eredményeinek megismerését jelentette, az elmúlt tíz év kutatói
tapasztalata során. Ezt a tudást oly módon kívánom beépíteni vezetői
gyakorlatomba, hogy a tervezési folyamatot minél tudatosabbá, másrészt
rugalmasabbá kívánom tenni, felhasználva közösségépítési tudásomat és
gyakorlatomat, kreatív és intuitív képességeimet, valamint empátiás
készségemet, amely tulajdonságokat elsősorban drámatanárként, trénerként,
coachként, valamint a Pécsi Tudományegyetemen a Kultúraközvetítési és
Közösségfejlesztési Tanszék vezetőjeként szereztem.
A konstruktivizmus alapelveiből következően, a kor igényeihez adaptívan
igazodó vezetőként kívánok működni. Azt gondolom, hogy folyamatosan kell
saját pedagógiai és vezetői tudásomat fejlesztenem, és a vezetési folyamatban
résztvevőket – látókörük szélesítése végett – ugyanerre kell bíztatnom. Elő kell
segítenem, mind a saját, mind a közösség önértékelését segítő programok,
tervek, jegyzőkönyvek, naplók és egyéb írásos dokumentumok megalkotását, de
lehetőséget teremtve a munkatársaknak a gyakori informális kommunikációra is,
ezzel módot adva arra, hogy részt vegyenek saját fejlesztési folyamatuk
megszervezésében (Nahalka, 2002). Arra kívánom bíztatni az iskolai közösség
minden tagját, hogy ők maguk válasszák ki a nekik való, testreszabott fejlesztési
alternatívákat.
Nem szeretnék mindenható szakembernek látszani. Jobban szeretném, ha
„tanácsadónak”, és nem „prófétának” tekintenének. Itt kimondottan jól
hasznosíthatom tréneri, illetve „coach-tudásomat”. A kollégák minden egyes
kreatív megmozdulását értékelni szeretném. 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 (Nahalka, 1987). Szeretném, ha vezetői
tevékenységem mindig olyan formában jelenne meg, amely teret ad a tanárok,
illetve más dolgozók és a tanulók számára is a lényeges személyes
megnyilvánulásoknak, és távol tartja a közösség tagjait az életidegen irányítási
szituációktól.
Konstruktív vezetői koncepciómnak fontos eszköze a folyamatosan
megújított kommunikációs „szerződéskötés” az iskolán belüli „partnerekkel”. Ez
többféle célt szolgál a vezetői munka különféle fázisaiban. A csoport-tréningek
világából is jól ismert keret-elem olyan kimondott vagy kimondatlan
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szabályrendszer, amely megteremti és megerősíti a bizalmi légkört,
egyértelművé teszi, hogy az iskolai élet fejlesztési ideájának megvalósítását közös
erőfeszítésnek tekinti vezető, tanár és diák. Azt is jelezni kívánom ezzel az iskola
közösségének, hogy a fejlesztési célokat az ő szükségleteikhez és
érdeklődésükhöz kívánom igazítani. Ez növelheti a közösség tagjainál a
felelősségvállalás tétjét, támpontot nyújthat a később felmerülő problémák
kezeléséhez, és az iskolai élet során bármikor lehetőséget biztosít arra,
mindegyik fél részéről, hogy visszautaljon a kölcsönösségen alapuló egyezségre.
Tudatos interakciókat kíván ugyanakkor az értékelések rendszerének
működtetése is. Mindazok a vezetői megnyilvánulások, amelyek a válaszok,
reagálások, megjegyzések, összegzések, ítéletek műfajába tartoznak, a
hagyományos értelemben vett „értékelő” attitűd részei. Vezetőként fontos
feladatomnak tekintem az iskolai értékelési rendszer folyamatos fejlesztését,
hiszen itt a vezetés egyik kulcskompetenciájáról van szó. Összefoglalva
elmondható, hogy „konstruktív vezetői” céljaim megvalósításának legfontosabb
eszköze a speciális kommunikációs technika, amelyet az alábbiakban szakmai
programom egyik pilléreként fejtek ki részletesen.
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3. SZAKMAI PROGRAM
„Az összefogás olyan erő, amely hegyeket is képes elmozdítani.
Ha legalább a fele is tolja, és egy irányba.”
Dévényi Tibor

Iskolavezetői koncepcióm alapját az az iskolai szervezetet leíró
többdimenziós modell képezi, amelyben a pedagógiai, illetve vezetési tudás
jelenti az egyik fő szempontot, a megértés, a tanulás elősegítése, illetve a
fejlesztési célok megvalósítása a másodikat, míg az iskolai élet szereplői közötti
együttműködés, kommunikáció, kooperativitás a harmadikat (Monoriné, 2010).
Ezeken kívül különös jelentőséget tulajdonítok az iskolai közérzet, a
közösségfejlesztés, az iskolai élményszint javítását, a teljesség megélésének
támogatását szolgáló szempontoknak (Zalay, 2009).

3.1. Az iskolai szervezet modellezése
„Egy egész falunak kell egy gyereket oktatni.”
Régi afrikai bölcsesség

Meggyőződésem szerint az igazgató feladata az iskolában, a fent említett,
„STEP 21” elnevezésű, iskolafejlesztési modell szempontjait adaptálva a
vezetésre, egyrészt a magas szakmai színvonal biztosítása a célszerűség,
jogszerűség, szakszerűség, hatékonyság, eredményesség, rugalmasság és
kiszámíthatóság alapelvei mentén. Másrészt a fejlesztés megvalósítása az iskola
minden résztvevőjére vonatkoztatva, a cél- és értékracionalitás, legitimitás,
tervszerűség,
nyomonkövethetőség,
megvalósíthatóság,
hatásosság,
fenntarthatóság és kiterjeszthetőség értékrendszere alapján. Harmadrészt az
együttműködési kultúra fejlesztése az asszertivitás, informativitás, normativitás,
reflektivitás, objektivitás, konstruktivitás, méltányosság és igazságosság elveit
szem előtt tartva, az iskolai szervezet tagjaiból közösséget kovácsolva, elősegítve
a jó közérzet, az otthonos légkör megteremtését.
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3.1.1. Az iskolai vezetési folyamat összetevői
„Alkotni, adni, majd visszavonulni – ez az égi bölcsesség.”
Lao Ce

Ebből következik, hogy igazgatóként társadalmilag elfogadott
megjelenéssel és elvekkel példát kell mutatnom az iskolai szervezet minden
résztvevőjének, magatartásomnak összhangban kell lennie a pedagógus- illetve
iskolavezetői szerepemre irányuló társadalmi-kulturális elvárásokkal. Tisztában
vagyok vele, hogy életmódomnak, viselkedésemnek, kommunikációmnak
egységet kell mutatnia az iskola nyilvánosság előtt képviselt pedagógiai
arculatával, szellemiségével, szakmai és szervezeti kultúrájával, a tanárokkal
közösen megalkotott és elfogadott pedagógiai programunkkal. Igazgatóként
figyelembe kell vennem az iskolában tanító tanárok egyéni tulajdonságait,
speciális képességeit, építenem kell azokra a meglévő értékekre, amelyek több
tanárgeneráció közös munkájának eredményei. Vezetői módszereimnek
alkalmazkodniuk kell az iskola közössége által elfogadott tervekhez,
jövőképekhez, egyúttal a fenntartói keretszabályokhoz.
Igazgatói munkámnak a jogszerűség betartását és betartatását kell
szolgálnia, tiszteletben tartva az országos, a helyi, a közösségekre és az
egyénekre vonatkozó szabályokat egyaránt, érvényesítve ezt az elvet az iskola
minden résztvevőjével kapcsolatban. Mindenkinek tiszteletben kell tartania az
iskolában a gyermekek jogairól szóló nemzetközi és hazai egyezményeket,
jogszabályokat, be kell tartania a szakmai szerepekre vonatkozó központi, helyi
jogszabályokat, ill. rendelkezéseket, az egyes munkakörökre vonatkozó központi
és intézményi munkaügyi szabályokat, a tanórai tevékenységet közvetlenül
szabályozó, a fenntartó és a tantestület által legitimált pedagógiai programot,
illetve a helyi tantervet, valamint a minőségbiztosításra vonatkozó szakmai és
szervezeti követelményeket, be kell tartani az iskolahasználók teljes köre által
legitimált SzMSz-ben és házirendben rögzített jogokat és kötelezettségeket,
közösen kell teljesítenünk az alapvető tanügy-igazgatási kötelezettségeket, az
iskolánknak meg kell felelnie a tanulóértékelésre, illetve vizsgáztatásra vonatkozó
központi és helyi szabályozóknak.
A szakszerűség elvének érvényesítése számomra azt jelenti, hogy az én
felelősségem a tanárkollégák közvetlen szakmai kontrollja, annak elérése
érdekében, hogy a tantestület minden tagja képes legyen valódi pedagógiai
hatást gyakorolni a tanulókra, érvényes tudást, ismereteket, tapasztalatokat
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átadva, az adott pedagógiai környezetben releváns módon alkalmazva a tanított
tudásterület szakmai nyelvezetét és eszköztárát. A tanároknak rendelkezniük kell
az adott tananyagtartalmak elsajátítását elősegítő módszertani eszköztárral, a
megfelelő életkor-pedagógiai és tanulás-módszertani felkészültséggel, elősegítve
az összefüggések felismerését, megfelelő támpontokat adva a különböző
tudásféleségek és ismeretek közötti eligazodáshoz, egyúttal következetesen
érvényesítve a különböző ismeret- és kompetenciaelemekre irányuló ellenőrzést
és fejlesztő értékelést.
Igazgatói alapfeladatomnak tekintem egyúttal a pedagógiai munka
hatékonyságának biztosítását. Gondoskodnom kell a tanárok és a tanulók
motivációjának megteremtéséről és fenntartásáról, olyan szervezetfejlesztési
eljárásokat választva, amelyek alkalmasak a hatékonyság optimalizálására.
Ösztönöznöm kell a feladatorientált munkavégzést, alkalmas módszerekkel
segítve a tanárok és a tanulók személyes teljesítőképességének kihasználását, az
alkalmazott információtechnikai eszközökben rejlő teljesítménynövelő
lehetőségeket. El szeretném érni, hogy az egyes feladatokra fordított idő és
energia arányban álljon a végzett munka mennyiségével, a tanárok és a tanulók
teljesítményében, kompetenciáiban megjelenő hozzáadott értékkel, az elért
eredményekkel.
Fontos feladatomnak tekintem az eredményesség biztosítását, amelyet
elsősorban az alábbi módszerekkel kívánok elérni: a kötelező tantervek,
fejlesztési követelmények teljesítésével, a kimutatható kompetencia- és
teljesítménynövekedésnek az elősegítésével, mind a tanárok, mind a tanulók
esetében, pozitív viszonyulás kialakításával az iskolaszervezeti kultúrával
kapcsolatos törekvésekkel kapcsolatban. Gondoskodnom kell róla, hogy az iskolai
szervezet minden résztvevője a képességeinek megfelelő szinten, a tőlük
elvárható minőségben teljesítsen; elő kell segítenem, hogy az iskolában „élők”
valamennyien felkészültek legyenek tudásuk külső megmérettetésére, a
nyilvánosság előtti szereplésre, támogatni kívánom, hogy ismereteiket, tudásukat
önállóan is tovább tudják fejleszteni, az élethosszig tartó tanulás szellemiségének
jegyében, egyúttal kiemelkedően fontos feladatomnak tekintem a tanulók
sikeres továbbtanulásának elősegítését.
Tudom, hogy a sikerhez rugalmasnak kell lennem, több tekintetben is.
Igazodnom kell a gimnázium szakmai-kulturális közegében élő hagyományokhoz,
hiszen annak egyben személyes képviselőjévé is kell válnom. Alkalmazkodnom
kell az iskola épületének infrastrukturális adottságaihoz, illetve törekednem kell a
leendő iskolaépület ideális kialakításának előmozdítására, a tervezés fázisától a
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kivitelezésig. Figyelembe kell vennem az iskolai közösségre pillanatnyilag
jellemző „klímát”, az eddigi „kultúrát”. Tekintettel kell lennem a szervezet
tagjainak aktuális testi, lelki, szellemi állapotára, személyes, illetve csoportos
teljesítőképességére, pillanatnyi érdeklődésére, aktuális fejlődési tempójára.
Tudnom kell kommunikációs szinten kezelni a váratlanul kialakuló pedagógiai
szituációkat. Pedagógiailag indokolt esetben változtatnom kell az előzetesen
eltervezett szervezetfejlesztési eljáráson, módszeren. Folyamatosan megfelelően
időzített, személyre szabott fejlesztő visszajelzéseket kell adnom a kollégáimnak
és a tanulóknak.
A szakmai szempontok közül végső soron nagyon fontos, hogy kiszámítható
legyen a magatartásom. A vezetéshez, mint alapfeladatomhoz való
hozzáállásomnak meg kell felelnie a közösséggel közösen elfogadott normáknak
és céloknak, egyúttal egy-egy döntésemnek összhangban kell lennie a vezetési
folyamat egészével. Terveim szerint a vezetési folyamat menetének elejétől a
végéig átgondoltságot, tervszerűséget, a szervezetfejlesztési gyakorlatnak
nagyfokú tudatosságot kell tükröznie. Ezért következetesnek kell lennem a
számonkérésben és az értékelésben, pontosan kell dokumentálnom irányítási
lépéseimet, precízen kell adminisztrálnom az iskolai munka értékelését.
Gondoskodnom kell egyúttal arról is, hogy az általam megkezdett
szervezetfejlesztési folyamat mások által folytatható, szükség esetén átadható
legyen.

3.1.2. Az iskolai motivációs struktúra
„Tudni, hogy legalább egyvalaki könnyebben lélegzik, mert te voltál.
Ez a boldogulás, ez a siker.”
Ralph Waldo Emerson

Vezetői ars poeticám második dimenziójának alapját az iskola világának
folyamatszerű megközelítése képezi. Ami a diákok szempontjából a
tanulásközpontúságot, a megértésbeli folyamat alakulását, az a tanárok, illetve
az iskolavezetés felől nézve a tanítási folyamatot, az innovativitást, a változások
menedzselését, a szervezetfejlesztést jelenti. Ennek a dimenziónak
alapkritériuma, hogy világos irányokat határozzunk meg, hogy pontosítsuk azokat
az értékeket, amelyek forrását és egyúttal célját képezhetik a gyakorlati
folyamatoknak. Ezek tisztázása alkothatja majd a megújítandó Pedagógiai
Program központi téziseit. A fenntartó „elitiskolában” gondolkodik. Ez a
megfogalmazás azonban csak akkor jelenthet motivációs bázist az iskola
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közösségének, ha egyúttal „életiskolát” is érthetünk alatta. Hiszen az elit szó ma
már nem képes hordozni a hagyományos, nemes jelentését, amelyben a
„küldetés”, a „feladattudat” dominált, nem pedig a szegregáció és a gőg. Ezért
kell hozzátennünk, hogy olyan iskolát szeretnénk, amely a legtöbb „hozzáadott
értéket” képes előteremteni az ideérkező fiatalokkal egy együttműködő tanulási
folyamatban.
Ezt a „fejlődés-segítő” attitűdöt csak abban az esetben lehet
következetesen érvényesíteni, és igazgatóként ennek megvalósításán kívánok
dolgozni, ha bizalmi légkörben lehet folyamatokban gondolkodni és cselekedni.
Ehhez külső és belső legitimációra van szükség. Rendkívüli jelentőségűnek
tartom, hogy a következő igazgató megbízatása idejére esik a magyar oktatási
rendszer átalakítását célzó hármas törvénycsomag életbe lépése, amelyek a több
évtizedes válsággal küzdő magyar pedagógia „betegségeit” hivatottak majd
„orvosolni” (Vidovszky, 1993). Így, egy leendő pedagógiai programnak
mindenképpen harmonizálnia kell majd ezekkel a törvényekkel, illetve az
országos és helyi folyamatokkal. Remélhető, többek között ezektől a
törvényektől, hogy a pedagógusok erkölcsi és anyagi téren egyaránt
megbecsültebbek lesznek, mint manapság, ami az iskolai motivációs struktúrát
jelentősen megváltoztathatja pozitív irányban. Ez a remélt változás új lendületet
adhat a tanároknak, segíthet megszüntetni a kiégési tüneteket. Igazgatóként,
ezzel összefüggésben, úgy vélem, az lenne a feladatom, hogy a fejlődési és
fejlesztési folyamatok minőségének objektív mérését elősegítsem, a
tervszerűség, a nyomon-követhetőség, a fenntarthatóság és a kiterjeszthetőség
elveinek figyelembevételével. Ehhez szükséges, hogy az iskola közösségének
felelős vezetőségi körével az eredményesség nehezen mérhető mutatóit
tudományos igénnyel kiválasszuk, a közösséggel ezeket elfogadtassuk, majd
következetesen érvényesítsük ezek alkalmazását, ami alapján aztán
megvalósíthatóvá válhat a törvénytervezetekben megjelenő differenciált
értékelés, besorolás és javadalmazás.

3.1.3. Az iskolai kommunikációs struktúra
„Az emberek nem élhetnek másként, csak egymás oltalmában.”
Ír közmondás

Korunk a „kommunikációs forradalom” időszaka. Ez minden téren
befolyásolja az életünket, de míg az új eszközök kábító gyorsasággal árasztják el
világunkat, közben jelentős elidegenedési tünetek mutatkoznak az emberi
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társadalomban, s ez az életérzés az iskolákban is jelen van, főleg, ahol sok gyerek
tanul együtt nagy tömegben. Ennek az ellentmondásnak a feloldásához új
kommunikációs, illetve konfliktuskezelési technikák alkalmazására van szükség,
az egészen új eszközök megjelenése következtében új kapcsolatteremtési
kultúrát kell megtanulnunk az adaptív alkalmazkodáshoz. S ez a tanárokra is igaz.
Az internet és a mobiltelefon korában, főleg a fiatalok körében, terjed az a nézet,
hogy a hagyományos tudásszerzési módokra egyáltalán nincs szükség, a fontos
információk beszerezhetőek máshogy is. Az iskolának erre a kihívásra feltétlenül
reagálnia kell. Ezért lesz kulcsfontosságú pillére a sikeresen működő iskolának a
fejlett kommunikációs kultúra, ahol megtapasztalható és gyakorolható a
kooperativitás, fejlesztik az együttműködési készséget, a kommunikációs
hálózatokat pedig jótékonyan hasznosítják.

3.1.4. Az iskolai "élményvilág"
„Egy eszményi társadalomban az emberek faragnának, szőnének,
programoznának, festenének, történeteket mesélnének, énekelnének, táncolnának, és
nem lenne szükség annyi hivatásos művészre az emberek szórakoztatásához.”
Csíkszentmihályi Mihály

A gyakorlati tapasztalatokból és a tudományos kutatásokból következően
ugyanakkor egyértelműen látszik, hogy a fenti három dimenzió mellett nem
hagyhatunk figyelmen kívül egy „negyediket” sem, amelyet tömören iskolai
„élményvilágnak” nevezhetünk. Az iskolai életnek ez az aspektusa a közösségi
élet színvonalával, a tanórai és iskolai pedagógiai, illetve szervezeti kultúra
minőségével, az egyéni és közösségi teljességigény betöltésének fokával
jellemezhető. Sajnos, tudjuk, hogy ebből a fajta minőségből komoly deficittel
rendelkezünk a magyar iskolákban. Az igazi „életélmény” a legtöbbször hiányzik a
mai magyar oktatásból. Ahogy ez a VII. Nevelésügyi Kongresszus Téziseiben is
megfogalmazódott 2008-ban, „az iskolák jelentős hányada nem nyújt a fiatalok
számára vonzó, érzelmi biztonságot ígérő, szellemileg serkentő környezetet,
amelyben szívesen tartózkodnak, és amely a fejlődésüket maximálisan támogatni
tudja. Az iskolák (…) nem alkalmasak arra, hogy kibontakoztassák, fejlesszék az
aktív közösségi léthez és a demokratikus együttéléshez szükséges motiváltságot,
képességeket.” (Trencsényi, 2008) A mai iskola gyakran unalmas és veszélyes
hely, ahova lassan félünk elengedni a gyermekeinket. Ebből a helyzetből kell
kivezető utakat találni.
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Ma, amikor új módokon lehet tanulni, új módszerekkel kell tanítani és
iskolát vezetni is. Az informatikai forradalom korában van egy sebességi
kihívásunk: aki lelassul, az lemarad, unalmas lesz, figyelmen kívül esik. Intenzív
élményeket igényelnek a tanulók. Van egy mennyiségi kihívásunk: mindenki
mindenhez hozzáférhet, ha szerencsés, vagy ha akar, de épp ezért minőségi
élményeket igényelnek a tanuló emberek. Van egy demokratikus kihívásunk:
demokratikus légkört és szabad nyilvánosságot igényelnek a diákok is. Végül, van
egy globális kihívásunk: mindenki versenyben van, ugyanakkor mindenki
veszélyeztetett helyzetben van. Ezért versenyképességet és közösségi
felelősségvállalási képességet igényelnek tőlünk, tanároktól és iskolavezetőktől.
Ha ezekre a kihívásokra válaszolni akarunk, akkor pedagógiai paradigmaváltásra
van szükség! Olyan metódusokra, amelyek életteli alternatívákat kínálnak,
amelyek a hosszú távú emlékezetben megőrzött élményeket nyújtanak a tanulási
folyamatban résztvevőknek (Vekerdy, 2004). Olyan iskolát szeretnék vezetni,
amelyben biztosított ez a lehetőség a benne élőknek. Tudatosan tervezett
folyamatok révén, mégis nagymértékű önállóságot biztosító, csoportos tanulási
szisztémák segítségével. Csak így lehet komoly mértékben fejleszteni a
nyitottság, az empátia és mások megértésének képességét is a közösségben átélt
szinergikus együttműködés élményének következtében. Szükség van tehát az
„élménypedagógiára”. Az élményben ugyanis azt a faktort ismerhetjük fel, amely
nélkülözhetetlen a pedagógiai folyamat sikeréhez, a megértésben bekövetkező
változások eléréséhez.

3.2.

Az iskolai szervezetfejlesztés tervezete

„Nem a győzelemre esküdtem, csak arra, hogy igaz legyek. Nem a sikerre
esküdtem, csak arra, hogy érdemes legyek a lángra, mely bennem ég.”
Abraham Lincoln

A szervezetfejlesztés tudománya sokat fejlődött az elmúlt évtizedekben.
Ennek a folyamatnak az egyik motorja az a kimutatható gazdasági érdek volt,
amely nyilvánvalóvá tette, hogy a különböző szervezeti formákban dolgozó
emberek jelentős teljesítménykülönbségeket produkálnak az adott szervezet
kultúrájának színvonalától függően. Éppen ezért egyre tudatosabb
szervezetfejlesztési eljárások kidolgozására támadt igény, főleg a profitorientált
társadalmi szektorban. A nonprofit szféra sokáig ellenállt ennek a késztetésnek,
mondván, a kultúra területén a humán teljesítmény nem hozható szoros
összefüggésbe a gazdasági érdekekkel, hiszen a kulturális értékvilág soha nem
„alacsonyodhat le” az anyagi érdekek által mozgatott piaci szféra szintjére. Ez az
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ortodox szemlélet megdőlni látszik, különösen, mióta egyre veszélyesebbé és
veszélyeztetettebbé válik az emberi civilizáció mai változata, és a kultúra
képviselőinek, a társadalom értelmiségi rétegének, az „írástudóknak” a
felelőssége egyáltalán nem zárható ki a folyamatok ilyen irányú alakulásáért.
Világszerte jellemző módon az iskolák még lassabban reagáltak a fenti
kihívásokra. Mintha „elefántcsont-toronyban” élnének a szereplői. Ami azért
különös ellentmondás, mert ezekben az intézményekben a következő generációk
felnevelése, szemléletük alakulása, a nehézségekre való adaptív válaszadás
készségének kifejlődése a tét. Ebből következik nagyrészt az a válságérzet, amely
lassan száz év óta folyamatosan beárnyékolja az iskolák világát és tevékenységét.
S így lehetséges, hogy az a vád éri újra és újra az oktatás-nevelés „bástyáit”, hogy
nem az életre készítik fel a tanulókat, nem adnak elég használható tudást,
gyakorlati ismeretet. S ha már az a védekezés sem állja meg a helyét, hogy
ezekkel szemben viszont általános műveltséget, differenciált szaktudást és a
közösségi élet normaismeretét kapják meg a felnövekvő generációk, mert sorra
derülnek ki a különböző mérési eredményekből, és a gyakorlati élet próbái során,
az iskolai teljesítmény kudarcai, akkor valóban kérdésessé válik a hagyományos
iskolai rendszerek társadalmi legitimitása.
Mindezekből következően a pécsi Leőwey Klára Gimnázium következő öt
évében egy tudatosan irányított szervezetfejlesztési koncepciót szeretnék
megvalósítani az iskola szereplőivel együttműködve, a korábbi fejezetekben
kifejtett konstruktív kooperáció elvei mentén. Az iskolai szervezetet „élő
szervezetnek” tekintem, amelynek változásai hasonlóan következnek be, mint a
természetben. Az iskolai teljesítmények születése, mind a nevelés, mind az
oktatás terén, jelentős mértékben a szervezeti kultúra minőségéből következik,
és az ezért felelősséget vállalóktól, így a vezetéstől különösképpen függ.

3.2.1. Az iskolai vezetési folyamat tervezése
„Egyedül a fejlődésben, az átalakulásban és a változásban találhatjuk meg
az igazi biztonságot.”
Anne Morrow Lindbergh

A szervezetfejlesztés folyamatának megvalósítása azonban csak
fokozatosan lehetséges, ha elegendő mennyiségű és minőségű információ áll
rendelkezésünkre, amelyek segítségével elkészíthetjük az iskolai élet különböző
dimenzióival kapcsolatos terveinket. Az iskola jelenlegi szervezeti felépítése
megtalálható a Szervezeti és Működési Szabályzatban. A bevezetőben említett
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elvek alapján, az új épületbe költözésig, az együttműködés
fejlesztésével kívánok elsősorban foglalkozni, s majdan az iskola
közösen kívánom kialakítani az új szervezeti struktúrát is,
fenntarthatóság, az ésszerűség és az életrevalóság elveinek kell
érvényesülniük.

kultúrájának
közösségével
amelyben a
kitüntetetten

3.2.1.1. Szervezeti felépítés
A Leőwey Klára Gimnázium meglévő szervezeti felépítésén egyelőre
alapvetően nem kívánok változtatni, de a szervezeti kultúrát folyamatosan
szeretném finomítani. A belső vezetői munkamegosztásban az arányos
teherviselés elve alapján, a testületi jogkörök gyakorlásában az egyeztetések
módszerével kívánok élni. Az intézményben a vezetéssel kapcsolatos feladatokat
több szinten kell ellátni. Ezeket a szinteket és a hozzájuk tartozó felelősségi
köröket pontosítani szeretném.
Az intézmény igazgatója, helyettesei és gazdasági vezetője, „kincstárnoka”
alkotják az iskola felső, illetve „belső” vezetését, akiknek elsődleges feladatuk az
intézmény irányítása, a meghatározott pedagógiai program szerinti működés
biztosítása, a törvényességi szabályok betartása és betartatása. Velük, heti
rendszerességgel, kötött időpontban (hétfőnként a 3-4. órában) vezetői
értekezletet kívánok tartani. A következő vezetői szinten, a felső vezetést
kibővítve, létre kívánok hozni egy stratégiai vezetői csoportot, amelynek
feladatköre a közép- és hosszú-távú stratégiai célok egyeztetése, tervezése és
végrehajtása lenne. A csoport a tanulásfejlesztésért, a minőségirányítási, illetve
értékelési rendszer bevezetéséért, az órarendért, illetve a strukturális fejlesztési
ügyekért, valamint a nevelési, illetve személyiség- és közösségfejlesztési
feladatokért felelős személyekből, nagy tapasztalatú és az iskola jövőjéért
fokozott felelősséget vállaló tanárkollégákból állna. Ez a csoport minden
hónapban egyszer vezetői értekezleten egyeztetné a tervezés és a működés
stratégiai elemzésének tapasztalatait. A harmadik vezetői szinten helyezkednek
el azok a „középvezetők”, akik az iskola egy-egy szervezeti egységének az élén
állnak, vagy egy-egy közösség felelősei. Idetartoznak a szakmai munkaközösségek
vezetői, a diákönkormányzat vezetője, a Közalkalmazotti Tanács elnöke, a
reprezentatív szakszervezet vezetője, az iskolai szülői szervezet elnöke. Az első
két vezetői szinttel együtt az iskola teljes vezetősége az iskolai élet egészére
kiterjedő konzultációkat folytat, véleményezi a különböző döntéseket és
javaslatokat tesz az iskola életét érintő fontosabb kérdésekben. A kibővített
iskolavezetés félévente legalább két alkalommal megbeszélést tart.
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Valójában azonban az iskola legfontosabb „vezető beosztású” alkalmazottai
maguk a tanárok, hiszen egy-egy órának, illetve osztálynak, tanulócsoportnak az
irányítása jelenti a legfelelősségteljesebb vezetői feladatot. Ezzel kapcsolatban
minden kutatás egyértelművé teszi, hogy rajtuk áll vagy bukik az oktatás-nevelési
folyamat sikere vagy kudarca. A Leőweyben pillanatnyilag hetvenöt szaktanár
tanít. Az ő munkájuk alkotja az iskola működési rendszerének legfontosabb
területét, emiatt fokozott figyelmet igényel a személyük, tevékenységük és
változási folyamatuk. Éppen ezért minden egyes tanárral személyes konzultációt
kívánok tartani, amelyen időt kell szentelni a szakmai értékelésnek és
önértékelésnek, a problémaelemzéseknek és a közös fejlődéstervezésnek.
A tantestület tagjai egymással különböző formális és informális csoportokat
alkotnak. Elő kívánom segíteni a szakmai műhelyek önfejlesztő munkáját, a
korábban említett „drámás” munkaközösségünk mintájára, amelynek során a
kollégák megnézik időnként egymás óráját, és támogató elemzésekkel,
értékelésekkel segítik a műhely tagjainak továbbfejlődését. A nagy létszámú
tantestület számára olyan alkalmakat kívánok teremteni, amelyen lehetőség van
egymás megismerésére, a szakmai tapasztalatok kicserélésére. A tantestületi
értekezleteknek mindig tartalmas, problémamegoldó elvűnek és nyitott
szellemiségűnek kell lennie. Tréneri tapasztalataimat szeretném alkalmazni a
tanárok közösségeivel kapcsolatos munkámban, akár a konfliktuskezelésben is.
Az iskolában nem tanári munkakörben dolgozó tizenhat munkatársat
szintén az iskolai közösség meghatározó tagjának tekintem. Rendkívül fontos,
hogy ők is azonosulni tudjanak az iskola fejlesztési terveivel minden területen. Az
ő támogatásuk elengedhetetlen az együttműködő iskola koncepciójának
megvalósításához. Pillanatnyilag a következők tartoznak ebbe a körbe: ügyviteli
dolgozók (titkárságvezető, nemzetiségi iskolatitkár, adminisztrátor), gazdasági,
pénzügyi dolgozók, pedagógiai munkát közvetlenül segítők (ifjúságvédelmi
felelős, szabadidő-szervező, oktatás-technikus, laboráns, könyvtári asszisztens),
technikai dolgozók (gondnok, karbantartó, takarítók, portások, udvaros,
kézbesítő). Az ő munkájuk szervezését, ésszerűsítését, ellenőrzését a felső
vezetésbe sorolt gazdasági vezető, a „kincstárnok” irányítása alá kívánom vonni.
Nagyon fontos elvárás, hogy javuljon a kommunikáció a dolgozók, a tanárok és a
diákok között.
Az iskola legfontosabb, „nem vezető” beosztású, személyei a diákok. Nem
alkalmazottak, hanem „alkalmazók”, akik miatt működik az intézmény. Éppen
ezért szervezetfejlesztési koncepciómban nekik nemcsak haszonélvezőivé,
hanem ennek létrehozóivá is kell válniuk. Az iskolai osztályok, csoportok
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közösségek működésére ugyanúgy az együttműködés alapelvei érvényesek, mint
a felnőttek esetében. Az alapdokumentumokban tisztázott jogok és
kötelezettségek alapján az iskola teljes jogú polgárai ők, akik a megfelelő
fórumokon és módon beleszólhatnak életük és iskolájuk irányításába.

3.2.1.2. Irányítás, szervezés
A szervezet működtetésében az igazgatónak nagyon sokrétű
feladatrendszerben kell gondolkodnia, s ezt igyekszem tudatosan és jó
időbeosztással megvalósítani, a lehetséges feladatokat megosztani, viszont a
delegálást nem módszernek tekinteni, hanem a stratégiai gondolkodás
eszközének. Az alábbi feladatstruktúrában gondolkodom. A fenntartó és a
nyilvánosság ellőtt képviselnem kell az intézményt, de igyekszem ebbe a
feladatkörbe vezetőtársaimat, időnként tanártársaimat, sőt, alkalomadtán a
diákokat is bevonni (Balogh, 2009). Szintén a vezetői szintek közötti
munkamegosztás alapján ellátható feladatok az alábbiak: a nevelőtestület
irányítása, a döntések előkészítése, a nevelő és oktató munka irányítása és
ellenőrzése, a nevelőtestület jogkörébe tartozó döntések előkészítése,
végrehajtása, a szakszerű döntés-előkészítés megszervezése és ellenőrzése, a
rendelkezésre álló költségvetés alapján a nevelési-oktatási intézmény
működéséhez szükséges személyi és tárgyi feltételek biztosítása, a költségvetési
belső ellenőrzés szervezése, irányítása, a munkavállalói érdekképviseleti
szervekkel, az iskolaszékkel és a diákönkormányzattal, illetve a szülői szervezettel
való együttműködés, a nemzeti és gimnáziumi ünnepek munkarendhez igazodó,
méltó megszervezése, az intézményt irányító belső szabályzatok kialakítása, a
tankönyvrendelés szabályozása.
Bizonyos feladataim viszont át nem ruházhatóak, ezeket teljes felelősségi
jogkörrel kell gyakorolnom. Ilyen például a munkáltatói jogok gyakorlása, az
egyeztetési kötelezettség az alkalmazottak foglalkoztatására, élet- és
munkakörülményeire vonatkozó kérdések tekintetében, illetve a döntések az
intézmény működésével kapcsolatos minden olyan ügyben, amelyet a
jogszabályok vagy a kollektív szerződés nem utalnak más hatáskörébe. Alapvető
felelősségi körömbe tartozik igazgatóként a pedagógiai munka ellenőrzése, a
gyermek- és ifjúságvédelmi feladatok megszervezése és ellátása, a nevelő és
oktató munka egészséges és biztonságos feltételeinek megteremtése, a tanulóés gyermekbaleset megelőzés, a gyermekek, tanulók rendszeres egészségügyi
vizsgálatának megszervezése, a rendkívüli szünetek elrendelése, ha olyan
szituáció adódik, hogy az intézmény működtetése nem biztosítható. Igazgatóként
személyi felelősséget vállalok az alábbiakért: a szakszerű és törvényes
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működésért, az ésszerű és takarékos gazdálkodásért, a magas színvonalú
pedagógiai
munkáért,
a
gyermekekkel
való
egyenlő
bánásmód
megköveteléséért, a méltányos és humánus ügykezelésért és döntésekért, a
tanulók érdekeinek elsőbbségéért, a pedagógusetika normáinak betartásáért.

3.2.1.3. Gazdálkodás, pénzügyi tervezés
A gazdasági feladatok ellátásával, illetve az intézmény gazdasági
szervezetként való működtetésével kapcsolatban felemás helyzetben van az
iskola vezetése. Az iskola a törvény szerint ugyan autonómiával rendelkezik, de
gazdasági szempontból csak részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervként
működhet. Így fordulhat elő évről évre az a kiszolgáltatott helyzet, hogy az
önkormányzat mindenkori pénzügyi helyzetének függvényében, az éves
felhasználási ütemterv legtudatosabb tervezése ellenére, időnként komoly
összegek zárolására kerülhet sor, amelyek veszélyeztethetik az iskola zavartalan
működését, s nemcsak a dologi kiadások csökkenése révén, hanem a személyi
kifizetések veszélybe kerülése miatt is. Éppen ezért igazgatóként olyan formális
és nem formális megállapodások kötésére fogok törekedni, amelyek csökkentik a
váratlan és tervezhetetlen gazdasági helyzetbe kerülés veszélyét, akár külső
pénzügyi források bevonásával is, alapítványi, magánjellegű és pályázati
támogatások révén.
Mindazonáltal a biztonságos gazdasági, illetve pénzügyi működés
alapfeltétele a reális, átlátható, tudatos tervezés, felhasználás és ellenőrzés
rendszere. Ennek alapvetően a gazdasági vezető hatáskörébe kell tartoznia, aki
az elszámolóházzal együttműködve közvetlenül irányítja és ellenőrzi az iskola
gazdasági apparátusát, felelős a gazdasági jellegű feladatok jogszabályoknak
megfelelő ellátásáért. A költségvetési belső ellenőrzés megszervezése,
felügyelete, irányítása viszont a költségvetési szerv vezetőjeként, az igazgató
feladata. Ebben a munkában számítok az iskola gazdasági vezetőjének
szakértelmére, tapasztalataira. A belső ellenőrzés folyamatát saját
tevékenységünkre és gazdálkodásunkra vonatkozóan folyamatosan kell
végeznünk, valamennyi vezető beosztású dolgozónkkal együtt. A belső ellenőrzés
részletes szabályaival kapcsolatban át kell vizsgálni a nyomvonal meghatározással
és a kockázatkezeléssel kapcsolatos feladatainkat (FEUVE), és szükség esetén
ezek gyakorlati végrehajtásának menetrendjét pontosítani szükséges az átlátható
és következetes működtetés érdekében.
Az ésszerű és takarékos gazdasági, pénzügyi tervezés céljából az alábbi
intézkedéseket látom szükségesnek megvalósítani az intézményben. A tanév
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egészére vonatkozóan, már a tanév elején tervezni kell a tanulmányi
versenyeken való részvételt. Meg kell határozni, hogy mely versenyeket
támogatjuk, és milyen mértékben. Az ezzel kapcsolatos költségek az alábbiakból
tevődhetnek össze: útiköltség, részvételi díj, étkezés, szállás. A fenti költségek
átcsoportosíthatóak a Leőweyért Alapítvány kiadásai közé, hiszen az alapítvány
eredetileg e céllal jött létre. Ehhez az alapítványban szabad forrást kell
felszabadítani. Ez jelentős megtakarítást eredményezhet az intézményi
költségvetésben. Felül kell vizsgálni az iskolai gépjármű használatának
gazdaságosságát. Érvényesíteni kell a Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata
25/2009. (06.23) számú rendeletében foglaltakat, amely alapján térítéskötelesek
a megállapított tanórán és az időkereten kívüli – a tanulók érdeklődése, igénye
alapján – szervezett foglalkozások, valamint az intézmény pedagógiai
programjában nem szereplő művészeti csoportokban való részvétel. Ez jelentős
bevételt és egyben nagymértékű, a személyi juttatásban jelentkező
költségcsökkenést eredményezhet. A pedagógusok munkájába tartozó tanórán
kívüli iskolai tevékenységek díjazását szükséges lesz felülvizsgálni, ésszerűsíteni
és egységesíteni, hogy megtakarítást érjünk el a személyi juttatás előirányzaton.
Racionalizálni kell a nem pedagógus dolgozók munkaidejét is, mely szintén
megtakarítást eredményezhet. Mivel az önkormányzat nem köteles minden
esetben biztosítani az érettségi kiadásokat, a fizetésre nem kötelezhető,
érettségire jelentkező nem leőweysta diákok létszámának korlátozására van
szükség, hiszen az iskola nem köteles minden esetben befogadni külsős diákokat
érettségi vizsgára, így szintén csökkenthető az intézmény dologi és személyi
kiadási költsége. Felül kell vizsgálni a magáncélú terembérletekből származó
bevételeket. Új vagyonvédelmi intézkedéseket kell hozni. Ki kell alakítani az
épületben a be- és kiléptető rendszert, meg kell oldani a tantermek zárhatóságát,
védelmét, az udvari kapu nyitva- és zárva-tartását. Mindezen intézkedések
megtakarítást eredményezhetnek a dologi kiadások terén (rongálások,
eltulajdonítások utáni javítás, pótlás stb.).
Folyamatosan jelentős összeggel támogatja az iskolát a „Leőweyért
Alapítvány”, melyen keresztül a személyi jövedelemadó 1 %-a is felajánlható.
Érdemes ezt a forrást is ésszerűbben hasznosítani, illetve a tájékoztatást
eredményesebbé tenni a szülők, illetve az adótanácsadó könyvelők körében. Ez
vonatkozik a pályázati forrásokra is. Itt is új energiák bevetésére van szükség,
hiszen számítani lehet rá, hogy az elkövetkező időszakban az Európai Unió által
nyújtott támogatások fogják képezni a közoktatás fejlesztésére fordítható
források meghatározó hányadát (HEFOP, TÁMOP, TIOP, NYDOP stb.). De
rendkívül fontos, hogy a városi, regionális, megyei és városi pályázatokat is
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figyeljük, illetve, hogy legyen olyan motivált kollégákból álló csoport, akik
sikeresen pályáznak. Ezért ki kell alakítani az iskolában a jól pályázók ösztönző
rendszerét (például a kiemelt munkáért járó kereset-kiegészítés segítségével).
A gazdaságosságra törekvés és a nevelés látványos kapcsolata valósítható
meg a fenntarthatóság szempontjának többirányú érvényesítésével. Meg kell
mutatni minden külső és belső szereplőnek, hogy a „fenntarthatóság” ideája nem
csak elcsépelt kampányszöveg lehet, de nem is pusztán a gazdasági ésszerűséget
és a spórolást jelenti, hanem valódi szemléleti és gyakorlati alapállást is,
különösképpen egy oktatási intézmény esetében. Láttatni kell, hogy lehetséges
egy intézményt egyidejűleg gazdaságosan és környezetbarát módon üzemeltetni.
Nem szabad mindent a pénzhiányra, az információhiányra és a fenntartóra fogni.
Az iskola környezetbarát módon történő üzemeltetésének elsősorban a
példakép-funkció vonatkozásában van kiemelkedő jelentősége. Ennek
érvényesülésében – az anyagi lehetőségek mellett – az iskolavezetésnek a
szemlélete, hozzáállása és nem egyszer a bátorsága meghatározó. Komoly
eredmény azonban ebben az esetben is az összefogásban rejlik. Be kell építeni az
iskola életébe a környezetbarát üzemeltetés alapelveit, kíméletesen, takarékosan
és kitartóan kell egy-egy feladatot megvalósítani.
Az iskola a város központjában van, és a tervezett új hely sincs innen
messze. Fontos, hogy az iskola működése a környezettel összhangban valósuljon
meg. A zöldterületek barátságos használatát, egyúttal védelmét is meg kell
valósítani. Ez egységes, esztétikus és kulturált környezetet jelent az iskolában
élők számára. A belső terekre szintén vonatkozik ez a követelmény. Az esztétikus
környezet kialakítását, illetve fejlesztését kívánom támogatni minden iskolai
közösség esetében. Ehhez fontos lenne, hogy egy-egy teremnek állandó gazdája
legyen. A lehetőségekhez mérten igyekszem elérni, hogy az órarend
összeállításánál ezt a szempontot vegyük figyelembe. Az iskola tisztaságáért az
iskola valamennyi dolgozója és tanulója felelős. Saját magunk és egymás
egészségének megóvása érdekében a dohányzás tilalmát fokozattan szükséges
érvényesíteni. A szertárak, irodák, öltözők és WC-k rendjére fokozottan kell
ügyelni. A tárgyi feltételek biztosításának ötös követelményét (szakmai
alkalmasság, korszerűség, funkcionalitás, teljesíthetőség és egészségvédelem)
folyamatosan biztosítani kell, és ezek fenntartása minden iskolai polgár
felelősségi körébe kell tartozzon.
Igazgatói feladatomnak gondolom ezen a területen a rendszeres
konzultációt a terület vezetőjével, figyelemmel kell kísérnem a költségvetés
előirányzatainak teljesítését, és túlköltés esetén – az okokat feltárva – megfelelő
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intézkedéseket kell hozni. Érdemes negyedévente egyszer feltétlenül ellenőrizni
a pénzforgalmat. A nagyobb beruházásokról – felújítások, beszerzések stb. –
egyedi döntéseket kell hozni, egyeztetve a kibővített vezetőségi körrel, illetve e
döntések előkészítésébe be kell vonni a tanári kart, a munkaközösségeket és a
közalkalmazotti tanácsot is. A tantestületet folyamatosan, bizonyos időközönként
tájékoztatni kell az intézményi költségvetés helyzetéről, hogy magukénak érezzék
a szervezet fenntartási oldalát is. Ez azért is szükséges, hogy a majdan
kialakítandó minőségértékelési rendszert minél kevesebb konfliktussal lehessen
bevezetni és elfogadtatni.
Az iskola költségvetésében növelni kell a fejlesztésre, karbantartásra,
állagmegóvásra, felújításra szánt részt. A már említett építkezési program két
egységből tevődik össze. Az egyik a jelenlegi épület karbantartási, felújítási
munkálatainak költségeit jelenti, a másik az új épület átalakítási, építési
költségeit foglalja magában. Határozott szándékom, hogy mind a két esetben
jelentős érdekérvényesítési munkát végezzek az iskoláért. A mostani épülettel
kapcsolatban a fenntartó felelős tisztségviselőivel és a tulajdonos Ciszterci Rend
főapátjával kívánok tárgyalni azzal a céllal, hogy milyen módon lehetne megőrizni
az épület állagát, javítani a meglévő hibákat, illetve fejleszteni egy leendő funkció
betöltése érdekében. Ha kell, szülői összefogással, a magántőke bevonásával is
érdemes olyan alapvető munkálatokat elvégeztetni, amelyek a biztonságos
működést és az esztétikus megjelenést segítik elő.
Az új épülettel kapcsolatban pedig nagyon fontosnak tartom, hogy
megszűnjön a találgatás és a bizonytalanság az iskola közösségében, hiszen ez
rendkívül demoralizáló, valamint rontja az iskola beiskolázási pozícióját is. Pontos
építkezési-, idő- és költségvetési tervet kell készíteni az átalakítással
kapcsolatban. Az egész folyamatról, a közbeszerzési eljárástól, a tervek
elfogadatásán át, a kivitelezési munkálatokig, szükségesnek látom a részletes,
pontos és rendszeres tájékoztatást, mindegyik érintett fél számára, a tanári
kartól, a diákokon át, a szülőkig. Ebben a kérdésben feltétlenül számítok az
önkormányzat
felelős
döntéshozói
és
köztisztviselői
konstruktív
együttműködésére, hiszen itt a város egyik legjobb iskolájának újjászületéséről
van szó, a leendő pécsi, illetve magyar értelmiségi vezetőréteg neveltetéséről és
oktatásáról, amelynek szempontjából ennek az „építkezési programnak” a sikere
vagy kudarca hosszú távú jelentőséggel bír.
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3.2.2. Az iskolai motivációs struktúra
fejlesztésének tervezése
„A mi utunk nem puha füvön vezet, hanem a hegynek felfelé, éles sziklák közt. Mégis
egyre feljebb és feljebb tör, a Nap felé.”
Ruth Westheimer

Ha magas színvonalú oktatásról esik szó manapság, akkor a legtöbben a
kimagasló tanulmányi eredményeket produkáló központi gyakorló
gimnáziumokra, vagy esetleg egyes magániskolákra gondolnak, amelyekre
különös figyelem irányul minden oldalról, illetve amelyekben szerencsésen
összpontosul a szellemi és az anyagi potenciál. Más megközelítésben az
alternatív iskolák számítanak ilyen helyeknek, amelyekben viszont elsősorban a
speciális nevelési programokra fordítódik a figyelem, s az átjárhatósággal, a
felvételi eredményekkel csak másod- vagy harmadsorban foglalkoznak a
működtetői. Vajon találunk-e olyan intézményi példákat, amelyekben a teljes
személyiség figyelembevételével kialakított oktatás-nevelési metódusokat
működtetnek, egyúttal amelyek a társadalmi illeszkedés, az eredményességi
mutatók vonatkozásában is a legjobbak között vannak? Tartok tőle, hogy kevés
ilyennel találkozhatunk a hazai intézmények között, de a legkülönbözőbb iskolai
reformokat felvonultató, nemzetközi palettán is ritkák ezek. Egy új
iskolakoncepció megalkotásakor törekedni kell arra, hogy a fenti paradoxon
feloldható legyen. S bár szükség lehet a kompromisszumkészség működtetésére
a tervezési és a megvalósítási folyamatban is, de amikor egy nagy múltú, patinás
iskola új korszakának tervezéséről van szó, egy olyan város szívében, amely
nemrég az Európa Kulturális Fővárosa címet is viselte, a szakmai ideateremtési
folyamat során is a legmagasabb mércét kell felállítani magunk számára.

3.2.2.1. Stratégiai célok
A szakmai tervezés esetében tiszta és világos elvek mentén szabad csak
építkezni, magunk előtt látva az elérendő célt, amelynek vezércsillagként kell
vezetnie bennünket. Látnunk kell, hogy egy világválság kellős közepébe küldjük
növendékeinket. Ennek a válságnak a természete öt pontba sűríthető, a
személyiség mindegyik dimenzióját érintve. Válságban van a természettel,
tágabban a környezetünkkel való kapcsolatunk. Az elmúlt száz év alatt
ötszörösére, naponta egy Pécs nagyságú városnyival szaporodó emberiség lassan
egyáltalán nem jut elég egészséges táplálékhoz, vízhez és nyersanyaghoz.
Válságban vannak társadalmi kapcsolataink, a családtól, a kisközösségeken át, a
nemzetekig és ország-csoportokig. Válságban van történettudatunk. Egyéni,
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családi, közösségi, nemzeti és globális szinten egyaránt megszakadtak az
„identitás-szálaink”, „a múltat majdnem sikerült végképp eltörölnie” egy torz,
manipulatív „orwelli” világnézeti hullámnak, amely több szélsőséges ideológiát is
produkált az elmúlt kétszázötven év alatt. Válságban van a transzcendenssel való
kapcsolatrendszerünk. Hiába mondja magát valamely valláshoz tartozónak a Föld
lassan 7 milliárd lakójából az emberek 90%-a, a mai ember gyakorlatából hiányzik
az Istennel való szoros együttműködés. A nietzschei látlelet meglehetősen
pontos: a mai emberek többsége számára „Isten halott”. S végül önmagunkkal
sem vagyunk kibékülve, válságban van az emberi személyiség maga, rengetegen
keresik a harmonikus élet lehetőségét különféle technikák, módszerek
segítségével, de csak kevesen jutnak el a lelki béke és a békés kapcsolatok
megéléséig.
Stratégiai nevelési és oktatási cél tehát, hogy ezekre a válságos viszonyokra
megoldásokat kínáljunk diákjainknak, vagy pontosabban, alkalmassá tegyük őket
arra, hogy keresni tudják az életképes alternatívákat. Erre azonban csak a
teljességet keresők és megélők képesek. Fizikai, lelki és szellemi értelemben
egységes és egészséges, „meglett emberré” váló fiatalokat kell nevelnünk, akik az
autonómia magasabb értelmét képviselik, azaz a személyiség mindhárom
szintjén szabadon, felelősen és magas szeretetfokkal képesek létezni, kisugározva
magukból az emberi élet megélésének magasabb frekvenciáján a boldogságot.
Ezek az emberek menthetik meg a világot, vagy képviselhetik egy új világ
paradigmáját, akikben a mai kor „sötétségének” közepette is a Fény lakozik. Így
válhatnak tanítványaink az „eszmélkedés” korának embereivé. Ezeket a stratégiai
célokat kívánom a tantestülettel és az iskolai élet minden szereplőjével
egyeztetni, finomítani, tantárgyi és egyéb folyamatcélokra bontani, végül
deklarálni az iskola leendő pedagógiai programjában, helyi tantervében és éves
munkaterveiben valamint az egyéb szükséges dokumentumokban.

3.2.2.2. Minőségi célok
Jól érzékelhető tehát, hogy a paradigmaváltás kora iskoláink világába is
eljött. Ezt egyértelműen jelzi a készülőben lévő három oktatással foglalkozó
törvény is. Ezek vitairataiból jól körvonalazható, hogy a fenti globális
problémarendszerből Magyarország kitörési útvonala csak az oktatás
rendszerének
és
eredményességének
fejlesztésével,
a
meglévő
tehetségpotenciál mostaninál jóval hatékonyabb kiaknázásával lehetséges. A
pécsi Leőwey Klára Gimnázium a magyar tehetséggondozás hagyományosan jól
működő központja. Az új kihívásoknak azonban csak úgy tehet eleget, ha
továbbfejleszti a tehetségek felderítésének, támogatásának és közösségi
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rendszerekbe szervezésének gyakorlatát. Ez többletmunkát igényel az iskola
dogozóitól, főleg a vezetők és a tanárok esetében, annak reményében, hogy a
magasabb teljesítményre törekvés minden szempontból gyümölcsöző
eredményeket hoz, szellemi és anyagi értelemben egyaránt.
Ennek a célnak a megvalósítását szolgálja a jelenlegi eredmények stabil
megőrzése az alapoktatás, a különböző szintű érettségikre és nyelvvizsgákra, a
tanulmányi versenyekre való felkészítés, valamint az iskola nyelvi programjai és
az Arany János Tehetséggondozó Program vonatkozásában. Ugyanakkor
lehetséges ezeken a területeken is a színvonal emelése, a programok
racionalizálásával, különösképpen a tanári és a tanulói motivációs szint
emelésével, a differenciált értékelés következetes érvényesítésével. Fontos lépés
lehet az országos tehetségpontok hálózatához való csatlakozás, az ebben rejlő
lehetőségek kiaknázása, a helyi egyetemi tudáskapacitás bevonása az iskola
fejlesztő rendszereibe, a gyakorló-hellyé, illetve továbbképzési központtá válás.
Az értékteremtés hatékonyabb megvalósítása, és a régió középiskolái közötti
versenyhelyzet miatt is, érdemesnek látszik egy hatosztályos gimnáziumi osztály
elindítása a 2013 – 2014-es tanévtől kezdve, az egyik jelenlegi általános tantervű
osztály helyett. Ennek érdekében lehetővé kell tenni a legjobb diákok számára a
két kötelező idegen nyelv mellett egy harmadik idegen nyelv tanulását, a szakköri
munkák folytatását. A meglévő tanári tudáspotenciál segítségével ezeknek a
szakköröknek egy részét más iskolák tanulói számára is hozzáférhetővé kell tenni,
természetesen a megfelelő költségtérítés és premizálás megvalósításával egy
időben.
A legtehetségesebb diákok számára több tantárgyi, illetve műveltségi
területen lehetővé kell tenni a tanulmányi versenyekre való felkészülést.
Támogatni kell az önképzőköri önálló kutatások megvalósítását, akár diákok
kezdeményezésére is. A fejlesztő programok sikere érdekében fokozott figyelmet
kell fordítani az alapkompetenciák magas szintű elsajátíttatása mellett a speciális
kompetenciák szintjének emelésére, az emelt szintű érettségi vizsgák több
tárgyból történő sikeres letételére. Tudatossá kell tenni a tanártovábbképzés
rendszerét, támogatni kell, hogy szakterületenként legalább két-két tanár
rendelkezzen tehetséggondozó tanúsítvánnyal. Elő kell segíteni, hogy a
gimnáziumi oktatásban részt vevő tanárok a szakmájukhoz közel álló
tudományos területen kutatómunkát végezhessenek, időnként publikálják
eredményeiket, egy-egy konferencián előadók legyenek.
A tanulási eredményesség hosszú távú fokozása azonban, meggyőződésem
szerint, csak a teljes személyiség fejlesztési koncepciója keretén belül valósítható
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meg. Minőségi cél lesz ezért az is, hogy az iskola a „szellemi táplálékok” nyújtása
mellett lelki és fizikai szinten is elősegítse a diákok fejlődését. Ezt szolgálja a
holisztikus szervezetfejlesztési koncepció, amelynek keretén belül különös
hangsúlyt kap az átlátható és gyors kommunikációs rendszer, valamint a
közösségi élet erősítése, egyúttal a sportélet gazdagítása, a rendszeres
testmozgás és a sportversenyek szép hagyományának továbbvitele.

3.2.2.3. A feltételek biztosítása
A célok megvalósításához az iskola közössége számára biztosítani kell a
szükséges feltételeket, mind fizikai, mind lelki-szellemi értelemben. Az
„épületprobléma” megoldása során fontos szempont lesz a környezetbarát
munkahely megteremtése, az itt dolgozó és tanuló emberek intézményi
komfortérzetének növelése a környezetvédelmi szempontok figyelembe
vételével. Olyan termekre van szükség a modern iskolában, amelyek könnyedén
átalakíthatóak az alternatív képzési módszerek igényeinek megfelelően, ahol a
frontális oktatás helyett megvalósítható a kooperatív feladatvégzés, a
projektmunka csoportokban, vagy akár egy-egy drámapedagógiai foglalkozás. A
tantermeket, a tanári szobákat és a folyosókat olyan berendezési tárgyakkal kell
ellátni, amelyek segítik az oktatás-nevelési folyamatot, esztétikailag ízlésesek,
barátságos légkört sugároznak. Több szobanövényt szeretnék az épületbe,
kihasználva előnyös tulajdonságaikat, oxigéntermelésüket, párásításukat,
hangulatjavító hatásukat, károsanyag-megkötő képességüket. Ezek gondozása,
meghatározott rend szerint, minden iskolai polgár tudatosan vállalt feladata kell
legyen, ugyanúgy, ahogy a teljes iskolai környezet folyamatos felelős rendben
tartása.
A környezettudatosságot minden tekintetben alkalmaznunk kell. Ezért
csökkenteni kell a papírhasználatot, tovább racionalizálva a tanári fénymásolás
gyakorlatát, kétoldalas nyomtatásokat, akár füzetelrendezést használva. Amit
lehet, azt nem kell kinyomtatni, hanem elektronikusan kell dokumentálni. Az
iskolai alapdokumentumoknak, munkaközösségi munkaterveknek, tanterveknek,
ütemterveknek elérhetővé kell válniuk az iskola belső hálózatán elektronikusan
(akár otthonról is) minden kolléga számára. A már nem használható papírt
szelektíven kell gyűjtenünk. Cserélhető betétű, utántölthető írószereket kell
beszereznünk.
Az
irodatechnikai
berendezések
használatánál
az
energiatakarékossági szempontokat a jövőben fokozottan figyelembe kell venni.
Ezekkel az apró változtatásokkal is jelentős pénzösszegeket takaríthatunk meg,
de ami ennél is fontosabb, diákjaink szemléletmódját tudjuk ezzel a
példamutatással alakítani.
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A tantermek, szaktantermek, szertárak, valamint az idegen nyelvi termek
felszereléseit felül kell vizsgálni a 11/1994. (VI.8.) MKM rendeletben előírtaknak
megfelelően, s legkésőbb az új épületbe költözéssel ezeket is meg kell újítani, a
nevelőmunkát segítő, az egészség- és munkavédelmi eszközök tekintetében. Az
új épületben fontos fejlesztési területet jelenthet egy médialabor létrehozása,
amelynek rendelkeznie kell a legmodernebb filmkészítéshez szükséges
eszközökkel, például kamerákkal, világítással, megfelelő szintű számítógépekkel,
vágóprogramokkal stb. A testnevelési programfejlesztéshez szintén megfelelő
színvonalú helységekre, illetve tornatermekre van szükség. Ezek tudatos
tervezése az új épület felújítása során szintén fontos feladata lesz az iskola felelős
vezetői közösségének.
A könyvtárak felszerelésével kapcsolatban hasonló a helyzet: egyrészt meg
kell felelni a törvényi előírásoknak, másrészt a saját képünkre kell formálnunk a
könyvtárat, mint olyan helyiségét az iskolának, amely nem pusztán könyvraktár,
hanem élő „tudásközpont”, az iskola egyik legizgalmasabb szellemi csomópontja.
Olyan könyvtárat szeretnék a Leőweyben, amely vonzza a diákságot, és segít az
olvasásra nevelés újraerősítésében, hiszen ez az egyik záloga az értelmiségivé
válásnak. Az integrált könyvtári program segítségével meg kell oldani, hogy a
kölcsönzés is számítógép segítségével történhessen. A számítógépes katalógus
ne csak a belső – könyvtári – hálózaton legyen elérhető, hanem az interneten
keresztül is. Középiskolai szinten még kevés könyvtár tudja az OPAC (nyilvános
számítógépes könyvtári katalógus) használatát biztosítani, ezért ezt nagy
előrelépésnek tekinthetnénk. Szolgáltatásaink minőségét is javíthatjuk
mindezzel, hiszen felhasználóink, a tanárok és diákok, ennek megvalósításával,
akár otthonról is, kényelmesen tudnak majd tájékozódni könyvtári
állományunkban, előjegyezhetnek, valamint a saját kölcsönzéseiket is
figyelemmel tudják kísérni. A fontosabb könyvtári információknak szerepelniük
kell az iskola honlapján, a nyitvatartási időktől a használati szabályzatig.
Ahhoz azonban, hogy programunk céljait megvalósítsuk, a tárgyi
feltételeken kívül, a legfontosabbak azok a lelki-szellemi tényezők, amelyek
elsősorban a tanárokon és az iskola vezetésén múlnak. Az iskola „lelkisége” az
érzelmi intelligencia számos összetevőjéből áll elő, amelyekről ma már jól tudjuk,
hogy az ember boldogulásához fejlesztésük legalább annyira fontos, mint hogy
megtanulja előteremteni a mindennapi betevő falatot. Ezt a tudást viszont csak
olyan tantestület képes átadni, amelyre eleve jellemző az E.Q. magas foka.
Igazgatói munkám során fontos feladatomnak tekintem a kimagasló szaktudás
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mellett a gazdag érzelmi világú, kimagasló érzelmi intelligenciával rendelkező
tanárok kiválogatását, illetve fejlesztésük lehetőségének megteremtését.
Az iskola szellemiségének feltételrendszere részben felelősségteljes
örökség, tanárelődök munkájának láthatatlan lenyomata, amelyet egyfelől
tiszteletben kell tartania a mai utódoknak, diákoknak, tanároknak, igazgatónak
egyaránt, tudva, hogy ebből nőnek ki éltető gyökereink, melyek táplálnak ma is
bennünket. Másfelől mi hozzuk létre közösen azt a kollektív tudati és tudatalatti
világot, amely a mostani órákból, közösségi tanulásunkból, iskolai életünk
tapasztalataiból állnak össze, s alkotnak sajátos, önálló szellemiséget.

3.2.2.4. A nevelés-oktatás rendszere
Az iskola pedagógiai programja szerint, az iskolában folyó oktató-nevelő
munka általános célja a tanulók személyiségfejlődésének előidézése, amely a
tanítási-tanulási folyamat eredményeként valósul meg a korszerű, szaktárgyakba
rendeződött művelődési anyag feldolgozása és elsajátítása során, megalapozva
az általános műveltséget, szolgálva a tankötelezettség teljesítését. Egyúttal a
mostani gimnáziumi vizsgarendszer szerint feladatunk a kétszintű érettségi
vizsgákra, illetve a továbbtanulásra, a helyes életvezetésre, ön- és
emberismeretre, kommunikációra és konfliktuskezelésre való felkészítés,
lehetővé téve, hogy a tanulók hozzájuthassanak ahhoz a tudásanyaghoz, amelyet
a Leőwey Klára Gimnázium helyi tanterve előír, amely konzisztens, koherens,
keretjellegű és NAT kompatibilis.
Az iskolai képzés szakaszai az általános tantervű osztályokban két jól
elhatárolható szakaszból állnak. Az első szakasz a 9-10. évfolyamon valósul meg,
ahol a fő feladat a műveltség megszilárdítása. De már ebben a szakaszban is
megkezdődik a pályaorientáció a helyi tanterv szabadon szervezhető tantárgyai
által (angol, matematika, humán, természettudomány, fizika, informatika, utazás
és turizmus, német). A második szakasz kulcsszava viszont már a pályaorientáció,
amely során a kötelező és szabadon választható tárgyakkal a tanulók a kétszintű
érettségire és választott pályájukra készülnek fel. A német nemzetiségi tagozaton
is két jól elhatárolható szakasz jelenik meg, az alapozó években (9-10. osztály)
magas óraszámban tanulnak a diákok német nyelvet, irodalmat és nemzetiségi
ismereteket, míg a specializáció időszakában (11-12. osztály), miközben továbbra
is magas óraszámban tanulnak németet, emelt szintű érettségi tantárgyak
választásával és a Sprachdiplom letételével már pályát is választanak. A
nemzetiségi oktatásnak régi hagyományai vannak az iskolában, az elmúlt évek
azonban, elsősorban a Koch Valéria Iskolaközpont „elszívó” hatása miatt, apadást
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hoztak a jelentkezők száma tekintetében. Éppen ezért a nemzetiségi képzés
rendszere és fejlesztésének lehetőségei újragondolandók lesznek a következő, az
új épületbe költözésre történő, felkészülési évek során.
A Hátrányos Helyzetű Tanulók Országos Arany János Tehetséggondozó
Program osztályainak képzése három szakaszos. Az első szakasz, az úgynevezett
„gazdagító év”, speciális óra- és tantervvel illeszkedik a gimnázium képzési
rendszerébe. Feltétlenül átdolgozásra szorul ennek az évnek a feladatrendszere,
mind a tanári, mind a tanulói oldal tekintetében, elkerülvén annak a veszélyét,
hogy esetleg leszokjanak a diákok a rendszeres tanulásról a rendhagyó képzési
program és a beilleszkedési nehézségek együttes hatásának köszönhetően. A
második szakasz itt is az alapozó két évből áll, kiegészülve az „Arany János
blokkal”, amely továbbra is speciális fejlesztési lehetőségeket biztosít a
tehetséges diákoknak. A harmadik szakaszban, jelentősen integrálódva a többi
osztály fakultációs rendszerébe, a kötelező és szabadon választható tárgyakkal a
tanulók az érettségire és választott pályájukra készülnek fel.
A francia-magyar két tanítási nyelvű osztály tanulóinak képzése három
szakaszra tagolódik. Az első szakasz a középszintű nyelvismeret elsajátíttatásából
és a tantárgyak idegen nyelven történő tanulásához szükséges speciális lexikai
egységekkel való megismertetéséből áll. Egyúttal a kulcskompetenciák
fejlesztése történik itt kiegészítő tárgyak beiktatásával. Jellegzetes specifikuma a
képzésnek a civilizáció és a történelem idegen nyelvű tanulása, mely az Európai
Unióval kapcsolatos ismereteket bővíti, egyúttal segíti a kritikai gondolkodást és
a tolerancia fejlődését. A második szakaszban a műveltség megszilárdítása
történik a kommunikatív és kreatív nyelvtanulás segítségével. A tantárgyak
(matematika, földrajz, történelem, dráma és tánc) idegen nyelven való tanulása
is az idegen nyelvi kommunikáció fejlődését szolgálja, megalapozva a
tehetségeknek megfelelő irányok kiválasztását. A harmadik szakaszban
következik a pályaorientáció. A kötelező és szabadon választható tárgyakkal a
tanulók itt is a kétszintű érettségire és választott pályájukra készülhetnek fel.
A nyelvi előkészítő osztály első szakaszában az angol és a német nyelvi
kompetencia fejlesztése történik differenciált individuális és kooperatív
eszközökkel, valamint a projektmódszer segítségével. Fontos feladat ebben a
szakaszban az IKT kompetencia fejlesztése, a mentálhigiéniás programok
megvalósítása, a fenntarthatóság szemléletét oktató programcsomag, amelyen
belül a fő témák: a demokrácia, a béke, az esélyegyenlőség és a környezet. A
második szakaszban a műveltség megszilárdítása történik, továbbra is hangsúlyt
kap az idegen nyelvi kompetencia megerősítése. A harmadik szakasz itt is a
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pályaorientáció időszaka, amely során a kötelező és szabadon választható
tárgyakkal a tanulók a kétszintű érettségire és választott pályájukra készülhetnek
fel.
Globális feszültségeink gyakran társadalmi feszültségekkel párosulnak,
amelyek veszélyt jelenthetnek fiataljainkra nézve. Ezért a következő években
fokozott figyelmet kell fordítani, az eredményes oktatás-nevelési folyamat
biztosítása érdekében, a gyermek- és ifjúságvédelemre, a prevenciós, illetve
problémakezelési feladatokra. A hátrányos helyzetű és halmozottan hátrányos
helyzetű fiatalok, vagy a más okból veszélyeztetettek, problémáinak kezelésében
– ha pedagógiai eszközökkel ezek nem szüntethetőek meg – tudatosabban együtt
kell működünk a megfelelő képzettségű és gyakorlati tapasztalatokkal rendelkező
szakemberekkel (pszichológus, szociális munkás, ifjúságsegítő), illetve a
különböző iskolán kívüli szakellátó intézményekkel (Nevelési Tanácsadó,
Gyermekjóléti Szolgálat, Ifjúsági Lelkisegély Telefon, Drogambulancia). A tanulási
kudarcoknak kitett tanulók felzárkóztatására külön figyelmet kívánok fordítani.
Komoly hangsúlyt kell fektetnünk az iskolai agresszivitás megelőzésére, illetve
kezelésére. Hazánkban az elmúlt években, a növekvő társadalmi problémák
hatására, megnőtt az iskolai agresszió. Értekezleteken, módszertani
megbeszéléseken foglalkoznia kell a tantestületnek a problémával, fel kell tárni
az iskolai agresszió lehetséges formáit, következményeit, érdemes lesz
megismertetni a kollégákat a konfliktuskezelés hatékony és új módszereivel, az
„EMK” (erőszakmentes kommunikáció) elméletével és gyakorlatával.
A Leőwey Gimnáziumba általában jó képességű, jól tanuló gyerekek járnak,
de évek óta emelkedik azok száma, akik tanulási gondokkal küzdenek. Fontos
feladat ezért, hogy tanulásmódszertan órán, osztályfőnöki órán ismerjük meg
tanulóink tanulási szokásait, igyekezzünk minél hamarabb kiszűrni a
lemaradtakat. A helyzetfelmérés eredményeire támaszkodva évközben csoportos
és egyéni – rendszeres és eseti felzárkóztató foglalkozásokat kell szerveznünk.
Veszélyeztető tényezőként jelenik meg nagyon sok mai fiatalnál az életcél hiánya,
a kortársak negatív hatásai, az agresszivitás, az italozás, a kábítószer fogyasztás
terjedése. Az osztályfőnöknek nagyon őszinte és bizalmon alapuló kapcsolatot
kell kialakítani osztályával, hogy a gyerekek súlyos problémáikkal is merjenek
hozzá fordulni. Az iskolai pszichológus, az osztályfőnökök, a gyermekvédelmi
felelős, a gyermekorvos és a védőnő, az osztályfőnöki munkaközösség-vezető és
a kollégiummal kapcsolatot tartó tanár feladata elsősorban a szociális hátrányok
feltárása és figyelemmel kísérése. Az ilyen tanulók segítésének módjai lehetnek:
ösztöndíj-lehetőségek keresése, étkezési, tankönyvvásárlási kedvezmények
biztosítása, a helyi önkormányzatok tanulmányi és szociális ösztöndíja.
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Magas empátiaszinttel rendelkező, nyitott szemléletű fiatalokat akarunk
kibocsátani iskolánkból. Cél az alapvető társadalmi, erkölcsi normák fiatalokkal
való megismertetése, elfogadtatása, annak felismertetése, hogy az erkölcsi
értékrendszerhez történő alkalmazkodás közös társadalmi érdek, és egyúttal
ennek mindenki lehet haszonélvezője. Törekednünk kell arra, hogy megértessük
fiataljainkkal a munka szerepét és jelentőségét az egyén és a társadalom
életében. Ennek érdekében – az új oktatási törvénytervezetekkel összhangban –
ki kell alakítanunk az önkéntes munka rendszerét. Meg kell találni azokat az
értelmes feladatokat – az iskola környezetében is –, amelyeknek az ellátása
beletartozhat a diákok felvállalható tevékenységi körébe. A pedagógusok
felügyelete mellett az egyetemi kutatómunkába történő bekapcsolódástól, a
szociális segítő szerepen át, az új épület környezetének gondozásáig, több olyan
terület is adódik, ahol az önkéntes munka komoly nevelési hozadékkal járhat.

3.2.2.5. Iskolafejlesztési perspektívák
A Leőwey Klára Gimnázium alapfunkciója a magas szintű általános
műveltség biztosítása az idejáróknak, azokkal a specialitásokkal kiegészítve,
amelyeket a mostani tagozatok, illetve fejlesztő programok nyújtanak. Az is
világos, hogy a továbbfejlődés záloga ma már egyértelműen nem a
növekedésben rejlik, hanem a minőségi fejlesztő munkában. Ehhez innovatív
szemléletre van szükség, amelyben a kreativitás, a forrásfeltárás, a hálózatépítés
és a következetes építkezés kaphat kiemelkedő szerepet. Távlati speciális
fejlesztési terveim között szerepel mindazoknak a fenntartható képzési
programoknak a támogatása, amelyek a fenti stratégiai és minőségi célokat
szolgálják.
Az iskola tantestülete a nyelvi programok működtetése terén komoly
tapasztalattal rendelkezik. A két tanítási nyelvű oktatás nagy vonzereje, hogy a
különösen magas óraszámban folyó intenzív általános és szakmai nyelvtanulás
befejezéseként diákjaink olyan két tanítási nyelvű érettségi bizonyítványt
kaphatnak, amely egyenértékű egy állami nyelvvizsga bizonyítvánnyal. Fontos
feladat nyelvi képzési programjaink továbbfejlesztése, a bemenettől a kilépésig,
különösen az új oktatási törvénytervezet szempontjainak figyelembevételével,
amely, elfogadása esetén, igen magas mércét fog állítani az ilyen típusú osztályok
működtetése elé. Ennek érdekében érdemesnek látszik a nyelvi előkészítő
osztályokban elért eredményt év végi írásbeli vizsgákon, illetve szóbeli,
kompetenciaalapú bemutatókon kontrollálni a szaktanároknak, az iskola felelős
vezetőinek, illetve a szülőknek. A következő években ezen osztályok
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csoportbontási elvét érdemes újragondolni, a többi osztályhoz hasonlóan,
figyelembe véve a differenciált oktatás módszereit és a törvényi lehetőségeket.
Az idegen nyelv magas szintű tanulása azonban nem biztosított az
anyanyelv kifinomult, elmélyült tanítása nélkül. Óriási feladat hárul a humán
területek tanáraira, de valójában minden anyanyelven tanító pedagógusra. A
magyar nyelv helyzete ugyanis rendkívül ellentmondásosan alakul a mi
korunkban. Egyfelől féltenünk kell az idegen hatásoktól, főleg az angol szleng
pongyola használatának következtében, másfelől egy új „nyelvi forradalom”
küszöbén állunk, amennyiben egyre több tudásunk van ma már arról, hogy mind
szerkezeti, mind történeti értelemben újra kell gondolni mindazt, amit eddig
tanítottunk a saját nyelvünkről. Túl kell lépnünk azon a lekicsinylő, veszélyes,
identitáspusztító szemléletmódon, amely a magyar nyelvet egy primitív, nehezen
érthető nyelvnek állítja be, hiszen egyre több tudományos igényű bizonyítékkal
rendelkezünk ma már arról, hogy az egyik legkifinomultabb szinonimakinccsel, a
toldalékolás természetes logikájú rendszerével és a legősibb szógyökökkel bíró
nyelv a miénk, sok külföldi tudós szerint is, a világ egyik legrégibb nyelveként. Az
agykutatás legújabb eredményei pedig egyértelművé tették azt is, hogy nyelvünk
a kreatív, problémamegoldó gondolkodás záloga, amelynek ápolása és tudatos
tanítása alapfeladataink közé tartozik. A Leőweyben évtizedek óta folyó
színvonalas humán oktatás eredményeképpen a diákok magyar nyelv és irodalom
eredménye az országos átlagot jóval meghaladja, amit az érettségi átlagok és az
OKTV helyezések is igazolnak. A kommunikációs, olvasási és szövegértési kultúra
fejlesztését szolgálják a bontott nyelvi órák és a drámavizsga kimunkált
gyakorlata, ezeket a jövőben is meg kell tartani. Az egyetemes emberi értékek
folyamatos közvetítése nem érhető el az anyanyelv biztos tudása nélkül. A
befogadó és alkotó gondolkodásmód elengedhetetlen feltétele, hogy jól fejezzük
ki magunkat anyanyelvünkön. A fenti okokból következően a terület fejlesztésére
különös figyelmet kell fordítanunk.
A feladatok között kiemelkedő jelentőségű az iskolában hagyományosan jól
működő természettudományos képzés színvonalának megőrzése, az
iterdiszciplinaritás igényével kiegészítve. Tisztában kell lennünk azzal, hogy a
korábban mereven szétválasztott humán és reál oktatási területek komplexen
formálják diákjaink világképét, s a két terület közötti átjárások teremtik meg azt a
lehetőséget fiatalajaink számára, hogy ne szétszabdalt darabokat lássanak a
világból a különböző tantárgyak óráin, hanem figyeljenek fel a kapcsolatokra, az
analógiákra, egy holisztikus megközelítés jegyében. Ezáltal lesz képes a tanuló a
természeti és a társadalmi folyamatokat harmonikus fejlődésként értelmezni. A
képességfejlesztésnek abba az irányba kell haladnia, hogy a tanuló magyarázni
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tudja a megismert jelenségeket és folyamatokat. További feladatként
fogalmazhatjuk meg, hogy a tanulóban értékként jelenjen meg saját fizikai és
pszichés egészsége, valamint szűkebb és tágabb környezetének pozitív alakítása
és gondozása. A természettudományos tantárgyi struktúrák feladata elsősorban
annak elérése, hogy a tanulók rendszerben gondolkodjanak, fogalmaik köre
bővüljön és szintetizálják korábbi ismereteiket, biztosan tájékozódjanak a Földön
lezajló folyamatokban, térben is időben egyaránt. Legyenek képesek a Földön
kialakult természeti és társadalmi kölcsönhatások, valamint a környezetben zajló
változások érzékelésére és indoklására. Rendelkezzenek valós képzetekkel a
környezeti elemek méreteiről, a számszerűen kifejezhető adatok és az időbeli
változások nagyságrendjéről.
Egyúttal, ha az iskola meg akar felelni a 21. század követelményeinek, akkor
fejlesztenünk kell az oktatásban alkalmazott információs és kommunikációs
technológiákat. A tanárok gyakorlatában megindult egy szemléletváltás, amely
alapján a tanítás-tanulás folyamatába egyre gyakrabban építik be ezen
eszközöket, növelve ezzel az IKT tanórai alkalmazásának arányát. A tantestület
figyelmébe ajánlom annak a lehetőségnek az átgondolását is, hogy egy leendő
hatosztályos gimnáziumi osztályt olyan specialitással hirdessünk meg, amely
kimondottan vállalná az idejárók kommunikációs képességének és
médiainformatikai tudásának fejlesztését. Ha a szakmai közösség emellett
döntene, az új iskolaépület fejlesztésénél ezeket a szempontokat már alkalmazni
lehetne, létrehozva egy speciális média-szaktantermet, amelyet természetesen
minden osztály kiválóan tudna használni. Itt szükség volna ergonomikus
kialakítású, rejtett monitoros, nagy teljesítményű asztali számítógépre,
szkennerre, wireless kezelő egységre, pendrive dokkolóra, nyomtatóra, DVDjátszókra, projektorra, kamerára, és audió rendszer kiépítésére. A legnagyobb
előnye abban rejlene ennek, hogy egy olyan rendszerhez jutna az iskola,
amelynek használata könnyű, alkalmazása nem igényel előzetes beállítást,
gyorsan üzembe állítható, kialakítása célszerű, szoftverezettsége jó, és több
hozzáértési szinten is használható, egyszerű kivetítéstől, a média hallgatásától
kezdve, egészen bizonyos órarészletek rögzítéséig, vágásáig, interneten történő
on-line közreadásáig. Egy ilyen képzési program segítségével komoly segítséget
nyújthatnánk diákjainknak a szakirányú továbbtanulásban, a későbbi
elhelyezkedésben, és a kor változásainak gyors ütemű adaptációjában.
Komoly perspektívát jelenthet az új épület elhelyezkedése a kollégiummal
történő szorosabb kapcsolatfelvételre, a képzési programok egyeztetésére,
finomítására, az esetleges egyesülésre nézve is, amelyből az iskolának komoly
előnyei származhatnának, egyrészt az Arany János Tehetséggondozó Program
komplex átláthatósága, fejleszthetősége szempontjából, másrészt a klasszikus
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„iskola – kollégium” rendszer felelevenítésével. Az egyesülési terv kidolgozását az
új épületbe költözés idejére kellene kidolgoznia az iskola tantestületének, illetve
vezetőségének, amennyiben a szakmai érvek meggyőzővé teszik az elképzelést a
kollégák és a fenntartó számára.
A fejlesztés speciális iránya lehet a Nemzetközi Érettségi (IB) rendszerébe
történő bekapcsolódás, amely különleges előnyöket nyújt a magas
követelményszintet teljesíteni tudó diákoknak, természetesen különleges
erőfeszítések árán. A Nemzetközi Érettségi Bizottság genfi központjával történő
kapcsolatfelvétel után lehetőség kínálkozik arra, hogy a Leőwey Gimnázium
tanárai egy rendhagyó oktatási-nevelési program keretében felkészítsék
diákjaikat a nemzetközi érettségire (International Baccalaureate). Tanulóink így
egy nemzetközileg elismert diplomát szerezhetnek, amellyel több, mint száz
ország számtalan egyetemére mehetnek továbbtanulni, hiszen felvételi
vizsgaként fogadják ezt el Oxfordban, a Harvardon, a Humboldt Egyetemen, a
Sorbonne-on stb. A nemzetközi érettségire felkészítő kétéves program, amelyet a
mostani fakultációs rendszerrel párhuzamosan lehetne működtetni, rendkívül
igényes és kemény munkát igényel, tanártól és diáktól egyaránt. A második év
végén a tanulónak hat tárgyból kell vizsgát tennie, amelyet számos ország
szakemberei bírálnak el. Az IB követelményrendszerében ötvözték a különböző
országok legjobb tapasztalatait, így a rendszer bevezetése innovatív hatású lehet
a helyi oktatás rendszerében. Az IB általános célkitűzései között szerepel a
nemzetközi oktatás fejlesztése és kiterjesztése, a közös tanulási tapasztalatok
eredményeinek megosztása a kölcsönös megértés érdekében nemzetközi szinten
is, a diákok mobilitásának segítése mind földrajzi, mind pedig kulturális téren.
Azok az iskolák, amelyek bekapcsolódnak ebbe a rendszerbe egy nemzetközi
iskolai hálózat tagjai lesznek, amely komoly előnyöket biztosíthat a különböző
fejlesztési koncepciók összehasonlításával, értékelésével, finomításával. A vizsgák
nyelve angol, spanyol vagy francia lehet. Éppen ezért Magyarországon csak kéttannyelvű gimnáziumokban lehet megoldani ennek a rendszernek a bevezetését,
s erre a Leőweyben minden feltétel adott.

3.2.2.6. Az eredményesség mutatói
A Leőwey Klára Gimnázium az elmúlt évtizedekben hazánk egyik
legsikeresebb iskolája lett, tanulmányi téren egészen kiváló teljesítményekkel
büszkélkedhet. Olyan eredmények születnek évről évre a különböző tanulmányi
megmérettetéseken, amelyek az ország legjobbjai közé emelik az iskolát. A
legutóbbi, középiskolákra vonatkozó központi felmérések szerint, amelyek a
felvételi arányszámokra, a sikeresen letett nyelvvizsgákra és az OKTV
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eredményekre épültek elsősorban, és a „Köznevelés” című folyóirat 2010.
december 3-i számában jelentek meg, a gimnázium az első öt magyarországi
középiskola között van, különösen, ami a legutóbbi eredményességi mutatót
jelenti. Ezek szerint a tanulmányi versenyekre való felkészítés terén kimagasló
potenciállal rendelkezik a gimnázium, a nyelvvizsgára jelentkezők 85 %-ának
sikerül a középfokú nyelvvizsgája valamelyik idegen nyelvből, illetve a felvételizők
átlagosan 75 %-át felveszik egyetemre, a fenti célok megvalósítása tehát
egyáltalán nem lehetetlen. Ehhez azonban rendkívül fontos a nyugodt alkotói
légkör biztosítása, mind a fenntartó, mind a szakmai vezetés részéről. Ennek
megteremtését kitűntetett igazgatói feladatomnak tekintem.
Az eredményesség egyik fontos fokmérője a nemzetközi összehasonlítást
kínáló kompetenciamérés, amely azt vizsgálja, hogy a tanulók képesek-e a
tudásukat alkalmazni, további ismeretszerzésre felhasználni, vagyis birtokában
vannak-e annak az eszköztudásnak, amely nélkülözhetetlen további
fejlődésükhöz. A felmérések tesztjei ezért – a korszerű nemzetközi mérésekhez
hasonlóan – nem a tantervi követelmények teljesülését mérik elsősorban, hanem
azt, hogy a tanulók képesek-e ismereteiket felhasználva a mindennapi
élethelyzetekhez kapcsolható problémákat megoldani. Az alábbi táblázatból jól
látszik, hogy a Leőweybe járó diákok rendszeresen az országos átlag felett
teljesítenek, mindkét kompetencia esetében. A négy-évfolyamos gimnáziumok
kategóriájába sorolt iskola eredményei a legtöbb esetben még az elitnek tartott
hat, illetve nyolcosztályos gimnáziumok eredményénél is jobbak. (A 2010-es
eredmények értékelésénél az eddigi öt szint helyett hét szintbe sorolták a
tanulókat, ezért változtak ilyen mértékben a számok.)
Véleményem szerint, ezek a mérések a diákok szempontjából
megnyugtatóak, azt jelzik, hogy társadalmi pozicionálásuk átlagosan kiemelkedő,
továbbtanulási és elhelyezkedési esélyeik nagyon jók. Természetesen,
figyelemmel kell kísérni a mérések eredményeinek változását, az úgynevezett
„PISA-sokk” magyarországi tapasztalatait be kell építeni oktatási rendszerünkbe.
Különösen nagy gondot kell fordítani a szövegértési kompetencia fejlesztésére,
ellensúlyozva az infokommunikációs forradalom negatív hatásait, az értelmiségi
létmód értékeinek megőrzése érdekében, de igaz ez a matematikatudás
fejlesztésének fontosságára is. Egyúttal világosan kell látni, hogy a pedagógusok
munkájának eredményességéről viszonylag kevés információt nyújtanak ezek az
eredmények, hiszen a hozzáadott érték szempontjából keveset árulnak el. Ezért
is tartom szükségesnek a minőségfejlesztés stratégiájának részletes kidolgozását,
különös tekintettel a tanári munka értékelésére.
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Iskolatípusok

2008

2009

2010

490

489

1613

534

534

1696

581

572

1792

588

588

1812

575

588

1809

497

496

1620

551

551

1735

583

576

1794

589

586

1810

603

599

1851

MATEMATIKA
Országos eredmény
4 évfolyamos
gimnázium
6 évfolyamos
gimnázium
8 évfolyamos
gimnázium
Leőwey Klára
Gimnázium

SZÖVEGÉRTÉS
Országos eredmény
4 évfolyamos
gimnázium
6 évfolyamos
gimnázium
8 évfolyamos
gimnázium
Leőwey Klára
Gimnázium

1. táblázat: Kompetenciamérési eredmények

A kompetenciamérések mellett, ha a többi fontos szempontot is
figyelembe vesszük, amelyek jellemzik az oktatás színvonalát, valóban büszkék
lehetünk a Leőweyre, hiszen a 2011-es adatok szerint is az ország legjobb 50
iskolája között foglal helyet, amely helyezést elsősorban az Országos
Középiskolai Tanulmányi Versenyen szerzett kiváló eredményeivel vívja ki
magának a gimnázium, de nyilván beleszámítanak ebbe a nyelvvizsga
eredmények és az érettségi átlagok is. A minden diákot érintő másik fontos
eredményességi mutató az érettségi adatokból adódik, bár ezek sem mindig
összevethetőek egymással, s a hozzáadott értéket önmagukban ezek sem
mutatják, mégis a gimnáziumok fontos értékelési adatai ezek, s a tanári munka
sikerességéről is már többet elárulnak.
A 2005-2010 közti időszakban az egyik legnagyobb változás a magyar
oktatási rendszerben a kétszintű érettségi bevezetése volt. A rendszer
kidolgozásakor az eredeti elképzelés az volt, hogy a könnyebb, a középszintű
vizsga csak lezárná a középfokú tanulmányokat, az emelt szintű vizsga pedig az
egyetemi / főiskolai felvételit váltaná ki. Nem így történt. Az egyetemek többsége
a tanulólétszám maximalizálása miatt egyelőre nem kéri az emelt szintű vizsgát a
felvételihez. A kétszintű érettségi-felvételi rendszer eltolódott a középszintű
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érettségi irányába, a továbbtanulási, pontszerzési lehetőségek miatt. Az emelt
szintű vizsgajelentkezések száma országosan folyamatosan csökkent.
A fenti tendencia ellenére, figyelembe véve az új oktatási
törvénycsomagban foglaltakat, az emelt szintű érettségire való felkészítés a
továbbiakban különös hangsúlyt fog kapni, azok magas színvonalú
megszervezésére meg fog növekedni az igény. Erre fel kell készülni. Egy olyan
magas nívójú iskola, mint a Leőwey ebben a kérdésben igencsak érdekelt lesz,
különösen a diákok szempontjából, hiszen várhatóan pár éven belül 95 %-uk fog
emelt szintű érettségi vizsgára jelentkezni, s ehhez minden segítséget meg kell
adnunk nekik. Meg kell szervezni tehát az emelt szintre felkészítő fakultációs
csoportokat, akár egy évfolyamon, egy tárgyból többet is. Ehhez tanárainknak is
szükséges a fokozott készenlét. Ugyanakkor, várhatóan, ez vizsgáztatási
feladatokat is jelent nekünk, hiszen tanáraink rendelkeznek azokkal a
kvalitásokkal, amelyek révén bekapcsolódhatnak helyi, regionális vagy akár az
országos vizsgáztatási rendszerbe, ahogy ez már most is többször előfordult.
Az alábbi összefoglaló táblázat jól mutatja, hogy az érettségi
átlageredmények alapján a gimnázium diákjai rendkívül jó átlagokat
produkálnak, ami ígéretes lehetőségeket mutat a jövőre nézve. Ezek a mostani
eredmények képezik a bázisát annak a fejlesztő munkának, amelyet szeretnék
megvalósítani a következő öt esztendőben. Az összehasonlító vizsgálatoknak,
természetesen, itt is kiemelt jelentőségük lesz.
Év
Tantárgy
Magyar
Történelem
Matematika
Angol
Német
Francia
Biológia
Kémia
Informatika
Fizika
Földrajz
Társ.ismeret
Dráma
Testnevelés
Turizmus
Középszint
Emelt
szint
Összesen
2.

2006
Jegy%
átlag átlag
4,56
73,7
4,42
68,7
4,16
64,7
4,28
70
4,26
71,4
4,00
73
4,88
81,1
4,11
65,9
3,95
64
4,50
73
4,73
69,2
4,23
64,7
4,50
84

2007
Jegy%
átlag átlag
4,33
71,9
4,15
67,6
3,61
58,8
4,36
72,5
4,39
76,2
4,9
75,5
4,32
66,9
4,7
76,4
4,33
75,1
4,11
67,7
4,50
71
4,18
70,9
4,33
84
5,00
91
4,87
91,2
4,02
68

2008
Jegy%
átlag átlag
4,32 72,9
4,40 74,6
4,06 69,9
4,72 83,9
4,75 85,4
4,82 77,3
4,64 75,1
4,48 79,5
4,45 74,7
4,77 82,5
4,40 74,9
4,50 76,9
4,77
85
4,40 77,8
4,28 78,1
4,36 75,4

2009
Jegy%
átlag
átlag
4,33
74,1
4,23
72,1
3,84
64,6
4,71
83,7
4,85
87
4,80
82,5
4,75
80,7
4,63
79
4,59
83,3
4,47
78,8
4,51
77,5
4,46
78,7
3,50
55,5
4,83
85,9
5
91
4,3
75

2010
Jegy%
átlag
átlag
4,19
70,9
4,30
72,7
3,66
61,2
4,70
84,4
4,84
87,8
4,60
70,4
4,21
66,6
4,51
78
4,40
77,6
4,68
83,4
4,41
76,2
4,44
79,5
4,70
82,3
4,72
84,6
4,80
91,4
4,29
74,9

4,36

76

4,48

64,3

4,50

66,5

4,63

76,2

4,54

68,7

4,35

65,4

4,42

70,1

4,26

67,3

4,50

75,8

4,42

71,8

4,32

70,1

táblázat: Érettségi eredmények 2006 - 2010 között a Leőwey Klára Gimnáziumban

43

3.2.2.7. Ellenőrzés, értékelés, minőségirányítás
Az értékelési és ellenőrzési feladatok végrehajtása az igazgató egyik
kiemelkedően fontos munkája. Éppen ezért igazgatóként arra kívánok törekedni,
hogy ennek a feladatkörnek érthető, világos, áttekinthető rendszere legyen az
iskolában, amely az igazságosság szellemében működik. A gimnázium, állami és
egyben önkormányzati iskolaként, a magyar közoktatás rendszerében
helyezkedik el, ezért a magyar törvények szerint kell kialakítani az értékelési
rendszerét is (Gajdics, 2003). Az oktatási államtitkár vizsgálhatja az intézmény
szakmai tevékenységét az országos oktatáspolitikai célkitűzések előkészítése
vagy a célkitűzések megvalósulásának megismerése, továbbá az országos
kisebbségi önkormányzat a közoktatás nemzeti, etnikai kisebbségi feladatai
végrehajtásának értékelése céljából, az országos szakértői névjegyzékben
szereplő személyek segítségével. A fenntartó (Pécs Megyei Jogú Város
Önkormányzata) megbízott képviselőin keresztül ellenőrzi az intézmény
gazdálkodását és működésének törvényességét, a szakmai munka
eredményességét, a gyermek- és ifjúságvédelmi tevékenységet, a tanulói
balesetek megelőzésére tett intézkedéseket. Az intézmény működését
vizsgálhatja a helyi oktatáspolitikai célkitűzések előkészítése vagy a célkitűzések
megvalósulásának megismerése céljából. További külső értékelési, ellenőrzési
tevékenységet végezhetnek, a fenntartó vagy az intézmény felkérésére, az
Országos Szakértői Névjegyzékben szereplő egyes területek szaktanácsadói vagy
szakértői, illetve a pedagógiai szakszolgálatok (Baranyai Pedagógiai
Szakszolgálatok és Szakmai Szolgáltatások Központja) kollégái.
A belső ellenőrző, értékelési rendszernek négy fő területe van. A tanulók és
a pedagógusok munkájának értékelése, a tantervértékelés és az
intézményértékelés, illetve a pedagógiai program értékelése. A tanulók
munkájának értékeléséhez tartozik a felvételi rendszer, az évközi, félévi, év végi
osztályzások és az érettségi vizsga rendszere. A felvételiknek fokozott
jelentőséget kell tulajdonítanunk a közeljövőben, az új törvények betartása és a
minőségi célok megvalósítása érdekében. A négy évfolyamos gimnáziumi
osztályokba jelentkezőknek központi írásbeli felvételi vizsgát kell tenni magyar
nyelvből és matematikából. Javaslom a tantestületnek, hogy a jövőben a
jelentkezésben megjelölt osztályok szakirányának megfelelően az adott
szaktárgyból a központi írásbeli mellett iskolai szóbeli és/vagy írásbeli felvételi
vizsgát tegyenek a tanulók. Azok a tanulók, akik a magyar nyelv és matematika
központi írásbelin nem érik el az ötven százalékot, nem kaphatnak behívást a
szóbeli vizsgára, nem kerülhetnek felvételre. Az egyes tantárgyak szóbeli felvételi
feladatsorait a szaktanári munkaközösségek állítsák össze és értékeljék. (A
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témaköröket minden évben az iskola honlapján hozzuk nyilvánosságra.) Az Arany
János Tehetséggondozó Program osztályába való bekerüléshez az Oktatási és
Kulturális Minisztérium mindenkori pályázata által kiírt feltételeknek kell a
diákoknak megfelelni. Javaslom, hogy fokozott PR munka segítségével segítsük
elő a Program népszerűségének növekedését, hogy valóban a legrátermettebbek
és legrászorultabbak kerüljenek be a gimnáziumba.
Szándékom szerint, a más iskolákból vagy osztályokból a felsőbb
évfolyamokra átjelentkező tanulókat, csak komoly feltételek teljesítése esetén
veheti át a gimnázium, tehát ezeknek a tanulóknak legalább „jó” tanulmányi
eredménnyel kell rendelkezniük. Emellett a választott osztályban a speciális
tantárgyból iskolai felvételi vizsgán kell bizonyítaniuk, hogy tudásuk alapján be
tudnak kapcsolódni a kiválasztott osztály vagy csoport tanulmányi munkájába. Ha
van olyan tantárgy, amelyet a tanuló a korábbi években esetleg nem tanult, úgy
az igazgató és a szaktanár, valamint a tanuló és a szülő által közös megegyezés
alapján megállapított türelmi időszak után a tanuló köteles az addig tanított
anyagot pótolni, és osztályozó vizsgát tenni az adott tárgyakból.
A tanulói teljesítmény értékelésének szakmai, szaktárgyi és pedagógiai,
metodológiai kifogástalanságáért a szaktanár felel. Az ő feladata az, hogy
értékelési rendszerét objektívvé, egységessé és megbízhatóvá tegye, és a tanulók
számára egyértelműen megvilágítsa az értékrendszer alapjául szolgáló
követelményrendszert. A gimnázium tanárainak törekedniük kell a változatos
értékelési formák, sokoldalú értékelési rend kialakítására, a diagnosztizáló,
formatív és szummatív értékelés egyensúlyának megteremtésére. A tanított
tárgytól függetlenül fontos a szép, szabatos, nyelvileg pontos,
kifejezőeszközökben gazdag, folyamatos magyar beszéd igényének kialakítása, a
tanulók nyelvi kifejezőkészségének, előadói képességének fejlesztése, mind
szóbeli, mind írásbeli megnyilatkozások formájában. Véleményem szerint, nem
fordulhat elő az a helyzet, hogy egy diák úgy végezze el a gimnáziumot, hogy egy
adott tárgyból csak írásban kell tudásáról számot adnia a teljes képzési idő alatt.
Az értékelés alapvető célja, hogy a tanulók személyisége, önértékelési rendszere
fejlődjék, és a következetes, egységes értékelési rendszer segítségével kialakuljon
bennük egy egészséges versenyszellemben folyó, önálló tanulásra ösztönző igény
és ambíció. Ehhez elengedhetetlenül szükséges az, hogy a szaktanár a tanuló
valamennyi megnyilvánulását szóbeli vagy írásbeli értékeléssel kísérje, s az
érdemjegyekről folyamatos tájékoztatást adjon a tanulóknak.
A tanulók teljesítményét a tanéven keresztül folyamatosan adott
érdemjegyekkel, illetve szóbeli véleményezéssel tantárgyanként külön-külön kell
értékelni. A szorgalmi időszakban szerzett érdemjegyek, a szóbeli véleményezés,
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valamint a tanuló hozzáállásának gondos pedagógiai mérlegelésével állapítja meg
a szaktanár a tanuló félévi, illetőleg év végi osztályzatát. A tanuló csak akkor
léphet magasabb évfolyamba, ha valamennyi tantárgyból teljesíti a tantervek
által előírt követelményeket. Nem osztályozható az a tanuló, aki túllépi a
törvényileg előírt hiányzási óraszámokat. Fokozott figyelmet kívánok fordítani a
hiányzások indokoltságának ellenőrzésére, a következmények betartatására. Az
osztályfőnökökkel rendszeressé kívánom tenni, negyedévenként, a személyre
szóló elemző beszélgetéseket, amelyek során a diákok személyiségfejlődési és
tanulmányi előmenetelét, hiányzásainak indokoltságát és magatartási
értékelését végezzük el, amely nyomán igazgatói értékeléseket kívánok
megfogalmazni adott esetekben, akár pozitív, akár negatív szélsőségek esetén,
amelyet a szülővel is közölni kívánok.
A diákok teljesítményének értékelésével, mérésével kapcsolatban is
konstruktív módon kívánok tevékenykedni. A következő években nagyobb
hangsúlyt kell fektetni arra, hogy az egyes tanulókra vonatkozó különböző
méréseket összevessük, figyelemmel kísérjük a fejlődést vagy az esetleges
lemaradást (Plánk, 2010). A mérések alapján nyomon követhetjük az adott diák
egyéni tanulási profiljának alakulását (pl. rajzolt tanulói kompetencia térképek
segítségével). Az egyéni tanulási profilba beletartoznak a tanuló hozott és a
méréseken elért eredményei, valamint azok összehasonlítása a helyi és országos
átlagokkal. Az értékelési profil összeállításánál figyelembe vehetjük a 8.
osztályos, országos központi matematika és szövegértés eredményeket, a
matematika, szövegértés és egyéb felvételi eredményeket, a 9. osztályos év végi
idegen nyelvi eredményeket, a 10. osztályos, országos matematika és
szövegértés eredményeket, a 11-12. osztályos év végi eredményeket, valamint az
érettségi eredményeit. Minden tanulóval közösen tölthetünk ki olyan
kérdéssorokat az érdeklődési területeiről, a tantárgyaktól, a szabadidőig,
amelyek segítségével sikerülhet leírni, pontosítani, érthetővé teheti sikereinek,
kudarcainak okait, mozgatórugóit. Beletartozhat ebbe a rendszerbe a tanuló
egyéni tanulási szokásainak, módszereinek a leírása. Sokat segíthetnek a rendszer
kidolgozásában és finomításában a tanulásmódszertani és önismereti
foglalkozások, illetve az osztályfőnöki órák. Egy jó osztályfőnök nyilvánvalóan
tudatában van diákjai érdeklődési körének, látja, ismeri szokásait. Ezeknek az
eredményeknek az évente történő elemzése, összehasonlítása meglehetősen
pontos képet adhat, így kijelölhető a tanuló számára az egyéni fejlesztés útja. Az
egyéni tanulási utak keresésével, kijelölésével segítenénk iskolánk minden egyes
tanulójának fejlődését, a felzárkózást, a tehetség kibontakozását. Az itt
összegyűlt, rendszerezett adathalmaz: méréseredmények, osztályzatok,
kompetencia-térképek tárolása, a szülő felé való eljuttatása az elektronikus napló
segítségével könnyen megoldható.
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A pedagógusok értékelésének rendszerét szintén ki kell dolgozni az
iskolában. A 1992. évi XXXIII. tv. 40. § a közalkalmazottak jogállásáról úgy
rendelkezik, hogy vezetőként kötelező meghatározott időnként minősíteni,
illetve a munkáltató mérlegelési jogkörében eljárva is minősítheti a
közalkalmazottat. A minősítés célja a közalkalmazott munkaköri feladatai
ellátásának megítélése, az ezt befolyásoló ismeretek, képességek, személyi
tulajdonságok értékelése, továbbá a szakmai fejlődés elősegítése. A minősített
alkalmasságának megítélését a minősítő írásban indokolni köteles. A
közalkalmazott minősítésének eredményeként kiválóan alkalmas, alkalmas,
kevéssé alkalmas, illetve alkalmatlan minősítést kaphat. A minősítés eredményét
az egyes minősítési szempontok értékelésekor adható legmagasabb
pontszámnak a ténylegesen adott pontszámokhoz viszonyított aránya alapján
kell megállapítani.
A törvényi elvárásokon kívül, köztudottan hiányzik az objektív
tanárértékelési rendszer a magyar oktatás egészéből. Az új oktatási vezetés
éppen ezért több olyan megoldással kísérletezik, amelyek betölthetik ezt az űrt.
Azért is nagy szükség lenne erre, mert a minőségi preferenciáknak, a differenciált
bérezésnek és a humán erőforrás gazdálkodás egészének is ez lehet az alapja.
Egyetemi munkám során az elmúlt három esztendőben fő kutatási területem
éppen ez volt. Egy olyan tanóra értékelési eljárás kidolgozásával foglalkoztam,
amely igyekszik kiküszöbölni a külső megfigyelő zavaró és befolyásoló
szempontját, a résztvevők értékelésére és önértékelésére alapozva az óra
minősítését. Az eljárást a Pécsi Tudományegyetem Innovációs Bizottsága a
védjegyoltalom alá helyezésre méltónak ítélte, amelynek a folyamata a tavalyi év
második felében el is kezdődött. A módszer iránt érdeklődést mutatott az
Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet is. A validációs alapkutatás fázisa után
igyekszünk országos szintre kiterjeszteni a méréseket. Ennek a kutatásnak több
fázisába is bekapcsolódhat a Leőwey Klára Gimnázium, amelynek több hozadéka
is lehet az iskola számára. A legfontosabb a tanári munka megbecsülésének
előmozdítása, a minőség felmutatása, értékelése és díjazása. Egyúttal a tanártovábbképzések irányának meghatározásában is szerepet játszhat a rendszer
elfogadása, bevezetése és finomítása.
A minősítés kimunkált és rendszerszerű gyakorlatának bevezetése a
tantestületben oktató tanárok egyéni munkájának értékelése, az iskola fejlődése,
oktatási színvonalának megtartása és továbbfejlesztése, valamint a munkahelyi
probléma- és konfliktusmentesség biztosítása szempontjából is elengedhetetlen.
Az egyén csak úgy válhat egy csoport – a nevelőtestület – szerves részévé, és
alkotó tagjává, ha kölcsönösen meg tudnak felelni egymás elvárásainak, s egy
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közös, egyetértésben megfogalmazott értékrendet szem előtt tartva, fejlett
önértékelési képesség birtokában végzik mindennapi munkájukat. A végzett
munkával kapcsolatos visszacsatolás a tapasztalt tanárok esetében is fontos, de
különös, kiemelt jelentőséggel bír a pályakezdő kollégák számára, akiknek egyéni
fejlődése szempontjából elmaradhatatlan az értékelés, az építő kritika, s az ehhez
kapcsolódó segítő szándékú gyakorlati tanács, valamint az esetleg felmerülő
problémák megoldási javaslatainak minél szélesebb skálája.
Célom, hogy a pedagógus munkájának értékelése ne egyszemélyi döntés,
illetve megítélés tárgya legyen, hanem széleskörű, minél több oldalról
megvizsgált és véleményezett eljáráson alapuljon. A tantestület csak úgy képes
jól és hatékonyan, a tanulók érdekeinek és céljainak leginkább megfelelően
dolgozni, ha egységes célkitűzéseket egységes színvonalú munkával próbálnak
elérni. Feltétlenül szükséges ezért, hogy a nevelőtestületen belüli szakmai
munkaközösségek az egyéni mindennapos munka mellett közösen megállapított
és elfogadott oktatási célokat és színvonalat képviseljenek. Ennek érdekében a
munkaközösség tagjai által választott és az igazgató által kinevezett
munkaközösség vezető vezetésével a megítélése szerinti gyakorisággal, de
legalább tanévenként négy alkalommal munkaközösségi értekezlet keretében a
szakmai csoportoknak meg kell beszélni és értékelni kell az eltelt időszak, illetve
az előttük álló periódus feladatait. Az oktató-nevelő munka természetesen
leginkább a tanórákon mérhető le, ezért alapvetően szükséges, hogy az egyes
tanárok óráit minél többféleképpen értékeljük. Az általam szorgalmazott értékelő
és önértékelő eljáráson kívül fontos, hogy személyesen is többször látogassanak
a vezetőség tagjai órákat – nemcsak értékelési, hanem tapasztalatszerzési
célzattal is.
Az iskola vezetése elsődleges felelősséggel bír azért, hogy legyen egy
működőképes, szakmailag korrekt, megalapozott értékelési rendszer
(minőségirányítási program) az intézményben. Az értékelés akkor lesz megfelelő
és alátámasztott, ha az értékelés folyamata minél több lépésből, minél több
megfigyelési szempontból tevődik össze. Ennek érdekében egy bizonyos tanár
munkájának értékelésekor – megfigyelőként – a következők véleményét kívánom
figyelembe venni. Alapvető értékelési jogkörrel az igazgató és helyettesei
rendelkeznek. Szakmai szempontból mérvadó a munkaközösség vezető
meglátása, és a tapasztalatátadás szempontját vezérelvként szem előtt tartó
gyakorlott kollégák véleménye. A tanár munkájának értékelésébe fontos
elemként számít bele a tanár által tanított tanulóknak a tanárról, mint tudását
átadó pedagógusról, illetve személyiségéről alkotott véleménye. A korábban
vázolt vezetési struktúrában fontos szerepet játszó stratégiai csoport tagjaként
állandó megbízással kívánok ellátni egy olyan tapasztalt kollégát, aki előkészíti,
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összefogja és irányítja a gimnázium minőségértékelési programjának bevezetését
és működtetését. Ez a stratégiai vezető csak olyan személy lehet, aki a
tantestület tapasztalt, az értékelés terén is megfelelő szakmai felkészültséggel
bíró, a fejlesztő stratégiát elfogadó és képviselő, az emberi kapcsolatok
természetét alaposan ismerő, érzékenységgel bíró tanár.
A tanári értékelés rendszerén kívül továbbá fontos szerepet játszhat ezen a
területen a tanári önfejlesztés programja. Terveim szerint ez a modell elsősorban
az újonnan érkezett, pályakezdő pedagógusok önértékelő képességének intenzív
fejlesztését, a nevelőtestület céljaival való azonosulásának elősegítését, az iskolai
programok, célok és módszerek megismerését és az azokkal történő azonosulást
szolgálja. Ezért a tantestület munkájába bekapcsolódó új tanár kolléga egy-két
éven keresztül a munkaközösség vezető vagy a munkaközösség vezető által
megbízott gyakorlott kolléga irányításával megbeszéléseken, konzultációkon,
gyakorlati tanácsadásokon kell részt vegyen, melyek segítik abban, hogy
fokozatosan kialakítsa önértékelő, önelemző képességét. Cél az, hogy a
gyakorlott kolléga az értékelést végző szerepből fokozatosan visszavonulva
kínáljon lehetőséget arra, hogy a pályakezdő tanár a tantestület aktív, minden
szempontból az iskola igényeinek megfelelően dolgozó, önálló, színvonalas
munkára képes tagjává érjen. Az értékelő folyamat ki kell, hogy terjedjen az
általános pedagógiai, oktatási–nevelési célok közös megbeszélésére, tantervek,
tanmenetek megtárgyalására, óratervek készítésére és megvitatására,
óralátogatásokra és az azt követő megbeszélésekre, valamint minden aktuálisan
felmerülő oktató-nevelő munkával kapcsolatos vagy személyi probléma
megoldási javaslatainak és lehetőségeinek áttekintésére.
A fentieken kívül, a diákok időközönkénti személyre szóló értékelése
mellett, a tanárok részére is rendszeres munkaértékelő interjúkat kívánok
bevezetni. Az értékelési rendszer fontos részeként két formában jelentkezhet ez.
Rendszeres, plenáris munkaértékelést minden félév végén kell tartanunk az
iskola vezetőségével közösen, amikor is tantestületi értekezlet formájában
értékeljük az intézményen belül folyó munkát és vázoljuk a további feladatokat.
Ezt azonban meg kell, hogy előzzék a munkaközösségeken belüli értékelő
interjúk, melyek folyamán a vezetőség képviselője részvételével a kisebb
szervezeti egységen belül megbeszéljük az esetlegesen felmerülő problémákat,
értékeljük az addigi teljesítményt, és egyeztetjük az intézmény jövőbeli
működését érintő elképzeléseket és elvárásokat. Fontosnak tartom a személyes
kontaktust a nevelőtestület valamennyi tagjával, s a munkaértékelő interjúkra
szükség és kívánság szerinti mértékben magánbeszélgetések formájában is
készen állok. Ezen alkalmak kínálnak lehetőséget arra, hogy jobban
megismerhessem a kollégáim egyéni ambícióit, megbeszélhessük az esetleges
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szervezeti problémákat, s azokat orvosolhassuk, s így növeljük a szervezet
működésének hatékonyságát.
A helyi tanterv értékelésének három fázisa van. A bevezetés előtti fázis,
amikor a munkaközösségek által elkészített egyes tantárgyi tanterveket
értékeljük – ennek szakmai korrektségéért a szakmai munkaközösség és annak
vezetője felelős –, csakúgy, mint azért, hogy a Nemzeti Alaptanterv és a helyi
tantervi követelmények fedjék egymást, a választott tanítási módszerek és
eszközök megfelelőek legyenek, az összeállított tanterv megfeleljen a tantestület
felkészültségi fokának, pedagógiai beállítottságának és az iskola tanulói
igényeinek. Az egyes tantárgyi tantervek iskolai szintű összehangolása, a tárgyi–
személyi feltételek meglétének ellenőrzése, korrigálása és biztosítása az iskola
vezetőségének a feladata. A tanterv bevezetése utáni szakaszban köztes
értékelést kell végrehajtani, amikor a bevezetés előtti fázis feladatmegosztásának megfelelően a szakmai oldal értékelése a munkaközösségek,
illetve vezetőik irányításával; a koordinációs, materiális, személyi oldal értékelése
pedig az igazgatóság irányításával lehetőséget ad arra, hogy az esetlegesen
felmerülő hibákat korrigáljuk, s a problémákat megoldjuk. A közbülső
értékeléskor a statisztikai, kvantitatív vizsgálódás mellett feltétlenül kell kvalitatív
elemzést is végezni, mely során beszélgetések, interjúk, közvetlen tapasztalatok
útján lemérhető a helyi tanterv addigi működésének milyensége és minősége. A
tanterv értékelésének harmadik fázisa az utólagos értékelés, amely során a
tanterv működőképességét, hatékonyságát ellenőrizzük. Természeténél fogva
erre az értékelésre csak egy-egy oktatási ciklus befejezése, lezárása után kerülhet
sor.
Az intézményértékelésnek, illetve a pedagógiai program értékelésének
célja, hogy az iskola vezetése és nevelőtestülete ellenőrizze, hogy a pedagógiai
programban kitűzött célokat sikerült-e megvalósítani, az abban kijelölt oktatási–
nevelési értékeknek megfelel-e az az út, amelyen az iskola halad. Az intézmény
értékelésére minden tanév végén sort kell keríteni a nevelőtestületi tanévzáró
értekezleten. Az intézményértékelés folyamán a gazdasági vezető aktív
közreműködésével át kell tekinteni, és értékelni kell az iskola szakmai és pénzügyi
normáinak összefüggését, az esetlegesen végrehajtott fejlesztéseket, illetve azok
elmaradásának anyagi, személyi vagy egyéb objektív okait, és a meglévő keretek
felhasználásának helyességét. A tanulók teljesítményének elemzésével
ellenőrizni kell az alkalmazott tanulásszervezési eljárások és értékelési
módszerek korrektségét, külön kiemelve a speciális oktatási tevékenységeket –
felzárkóztatás, felkészítés, verseny előkészítés, emelt szintű képzés,
tehetséggondozás, stb. –, illetve azok szükségességét, avagy módosítási igényeit.
Rendkívül fontos, hogy szó essék az iskola pszichés klímájáról, a tanár-diák
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kapcsolat milyenségéről, a nevelőtestületben tapasztalható légkörről, a
tanulóifjúság és a tantestület körében meglévő motivációról, valamint az
önértékelési képesség fejlettségi fokáról – mind a tanulók, mind a tanárok
esetében –, és szükséges, hogy a fentiek bármelyikének hiányosságait feltárva,
azoknak orvoslása, javító szándékú módosítása is felmerüljön. Az intézmény
értékelés részletes szabályait és a megvalósítás fázisait az intézményi
minőségirányítási programban kell részletesen meghatározni.

3.2.3. Az iskolai kommunikációs struktúra
fejlesztésének tervezése
„Csak légy, aki vagy, és beszélj a szíved mélyéről – ennél többet senki se tehet.”
Hubert H. Humphrey

Az iskola szervezeti kultúrájának egyik legfontosabb összetevője a szervezet
minden irányú kommunikációja. Hiszem, hogy igazgatóként a kölcsönös
érdekegyeztető kommunikáció gyakorlatának terjedését kell elősegítenem, olyan
légkör kialakításával, amelyben az iskolai élet minden szereplője, a tanároktól, a
diákokon át, a munkatársakig és a szülőkig, el tudnak érni engem, és el tudják
érni, meg tudják szólítani a másik felet, a modern infokommunikációs eszközök
alkalmazása révén is. Ízlésem szerint, a „mi iskolánkban” jellemzőnek kell lennie a
kulturált kapcsolatfelvételnek, az egyeztető kommunikációnak, a játékszabályok
tisztázásának a fenti résztvevőkkel. Tudom, hogy példamutató beszédmóddal
követhető mintát kell adni arra, hogy mikor és hogyan lehet személyes
kapcsolatba lépni, párbeszédet kezdeményezni és folytatni velem, illetve
egymással. Viselkedésemmel megfelelő támpontot kell adnom a kollégáknak és a
tanulóknak ahhoz, hogy alkalmasnak tartom-e a szituációt a kommunikációra.
Igaznak kell lennie ennek az iskolai tanórákra is. Tudatosan kell teremteniük a
tanároknak tanári segítséget igénylő, illetve azt korlátozó tanulásszervezési
helyzeteket, hogy fokozzák ezzel is az együttműködés tanulását, az
autonómiaszint fejlesztését. Közvetlen beszélgetési alkalmakat kívánok teremteni
az iskolai szervezet minden tagjával, kölcsönös bizalmon alapuló párbeszédet
folytatva velük.

3.2.3.1. A kommunikáció hálózata
Egyúttal fontosnak tartom, hogy az iskolai kommunikáció informatív
legyen, jól működjön a tájékoztatás minden csatornája, mindenki kapja meg
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mindazokat az aktuális információkat, amelyek iskolai / osztálybeli életük,
tanulmányi előmenetelük szempontjából fontosak lehetnek. Legyen egyértelmű
és érthető az információátadás. Be kívánom avatni a kollégáimat az adott
vezetési folyamatok céljaiba, hogy ismerjék és értsék szándékaimat, lássák, hogy
milyen szervezetirányítási lépéseket tervezek, világossá kívánom tenni, hogy mit
miért teszek. Minden támpontot meg kívánok adni, amelyek eligazíthatják az
iskola valamennyi polgárát az együttműködés lehetőségeiről a tanórákon és
azokon kívül. Tudatosítani szeretném mindenkivel az iskolában az alkalmazott
vezetői munkaformák és a teljesítmények ellenőrzésének rendszerét. Egyeztetni
kívánom a tanárokkal, a tanulókkal és a dolgozókkal a teljesítményértékelés
tényét, időpontját, módszereit és formáit.
Egyértelművé kívánom tenni az iskola minden polgára számára a szervezeti
élet során betartandó általános normák, szabályok mibenlétét, illetve
érvényességét. Fel kívánom hívni a figyelmet a korábban érvényes, de időközben
esetleg érvénytelenné váló vagy megváltozott normákra, szabályokra,
elvárásokra. Aktuális elvárásaimat a teljesíthetőség szempontjából megfelelő
időben kívánom eljuttatni minden érintetthez. Mindezt világosan, érthetően
kívánom megfogalmazni, hogy pontosan tudja mindenki, hogy mit és milyen
módon várhatunk el egymástól. Az elvárásokat következetesen igyekszem
érvényesíteni, félreértés vagy nem teljesülés esetén igyekszem korrigálni,
pontosítani, illetve ismételten tisztázni az elvárásaimat. Mindezeket a
kommunikációs elveket az iskola minden közösségének közreműködésével kell
egyeztetni és deklarálni, gondoskodva róla, hogy a résztvevők el tudják fogadni
ezeket, illetve azonosulni tudjanak a velük szemben támasztott
követelményekkel.
A kommunikációs hálózat fontos szereplői a diákok. Véleményem szerint, a
diákönkormányzat tagjainak nemcsak a tanulók érdekeinek képviseletét kell
ellátniuk, hanem lehetőségük van arra is, hogy az iskola életébe hathatósabban
beleszóljanak, a fejlesztési folyamatoknak ötleteikkel, felelősségvállalásukkal,
önkéntes munkájukkal aktív részesei legyenek. A diákönkormányzat, a
jogszabályokban megfogalmazott módon, élhet azzal a jogával is, többek között,
hogy minden évben meghatározza egy tanítás nélküli munkanap programját (pl.
sportnap, környezetvédelmi nap, csillagtúra stb.). Fontos lesz a közeljövőben az
is, hogy az új házirend módosításakor, elfogadásakor egyetértési jogát
alkalmazza. Ez az egyetértési jog a legfontosabb joggyakorlási lehetőségük,
hiszen a diákönkormányzat egyetértő nyilatkozata nélkül nem léphet ez életbe.
Egyúttal elvárható, hogy a diákönkormányzat vállaljon szerepet az iskolai
hagyományok ápolásában, a színvonalas diákélet megszervezésében, az iskolai
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élet során felszínre kerülő problémák kezelésében. Ez a fórum fontos színtere
kell, hogy legyen a demokráciára nevelésnek, és az állampolgári
érdekérvényesítési technikák megtanulásának.
A pedagógusok munkavállalói jogérvényesítését látják el a pedagógus
szakszervezetek. A Leőweyben is van lehetőség arra, hogy működjön ilyen
szakmai jellegű szakszervezet. Tevékenységét, a jogszabályok által biztosított
módon támogatni kívánom. Ennek feladata az érdekegyeztetésben való
részvétel. Képviselőjével, aki a kibővített iskolavezetőségi értekezletek állandó
résztvevője, korrekt, kiegyensúlyozott kapcsolatra törekszem, amely nyilván nem
lesz vitamentes az iskola megújulásának idején, de hiszek az asszertív
kommunikáció lehetőségében, bízom abban, hogy mindig találunk olyan
megoldást, amely jogszerű és humánus is lehet egyszerre. A tisztségviselők
órakedvezményeit, véleményezési, egyetértési jogkörét igyekszem biztosítani. A
törvénynek megfelelően működnie kell az iskolában közalkalmazotti tanácsnak is,
amely minden olyan kérdésben tájékoztatást kérhet és kaphat, amely összefügg
a munkavállalók munkaviszonyával, gazdasági és szociális érdekeivel, valamint a
hátrányos megkülönböztetés elleni fellépéssel.

3.2.3.2. A visszajelzések rendszere
Alapcélomnak tekintem a visszajelzések pontos rendszerének kialakítását.
Az alapvető szakmai nézőpontok alapján figyelembe kívánom venni a különböző
iskolai csoportokra, közösségekre jellemző objektív – közösségi, illetve egyéni –
szükségleteket. Fontosnak tartok minden kommunikatív és metakommunikatív
jelzés figyelembe vételét. Figyelemmel kívánom kísérni a tanulói tudásállapotváltozást, netán stagnálást, illetve a kollégáim szakmai fejlődési pályáját is.
Magyarán, reálisnak gondolom a karriertervezés tudatos alkalmazását az iskolai
szervezeten belül. Ehhez fontos segítséget kell nyújtania a közösen kialakított és
elfogadott minőségértékelési rendszernek. Egyúttal tekintetbe kívánom venni a
szülői visszajelzéseket is. A szülők és az iskola kapcsolatát több szinten is
szorosabbra kívánom alakítani a mostaninál. Közvetlenül szeretnék tájékozódni
az irányítással kapcsolatos tanári, tanulói és szülői elvárásokról, igényekről.
Differenciált szakmai módszerekkel kívánom feltárni a különböző szintű iskolai
problémákat, és ezekre záros határidőn belül kívánom megtalálni a
megoldásokat. Szabályos időközönként visszajelzést kérek a tanároktól, a
tanulóktól és a szülőktől, mellyel lehetővé kívánom tenni, hogy kifejtsék szakmai
tevékenységemre irányuló véleményüket, illetve álláspontjukat.
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Az együttműködő kommunikációs hálózat létrejöttéhez elengedhetetlen
feltétel az objektivitás elvének alkalmazása. Szakmai alapon, elfogulatlanul
kívánok közelíteni az iskola polgárainak objektív – közösségi, illetve egyéni –
szükségleteihez. Türelmesen igyekszem végighallgatni a szubjektív
visszajelzéseket, az egyéni vagy közös problémafelvetéseket, javaslatokat.
Továbbá törekszem arra, hogy körültekintően, előítélet-mentes mérlegeléssel
fogadjam bármely társadalmi hátterű, előéletű és előmenetelű iskolai
munkatársam vagy diákunk véleményét, igényét, elvárását, esetleges panaszát. A
konkrét pedagógiai helyzethez mérten biztosítani igyekszem a tanárok és a
tanulók számára az adott kérdéskörben releváns információk titokban tartását
vagy nyilvánosságát. A személyemet érintő pozitív, illetve negatív visszajelzés
esetén következetesen kívánok elfogulatlan és tárgyszerű maradni. A
problémákat is konstruktív problémakezeléssel igyekszem kezelni. A különböző
teljesítményeket tárgyilagosan, a szükséges tanári és tanulói lépések
szempontjából kívánom szemlélni. Szükség esetén vállalom a problémagazda
szerepét, ha indokoltnak látom, eljuttatom a problémát a megfelelő döntési
szintre.

3.2.3.3. Konstruktív kommunikáció
Ahogy már korábban jeleztem, minden szempontból a konstruktív
megoldásokra szeretnék törekedni igazgatói működésem során. Ezért fontos,
hogy a megfelelő időben bevonjam az iskola polgárait – tanárokat, diákokat és
munkatársakat, valamint időnként a szülőket és támogatókat is – a felmerülő
problémák feltárásába, a megoldási módok meghatározásába. A vezetési, illetve
pedagógiai problémák feltárása, a megoldások kidolgozása során körültekintően
figyelembe kívánom venni az iskolai partnerek természetes emberi szükségleteit,
igényeit. Én is igyekszem őszintén kifejteni a kollégák és a tanulók előtt saját
nézeteimet, véleményemet, megoldási javaslataimat. Hiszek a nyílt,
játszmamentes kommunikáció hosszú távú sikerében. Ezért kívánok teret adni a
tanárok és a tanulók véleményének és megoldási javaslatainak is, szeretném, ha
elhinné mindenki az iskolában, hogy érdemes alternatív megoldásokat keresni a
problémák megoldására. Ezzel mintát kívánok adni a konstruktív
problémamegoldó gondolkodásra, hiszen a magam számára is tanulási
lehetőségnek tekintem a munkatársak és a tanulók véleményét, javaslatait.
Módszeresen gondoskodni kívánok róla, hogy egy-egy problémát, illetve
megoldási javaslatot, több szempontból is mérlegeljenek. Igyekszem nyíltan
kezelni a problémamegoldó folyamatok eredményeit, folyamatosan tájékoztatni
kívánom a kommunikációs partnereimet, mi az, amit figyelembe tudok venni a
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javaslataikból. Mindazonáltal, a releváns megoldások kiválasztása után, a
döntéseimért vállalom a felelősséget.
Ezért is tartom szintén fontos kritériumnak a jó vezetés megvalósításához a
méltányosság, igazságosság elveinek szem előtt tartását. Döntéshozatalaimnál,
intézkedéseimnél, válaszlépéseim során tiszteletben kívánom tartani az általános
emberi elvárásokon alapuló etikai normákat, a szakmai szerepemhez kötődő
erkölcsi szabályokat. Döntéseimnek, intézkedéseimnek összhangban kell lenniük
az iskolai polgárokkal szemben előzetesen támasztott elvárásokkal. Alkalmazni
szándékozom az egyenlő bánásmód elvét. Gondoskodni kívánok az egyenlő
esélyek érvényesüléséről a pedagógiai folyamatokban. Szem előtt kívánom
tartani, hogy döntéseim, intézkedéseim, válaszlépéseim jelentősen
befolyásolhatják az iskolai kommunikációs partnerek testi, lelki, szellemi
állapotát, társas kapcsolatait, illetve más egyéb következményekkel járhatnak
ezek rájuk nézve. Gondoskodni kívánok róla, hogy az iskola polgárainak
igazságérzete ne sérüljön az iskolai interakciók során, tudva azt, hogy ami az
iskolában történik, az jelentősen hat a diákokra, a tanárokra és minden dolgozóra
egyaránt, befolyásolja etikai világképüket, a viselkedésüket szabályozó erkölcsi
nézetrendszerük jelentősen formálódik az itt szerzett tapasztalatoktól.

3.2.3.4. Az osztályfőnöki kulcsszerep
A kommunikációs kultúra fejlesztésének szempontjából, az igazgató
mintaadó szerepe mellett, kulcsszerepük van az osztályfőnököknek. Ők teremtik
meg a tanulók osztályközösségi létének kereteit. Ők a különböző szintű
személyes kapcsolatok segítői, fejlesztői. Az átalakuló iskolarendszerben az
osztályfőnöki feladatok bővülnek. Az osztályfőnökök személyisége, és
elhivatottsága döntő súllyal alakítja a gyerekekben kialakuló, formálódó
valóságképet. Munkálkodásuk nyomán válnak konkrét közösségi tevékenységgé a
szaktanárok tanórán túlnövő elképzelései, a különböző iskolai programkínálatok.
Szaktudásuk mellett általános tájékozottságuk, problémafelismerő és -feldolgozó
képességük segíti őket abban, hogy a középiskolai fejlesztés sokrétű
tevékenységét magas szinten valósítsák meg.
Az osztályfőnöki szerepben dominál a nevelői oldal. E feladat sikeres
ellátásának alapfeltétele az, hogy ezt a „missziót” vállaló tanár szeresse a
gyerekeket. Ezt az alapelvet messzemenőkig érvényesíteni kívánom igazgatóként.
Csak olyan kolléga lehet osztályfőnök, aki képes „Ember” is lenni amellett, hogy
kiváló szakember. Tudniillik ő lesz az a példakép, aki hiteles személyiségként,
példájával befolyásolja egy-egy diák egész életét. Ő az, aki az osztálytermi
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környezet megóvására, szépítésére, otthonossá tételére, igényes, gondos
alakítására nevel, s ezzel megtanítja a környezethez való viszony alapnormáit. Ő
az, aki az oktatási feladatokon túl a mindennapi problémák felismerésére, az
életmódminták elemzésére, a megoldások keresésére tanít, amely tevékenység
kiváló lehetőséget nyújt az együttes tevékenységek során a közösségépítésre, a
személyes kapcsolatok kialakítására és elmélyítésére.
Az osztályfőnök összefogja a szaktárgyak idevágó, de a hagyományos
tanórai kereteket megbontó tevékenységeit. Segíti például a fogyasztói
társadalom problémáinak felismerését és megoldását az iskolában. Ilyenek a
táplálkozási szokások, az iskolai büfé kínálata, a szükségtelen túlcsomagolás, a
szemét kezelése, anyag- és energiatakarékosság. A közös tanulmányi
kirándulások, vetélkedők, különböző akciókban való közös részvétel is
kiegészítheti és összefűzheti az egyes szaktárgyakat. Az osztályfőnöki órák
témájának kínálata akkor hatékony, ha az legalább egy, de inkább négy évre
tervezett sokszínű szocializációs programnak felel meg. Ennek tervezése az
osztályban tanító valamennyi pedagógus együttgondolkozását kívánja meg. A
tanulók számos attitűdjének alakításán túl, igényességük fokával és
értékrendjükkel az osztályfőnökök befolyásolják leginkább a szülők hozzáállását
az iskolai élethez. Kiválasztásukat, támogatásukat, a vezetés munkájába történő
bevonásukat, erkölcsi és anyagi megbecsülésüket kiemelkedő fontosságú
igazgatói feladatomnak tekintem.

3.2.3.5. Külső kapcsolatrendszer
A konstruktív együttműködés elvén működő iskola külső kapcsolatainak
alakítása szintén fontos feladat, hiszen az újabb és újabb kommunikációs
hálózatok világában nem lehet már sokáig sikeresen fenntartani az „elefántcsonttorony” elven működő iskolai szervezeteket. Természetesen törekedni kell az
iskola önálló arculatának megőrzésére, illetve fejlesztésére, autonómiájának
erősítésére, de a sikeres működés záloga, a magas szintű pedagógiai tevékenység
mellett, a külső kapcsolatrendszer erősítése, a nyílt kommunikáció elvének
érvényesítése az iskola arculatépítésében is. Ennek érdekében létre kívánok
hozni egy iskolai „PR-csoportot”, amelynek a feladata elsődlegesen a
„bizalomépítés művészete” kell legyen. A külső kommunikáció szempontjából
nagyon fontos az iskola honlapjának szakszerű, naprakész, látványos
működtetése. Az utóbbi időben sokat fejlődött a Leőwey weboldala, ennek a
folyamatnak a támogatása az iskolavezetés kiemelt feladata. Naprakész
információk, egységes anyagok, modern megjelenés, egyszerű kezelési mód,
tartalmilag egymásra épülő szerkezet kell hogy jellemezze ezt a kommunikációs

56

felületet, mert ez egy olyan „marketing-eszköz”, amely alapján választanak
manapság sokan iskolát.
Erősíteni kell a kapcsolatot természetes „szövetségeseinkkel” – a szülőkkel.
Rengeteg potenciális lehetőség rejlik ebben a kapcsolatban, akár szellemi, akár
anyagi oldalról. Nem beszélve a pedagógiai folyamat sikeresebbé tételéről a
szülők felé irányuló rendszeresebb információnyújtás (pl. E-napló) és a felőlük
érkező visszajelzések, kezdeményezések feldolgozása, beépítése révén. Valamint
érdemes olyan közösségi rendezvényeket szervezni, amelyeknek szintén aktívabb
részesei lehetnek a szülők (pl. szülői bál), hogy jobban megismerjék egy az iskolai
szereplők.
A fenntartóval kialakított kapcsolatot is szeretném továbbfejleszteni.
Rendkívüli jelentőségűnek gondolom a kölcsönös és nyílt információcserét, az
átláthatóság, tervezhetőség, biztonság szempontjából. A Leőwey Gimnázium
Pécs város iskolája, ami büszke kötelezettségeket és jogokat biztosít számára. Ez
alapján érdemes a helyi intézményekkel, cégekkel és más szervezetekkel
továbbépíteni a korábbi kapcsolatokat, természetszerűleg, elsősorban a
kulturális szektor területén. Kitüntetett szereplők lehetnek ezen a téren az
oktatási intézmények. Szakmai és anyagi szempontból egyaránt gyümölcsöző
lehet a felsőoktatás, különösképpen a tanárképzés rendszereivel való
kapcsolatfelvétel. Ez az együttműködés megnyilvánulhat a kutatási feladatokban
való részvételben, a gyakorlati lehetőségek biztosításában, illetve továbbképzési
programok szervezésében, sőt, egy-egy kihelyezett felsőfokú szakképzési
program megvalósításában is.
Az iskolának hagyományosan jók a külföldi kapcsolatai többek között az
erdélyi, osztrák, német, francia testvériskolákkal, ahonnan rendszeresen
látogatnak el csoportok Pécsre, illetve a Leőwey művészeti és nyelvi csoportjai,
valamint egyes osztályok utazhatnak külföldre, amely kapcsolatoknak rendkívül
sok oktatási-nevelési hozadéka van. Ezek a lehetőségek a nyelvtanulási
motivációnak és az önálló nyelvtanulási stratégiák fejlesztésének is hatékony
eszközei. Célom, hogy az iskola külföldi kapcsolatai tovább bővüljenek,
erősödjenek.
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3.2.4. Az iskolai "élményvilág" fejlesztésének tervezése
„Mutasd meg a gyerekeknek,
hogy létezik az ő jelenlegi életüknél jobb élet.”
Suzie Valdez

A tanulási élmény természetének és mechanizmusának megértéséhez
kiváló lehetőséget nyújt az az „élmény-modell”, amelynek kidolgozása
Csíkszentmihályi Mihálynak, a Chicago-i Egyetem pszichológia professzorának
köszönhető, s amelyben kulcsszerep jut az „áramlás” (flow), a „szabadság” és a
„kreativitás” fogalmainak, illetve az ezeket a képességeket mozgósítani tudó
személyiségnek, tehát a tanárnak vagy akár egy igazgatónak. Karácsony Sándor, a
jeles magyar filozófus és pedagógus szerint, a tanár olyan személyiség legyen,
akiből „titokzatos áram módjára árad az őszinteség és a szabadság, aki
egyformán tud adni és elfogadni”. Erre a nyitottságra és áramló energiára van
szükség az iskolában ahhoz a minimumhoz, hogy a tanárnak „kiszolgáltatott”
tanulók jól érezzék magukat (Csíkszentmihályi, 2001). S amit egy ilyen tanár
segítségével megélhetnek, az pontosan annak az élménye lehet, hogy a tanulás
folyamatának kezelése és ennek felelőssége az ő kezükben is van, a fizikai és
szellemi tevékenységüket maguk irányíthatják, s ennek az eredményei
boldogságérzetet okozhatnak számukra. Ezt az érzést, amely az élet nagyon sok
területén hasonló körülmények között élhető át, nevezi Csíkszentmihályi
„tökéletes élménynek” vagy „flow-élménynek”, amely attól függ szerinte, hogy
mennyire képes valaki ellenőrizni, mi történik a tudatában, s ezt a képességet
mindenkinek saját erőfeszítéseire és kreativitására támaszkova kell
megszereznie.

3.2.4.1. A kreativitás mozgósítása
Építő vezetési koncepcióm megvalósításához figyelemre méltó
szempontokat kínál ez a rendszer, ha valóban a konstruktív változás élményének
lehetőségeit látjuk benne. A flow-élmény megélésének lehetősége
nagymértékben a kreativitási képesség mozgósításával van összefüggésben. Az
élmény pedagógiai alkalmazásakor a spontaneitás működtetésével, a játék
képességének mozgásba lendítésével, a felfedezés örömének átélésével
kialakulhat az az új látásmódja az élet egy szeletének, amely révén sok ezer
feleslegesnek tűnő próbálkozásból születhet meg az a kívánt tulajdonságokkal
rendelkező magasabb rendű forma, amely tartós értékeket hordozhat.
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Korunkban a kreativitás jelentőségének fokozódása egyúttal a
konstruktivizmus adaptivitás-elméletével is teljesen harmonizál, miszerint azért is
van egyre nagyobb szükségünk erre, mert „a természettudományok fejlődési
üteme szinte kiköveteli tőlünk (mint egyénektől és az egész emberiségtől), hogy
kreatívan alkalmazkodjunk az új világhoz, ha nem akarunk elpusztulni”. A
kreativitást serkentő élményszerű tanulás és a közösségben megélt pozitív irányú
változások az „életrevalóság” (adaptivitás), a hálózati „kapcsolatépítések”
(strukturális csatolások), a személyiség komplexebbé válása szempontjából is
kulcsszerepet játszanak, s így nem véletlenül lesz a konstruktív pedagógia egyik
kardinális feladatává ezek mozgósítása az egyes tanulókban, a tanuló
közösségekben és az iskolai szervezeti szinten egyaránt.
Minden erőmmel igyekszem támogatni annak a szemléletmódnak a
terjedését, amely a különböző tudományterületekre és tantárgyakra bontott
valóságunk egységes képét igyekszik újra megmutatni a felnövekvő fiataloknak.
Ez a holisztikus világkép, serkentve a kreatív problémamegoldó potenciált,
elősegítheti a globális problémák megoldását, egyúttal harmonikusabb
életszemlélet, illetve életmód megvalósítását idézheti elő a mai „túlpörgetett”
ritmus helyett. Ennek az interdiszciplináris és boldogságra törekvő
szemléletmódnak a térnyerése teljesen időszerű, érvényesülésének
megvalósítása, úgy a „látható”, deklarált tantervi, mint a „láthatatlan tantervi”
hálózatban szerepet kellene kapnia.

3.2.4.2. A szabadidő szervezése
A hosszú távú magas szellemi teljesítmény eléréséhez a teljes személyiség
mozgósítására, fejlesztésére és egyensúlyának megteremtésére van szükség. Egy
folyamatos versenyhelyzetben élő diák számára rendkívüli jelentősége van a
szabadidő tartalmas eltöltésének. Korunk szórakoztató ipara ugyanakkor kemény
manipulációs technikákat alkalmaz a fiatal közönség megnyerése érdekében.
Ezek a lehetőségek könnyen eltérítik a „kereső korban” lévő fiatal embereket a
tartalmas időtöltésektől, kétes értékű látványos csillogást nyújtva csupán. Az
iskola közösségi életének megszervezése ezért olyan felelősségteljes feladat.
A Leőwey Gimnáziumban gazdag hagyományai vannak a kulturális életnek.
A közösségi rendezvények, az énekkarok, a színpadi csoportok és az egyéb
szabadidős csoportok működésének rendszere jó kezekben van. Az iskolára és a
benne élőkre váró új kihívások azonban elgondolkodtatóak abból a szempontból
is, hogyan lehetne a diákokat, és alkalomadtán a tanárokat is, bevonzani a
„közösség terébe” olyan alkalmakkor is, amikor csupán személyes indíttatásból,
egymás iránti érdeklődésből, a közösség kedvéért töltik idejüket együtt. Ehhez
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vidám, életteli légkörre van szükség, olyan „láthatatlan építkezésre”, amely
hosszabb távon történik meg, az együttműködő emberek gondolataiból,
szívveréséből és közös cselekedeteiből.
Rendkívül fontos feladatnak tartom azoknak a hagyományoknak a
beépítését a szabadidős programokba, amelyek jelenleg nem kapnak helyet a
kötelező tantervekben. A nemzeti történelem vitás kérdéseinek megismerésére
érdemes volna rendszeres alkalmakat teremteni, akár önképzőköri kutató
munka, akár ismeretterjesztő előadások vagy konferenciák formájában. A népi
kultúra szellemi és tárgyi hagyatékénak megismerése szintén óriási hiányt
pótolhatna, amely egészséges nemzeti identitásunk megerősítése szempontjából
rendkívüli jelentőséggel bír. Ugyancsak ide tartozik a néptáncok gazdag
változatainak megismerése és gyakorlása, akár a gimnázium nemzetiségi
táncegyüttesének aktívabb közösségi közreműködése által.

3.2.4.3. Környezeti nevelés
A környezeti nevelés jelentőségének, a bevezetőben említett okok miatt is,
különös hangsúlyt kell kapnia korunkban (Hajnal, 2010). Az Egyesült Nemzetek
Szervezetének 57. közgyűlése 2002. december 20-án a 2005–2014 közötti
évtizedet a „Fenntarthatóságra nevelés évtizedének” nyilvánította. A nemzetközi
közösség egy teljes évtizedet szán annak a célnak az elérésre, hogy az oktatás
minden szintjét és formáját áthassák a fenntarthatóság, a környezet- és az
egészségvédelem alapértékei. E cél elérését nagymértékben szolgálják az iskolák
környezeti- és egészségnevelési programjai. Ezt kell megvalósítanunk a Leőwey
Klára Gimnáziumban is. Egy olyan pedagógiai folyamatot kell integrálnunk a
meglévő struktúrák közé, melynek során a fiatalokat felkészítjük környezetük
megismerésére, tapasztalataik feldolgozására, valamint az élő és élettelen
természet érdekeit is figyelembe vevő cselekvésre.
Ezért fontos feladatunk ezen a területen, hogy megfelelően stabil és
megújulásra képes érzelmi kapcsolatot alapozzunk meg az élő, illetve élettelen
környezettel, fejlesszük tanítványainkban a szándékot és képességet a környezet
aktív megismerésére (Radnóti, 2010). Keltsük fel az igényt bennük és tegyük
képessé őket a környezet változásainak, jelzéseinek felfogására, összefüggő
rendszerben történő értelmezésére, a rendszerben felismerhető kapcsolatok
megértésére, a problémák megkeresésére, okainak megértésére, a kritikai és
kreatív gondolkodás kialakítására, a lehetséges megoldások megkeresésére, az
egyéni és közösségi döntések felelősségének megértésére, vállalására. Ennek
érdekében a tanórákon hozzá kell rendelnünk az adott témákhoz a megfelelő
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környezetvédelmi vonatkozásokat. Az óra jellege határozza meg, hogy melyik
problémát hogyan dolgozzuk fel. Kapjanak helyet az olyan, hétköznapi élettel is
kapcsolatos vonatkozások, amelyek a diákokhoz is közel állnak. Használjuk a
különböző interaktív módszereket az ismeretátadásra, egyúttal a szemléltetés
hagyományos lehetőségeit is építsük be a pedagógiai folyamatba. Így lehetőség
nyílik az élményszerű tanításra és tanulásra. Fontosnak tartom, hogy diákjaink
komoly elméleti alapokat szerezzenek a területen, mert csak így alakulhat ki
bennük a cselekvés motivációja.
Az iskola minden tanárának feladata, hogy környezettudatos
magatartásával, munkájával példaértékű legyen a tanulók számára. Ahhoz, hogy
az iskolai környezeti nevelés-oktatás közös szemléletben és célokkal valósuljon
meg, ki kell alakítanunk, illetve tovább kell fejlesztenünk a munkaközösségek
együttműködését. Fontos, hogy valamilyen szinten mindenki kapcsolódjon be az
iskolai környezeti nevelési munkába, a tapasztaltabb kollégák tanácsokkal,
javaslatokkal segítsék ezt a folyamatot. A közös munka irányítása
igazgatóhelyettesi feladat, a koordinátori szerepet az iskolai szabadidő-szervező
tanárnak kell ellátnia. Az iskola minden diákjának feladata, hogy vigyázzon
környezetére és figyelmeztesse társait a kulturált magatartásra. Ebben
kiemelkedő
feladata
van
az
iskolai
diákönkormányzatnak,
az
osztályközösségeknek, valamint a környezet védelme iránt különösen érdeklődő
és elkötelezett tanulókból álló diákcsoportnak. A diákok a környezeti témákkal
kapcsolatos ismereteiket a tanáraikkal való közös munka során tanórai és
tanórán kívüli programok keretében sajátítják el. A diákok és tanárok
együttműködése nélkülözhetetlen a környezetbarát iskolai környezet
létrehozásában és megőrzésében is. A tanórák környezeti tartalmát a
munkaközösségek határozzák meg, a tanórán kívüli környezeti nevelési
tevékenységek áttekintése igazgatóhelyettesi feladat lehet. Mivel a fenntartó
határozza meg az általa működtetett intézmények profilját és költségvetését,
ezért a fenntartóval való kölcsönös együttműködés – az iskola egész életén belül
– a környezeti nevelési programunk megvalósítása szempontjából is fontos. Az
iskola igazgatójának feladata, hogy a fenntartóval való egyeztetés során a lehető
legoptimálisabb helyzet megteremtését elérje.

3.2.4.4. Ép testben – ép lélek
Globális emberi problémáink másik fő frontja, a külső környezet mellett,
„belső környezetünk világa”, azaz egészségünk kérdése. S ez legalább olyan
veszélyeztetett terület, mint az előbbi. Ezért vezetői programom fontos
feladatának tekintem a terület alaposan átgondolt és tervezett fejlesztését. Az
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iskola egészségnevelési, egészségfejlesztési programjának kereteit a vonatkozó
jogszabályok nagyon pontosan körülírják. Ezek a következők:
a 2003. évi LXI. törvénnyel módosított 1993. évi LXXIX. tv. a Közoktatásról 48. §
(3) bekezdés;
a Nemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezetéséről és alkalmazásáról szóló
243/2003. (XII. 17.) Kormányrendelet;
a 96/2000. (XII. 11.). országgyűlési határozattal kiadott "Nemzeti stratégia a
kábítószer-fogyasztás visszaszorítására";
a 1036/2003. (IV. 12.) Korm. határozat a 96/2000. Ogy. hat. rövid és középtávú
céljainak végrehajtásával kapcsolatos kormányzati feladatokról;
a 46/2003. sz. (IV. 16.) Országgyűlési határozat, az Egészség Évtizedének Johan
Béla Nemzeti Programjáról;
a nemdohányzók védelméről és a dohány termékek fogyasztásának,
forgalmazásának egyes szabályairól szóló 1999. évi XLII. törvény;
az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV törvény, 38. § (1) és (2) bekezdés;
az iskola-egészségügyi ellátásról szóló 26/1997. (IX.3.) NM rendelet 2. és 3. sz.
melléklete;
a kötelező egészségbiztosítás keretében igénybe vehető betegségek
megelőzését és korai felismerését szolgáló egészségügyi szolgáltatásokról és a
szűrővizsgálatok igazolásáról szóló 51/1997. (XII. 18.) NM rendelet;
a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. tv.

Ezek alapján a legfontosabb teendőnk, hogy minden rendelkezésre álló
módszerrel elősegítsük a tanulók és a tantestület egészségének védelmét, az
egészség fejlesztését és az egészségtudatosság eredményes tanulását,
együttműködve az egészségügyi, a gyermekvédelmi szakemberekkel és a
szülőkkel, annak érdekében, hogy az iskola minél „Egészségesebb” legyen.
Kiemelt jelentőséget kell tulajdonítanunk az egészséges étkezésnek, a
testedzésnek és a szabadidő hasznos eltöltésének, teret kell adnunk a társas
támogatást, a lelki egészségfejlesztést és a tanácsadást biztosító programoknak.
Mindezek
megvalósítása
érdekében
érdemes
létrehoznunk
egy
„Egészségfejlesztő Csoportot” a tantestület részvételével, amely a belső
innováció és a pedagógiai programalkotás során az iskolai egészségnevelési
feladatokban közreműködik. Az egészségfejlesztő csoportot az alábbiak
alkothatják: az intézményvezető vagy megbízottja, az iskolaorvos, a védőnő, a
testnevelők képviselője, a szabadidő-szervező, a diákönkormányzatot segítő
pedagógus, a gyermek és ifjúságvédelmi szakember, az iskolapszichológus. Az
eredményes működés érdekében a csoport feladata, hogy működtesse az iskola
egészségvédelmére
és
–fejlesztésére
szervezett
belső
és
külső
kapcsolatrendszert.
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A segítő kapcsolatok intézményen belüli lehetőségét az iskola vezetése, az
iskolaorvos, a védőnő, az iskolapszichológus, az egészségnevelő, valamint az
osztályfőnökök, a szaktanárok és nem utolsó sorban a diákok együttműködése
jelenti. A külső kapcsolatok lehetőséget biztosítanak az egészségfejlesztési
munka kiszélesítésére, valamint a különböző szakemberek, szakértők
bevonására. A szülő, a család a legfontosabb társ a tanulók érdekében végzett
munkában. A szülők megfelelő tájékoztatás és információ-átadás után aktív
részvételükkel tudják támogatni az iskola egészségfejlesztési programjait, közülük
jó néhányan szakértelműkkel is jelentősen növelhetik az iskolai munka
hatékonyságát. Az iskolaszék az a jogosítványokkal felruházott szervezet, amely
hidat jelent az oktatási intézmények és a tanulók szülei között. Ezért az iskolai
egészségfejlesztő program kialakításába be kell vonni ennek tagjait, így a szülők
lehetőségükhöz képest minden területen segíthetik az iskolai program
megvalósulását.
Az iskola egészségügyi ellátásról szóló jogszabály előírja, hogy minden
iskolának legyen kijelölt orvosa, és védőnője, valamint a tanulók fogászati
ellátását (szűrés és ellátás) végző kijelölt fogorvosa, akik a jogszabályban foglalt
feladatokat az önkormányzattal és az Országos Egészségbiztosító Pénztárral
kötött szerződés értelmében látják el. Feladataik a következőképpen
csoportosíthatók: Elvégzik a tanulók életkorhoz kötött vizsgálatát, amely
magában foglalja a testi, érzelmi és intellektuális fejlődés követését és az
érzékszervek vizsgálatát. Az életkorhoz kötött szűrővizsgálatok a fejlődés
követésén kívül a krónikus betegségek és kóros elváltozások korai felismerésére
is irányulnak (szekunder prevenció). Adott esetben a tanulókat elsősegélyben
részesítik. Közreműködnek a közegészségügyi-járványügyi, környezetegészségügyi, táplálkozás egészségügyi és balesetvédelmi feladatok ellátásában
az iskola vezetésével egyeztetve. Felkérésre közreműködnek az egészségügyi
szakértői feladatokban.
Az iskolai egészségnevelésnek ahhoz kell hozzájárulnia, hogy a tanulók kellő
ösztönzést és tudást szerezhessenek egy személyes és környezeti értelemben
egyaránt ésszerű, a lehetőségeket felismerő és felhasználni tudó, egészséges
életvitelhez. Ehhez arra van szükség, hogy az egészséggel összefüggő kérdések
fontosságát értsék, az ezzel kapcsolatos beállítódások szilárdak legyenek, s
konkrét tevékenységekben alapozódhassanak meg. Az egészséges életmód,
életszemlélet, magatartás szempontjából lényeges területeknek be kell épülniük
az iskola összes tevékenységébe, teljes pedagógiai rendszerébe. Ezek közé
tartoznak az alábbiak: önmagunk és egészségi állapotunk ismerete, az egészséges
testtartás, a mozgás fontossága, az étkezés, a táplálkozás egészséget befolyásoló
szerepe, a betegségek kialakulása és a gyógyulás lehetőségei, a barátság, a
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párkapcsolatok, a szexualitás szerepe az egészségmegőrzésben, a személyes
krízishelyzetek felismerése és a kezelési stratégiák ismerete. Az egészséges
életmódot befolyásolják továbbá: a tanulás technikái, az idővel való gazdálkodás
szerepe, a rizikóvállalás és határai.
Az iskolai egészségnevelés összefügg a tanári magatartással, gondossággal,
az intézmény szervezettségével. Ezzel kapcsolatos feladataink: gondoskodnunk
kell az osztálytermek rendszeres szellőztetéséről, megfelelően tájékozódnunk
kell a tanulók tanulást is befolyásoló egészségi állapotáról, a részképességeik
esetleges zavarairól, meg kell jelenítenünk az ezzel kapcsolatos feladatokat a
pedagógiai programban, s más iskolai dokumentumokban, illetve a tényleges
oktató-nevelőmunkában. Az osztálytermek berendezése meg kell feleljen az
egészségügyi szempontoknak. Fontos a megfelelő világítás, a számítógépek
elhelyezése. A pedagógusoknak figyelniük kell a gyerekek megfelelő
testtartására. Az ülésrend kialakításával lehetővé kell tenni minden tanuló
számára a megfelelő, egyéni adottságokat is figyelembe vevő (pl. rövidlátás,
hallási zavar) testhelyzetben történő figyelést és tanulást. Ügyelnünk kell arra,
hogy az ülésrend időszakonkénti változtatásával nyújtsunk változatosságot a
gyermekek szemének és gerincének terhelésében.
Az egészségnevelési tervet egyeztetnünk kell a diákokkal és a szülőkkel, az
iskolához szorosan kapcsolódó más szakemberekkel. A terv tartalmazza a
feladatokat és a megvalósításukat szolgáló tevékenységeket, mint pl. az
egészséges személyiségfejlődés elősegítése, az egészséges táplálkozás (pl. az
iskolai büfé választéka), a mindennapi testmozgás, a dohányzás,
alkoholfogyasztás és kábítószer-használat megelőzése, a fogyatékosok és
hátrányos helyzetűek integrációja, az iskolán belüli bántalmazás megelőzése, a
szexuális nevelés, már a pubertás időszakát, a nemi érés időpontját megelőzően
is. A terv részét képezik a tanórai és a tanórán kívüli egészséges életmódra
nevelési programok, mint például délutáni szabadidős foglalkozások,
sportprogramok, témával kapcsolatos filmvetítések, vetélkedők, versenyek,
egyéb játékos programok, csoportfoglalkozások, egészségnap, hétvégi iskolai
rendezvények, kulturális események, kirándulások, erdei iskolák, túrák,
együttműködés szerződés alapján sportegyesületekkel, tájékoztató fórumok,
szakmai tanácskozások és tréningek.
Az egészség olyan érték, melynek megőrzése az életminőség
szempontjából alapvetően fontos. Az egészséges életmódra nevelés, a káros
szenvedélyektől való elzárkózás igényének kialakítása a tanórai és a tanórán
kívüli foglalkozásoknak is fontos célja. A tizenévesekre zúduló szellemi
megterhelést sporttal kell ellensúlyozni. A tanulókat rendszerességre, önálló
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gyakorlásra és az akaraterő fejlesztésére kell ösztönöznünk a testnevelés
tantárgy módszereivel. A közoktatási törvény módosítása során az oktatási tárca
megteremtette a mindennapi egészségfejlesztő testmozgás jogszabályi feltételeit
a közoktatásról szóló törvény 52. § (9-10), valamint az 53. § (9) bekezdéseiben
foglaltak, továbbá a Nemzeti Alaptanterv kiadásáról szóló 243/2003. (XI. 17.)
Korm. rendelet keretei között. Az egészségfejlesztő iskolai testmozgás program
célja a gyermekek egészséges testi-lelki fejlődésének elősegítése a testmozgás
eszközeivel, hiszen tapasztaljuk, hogy a modern kor és az azzal együtt járó
technológiák az embert olyan életmódba kényszeríthetik, amely a
mozgásszegény gyakorlathoz, a fizikai képességek hanyatlásához vezethet,
áttételesen előidézve ezzel a szellemi teljesítmény romlását is. Az iskolai
testnevelés és a sport keretei között az egészségnevelés, a szociális
kompetenciák, a csapatmunka, valamint a társakkal történő kreatív
együttműködés egyaránt fejleszthető.
Annak érdekében, hogy az egészségfejlesztő testmozgás hatékonyan
megvalósuljon, a törvényi előírásoknak és a teljes emberben gondolkodó
pedagógiai programnak megfelelően, az alábbi sajátos egészségügyi és
pedagógiai szempontoknak kell teljesülniük. Minden testnevelési órán és minden
egyéb testmozgási alkalmon történjen meg a keringési- és légző-rendszer
megfelelő terhelése. Minden testnevelési órán legyen gimnasztika, benne a
helyes testtartás kialakítását és fenntartását szolgáló gyakorlatanyag és légző
torna. A testnevelési tananyag egészében figyelemmel kell kísérni a gerinc- és
ízületvédelem szabályait. A fegyelmezett részvétel mellett minden testnevelési
óra és egyéb testmozgási alkalom jelentsen örömöt és sikerélményt még az
eltérő adottságú tanulóknak is. A testnevelés és sport személyiségfejlesztő
hatásai érvényesüljenek a teljes testmozgás-programunkban.
Az iskola egységes nevelő-oktató munkájának szerves részét képező
feladatként kell megjelölnünk a testkultúra eszközeinek, valamint a természet
egészségfejlesztő tényezőinek együttes hatását is, mely hozzájárul a tanulók
életigenlő, az egészséget saját értékrendjükben kiemelten kezelő szemléletének
kialakulásához. Alakuljon ki a tanulókban a mozgásos tevékenységformák
hátterében lévő fizikai, biológiai, pedagógiai elvek megismerésének és
értelmezésének szükséglete. A mozgáskultúra fejlesztése érdekében állandóan
növeljék motorikus képességeik színvonalát (erő, gyorsaság, állóképesség), hogy
lehetővé váljon az atlétika, a torna, a sportjátékok a küzdősportok, az úszás
ismereteinek elsajátítása a teljesítő-képes tudás szintjén.
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Pillanatnyilag több sportkör működik az iskolában, különböző intenzitással.
A tömegsportra is van lehetőség. A tapasztalat szerint azonban, az iskola tanulói
létszámához mérten, viszonylag kevesen élnek ezekkel a lehetőségekkel. Ezen
mindenképpen változtatni kell. Fontos, hogy a testnevelési munkaközösségen
belüli szemlélet egységes legyen, minden testnevelő találja meg az oktatás, a
fejlesztés és a játékos képzés közti helyes arányt. Fontos, hogy diákjaink számára
a meglevő táborok mellett újakat szervezzünk, akár a nyári szünetben is.
A diákok mellett fontos, hogy a tanároknak és minden dolgozónak legyen
lehetősége a rendszeres testmozgásra a fenti elvek alapján, a teljességre törekvő
élet igényével. Ennek érdekében több olyan alkalmat kell teremteni, amelyek
lehetőségeket biztosítanak az életkornak és az adottságoknak megfelelő
sportolásra, a különböző sportágak és mozgási lehetőségek területén (pl.
kosárlabda, labdarúgás, tollaslabda, úszás, síelés stb.). Ezek az alkalmak egyúttal
a közösségfejlesztés szempontjából is gyümölcsözőek lehetnek. Végső soron
mind a környezeti nevelés, mind az egészségnevelés területén, az iskola minden
egyes polgára érdekében, elő kívánom mozdítani az autonóm személyiség,
illetve, ezzel összhangban, a közösségi élet fejlesztésére irányuló törekvéseket.
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4. ZÁRSZÓ
„Ha rendíthetetlen akaraterőd van, a lehetetlen kapuja nem lehet akadály.”
Sri Chinmoy

Az igazgató feladata az igazgatás, az iskola ügyeinek eligazítása, végső soron
az Igazság képviselete. Ez pedig jelenti a törvények tiszteletét, végrehajtását és
betartatását, annak a reprezentatív szerepnek a vállalását, amely közvetítést jelent
az intézménnyel kapcsolatba kerülő külső és belső szereplők és az iskolai szervezeti
világ minden egyes polgára között. Feladata tehát a tervezés, irányítás, szervezés
mellett a kommunikációs hálózatok működtetése, „tisztántartása”, ellenőrzése.
Másfelől az ő dolga a motivációs struktúra energiáinak előteremtése, a tanulásra és
a tanításra ösztönzés, a közösségi létforma kultúrájának alakítása, finomítása,
műveltetése.
Ezt a feladatot kívánom ellátni a következő öt esztendőben a Leőwey Klára
Gimnáziumban a paradigmaváltás korában (László, 1999). Értve ezalatt a globális
válságainkra való válaszkeresést és a jó nevű gimnázium új épületbe és új korszakba
vezetését egyaránt, s mindezt a következő generáció nevelés-oktatása
folyamatában, a tanítás-tanulás világában, az új oktatási törvények bevezetése
idején. Konstruktív pedagógiai és vezetési filozófiám szellemében építkezni
szeretnék, ehhez keresek társakat, akikben szintén ott él az alkotási vágy, megőrizve
a hagyományból az igazi értéket és megteremtve az ismeretlenben az újat, amely
életképes alternatívája lehet a lehúzó erőktől szenvedő magyar iskolának.
Feladatomnak tekintem a minőség elvének érvényesítését a lelkiismeretes
vezetői munka, a tanári hivatás feladatvállalása és a tanulói fejlődéssegítés terén
egyaránt (Nagy, 2010). Hiszem, hogy a megismerés folyamata lehet élményszerű,
amely nem jelent szórakozást csupán, hanem komoly erőfeszítések közepette a
lehetőségek és a képességek maximális szinkronicitását, amely folyamatban az
emberi személyiség komplexebb tudatállapotra jutván, a lélek katartikus
emlékgyűjtése során egy új emberi minőség keletkezik, megtapasztalva
nembeliségének értelmét.
Hiszem, hogy Teremtő Istenem jóváhagyásával, tiszteletben tartva mások
világképi meggyőződését, meg lehet találni a vezetésnek azt az „arany középútját”,
amely határozott következetességet mutat a vezetettekkel szemben, egyrészt az el
nem múló szeretet kisugárzásában, másrészt az igazságosság elvének
érvényesítésében. Számomra az igazgatói munka – vezetés és szolgálat egyszerre!
Pécs, 2011. április 11.

Dr. Zalay Szabolcs
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Alulírott, Dr. Zalay Szabolcs pályázó, ezúton nyilatkozom arról, hogy a Leőwey
Klára Gimnázium igazgatói állására a Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzatához
benyújtott pályázatom tartalma harmadik személlyel közölhető.

Pécs, 2011. április 15.

Dr. Zalay Szabolcs PhD
pályázó

„B”
Alulírott, Dr. Zalay Szabolcs pályázó, ezúton nyilatkozom arról, hogy a Leőwey
Klára Gimnázium igazgatói állására a Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzatához
benyújtott pályázatomat elbíráló testületi üléseken nyílt ülés tartását kérem.

Pécs, 2011. április 11.

Dr. Zalay Szabolcs PhD
pályázó
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ÖSSZEFOGLALÓ

A pécsi Leőwey Klára Gimnázium igazgatói feladatára benyújtott
„Konstruktív iskolavezetés” című pályázatom kiemelt tézisei a következők:
- Konstruktív megközelítést kívánok alkalmazni az iskolaépítés fizikai,
szervezeti és szellemi értelmében.
- Öt év alatt, az iskola legértékesebb hagyományainak megőrzése mellett,
együttműködő szakmai csapatmunkában, egy új tehetségfejlesztő programot
szeretnék kidolgozni a kollégáimmal.
- Az első év a tapasztalatszerzésről, az iskola alapdokumentumainak
újrafogalmazásáról és elfogadtatásáról, a kommunikációs hálózat működésének
elősegítéséről és egy új minőségértékelési rendszer bevezetéséről szólna, a
diákok és a tanárok rendszerszerű teljesítményértékelési portfóliója és a tudatos
gazdálkodásirányítás megvalósításával. A második évben a differenciált értékelés
kapná a fő hangsúlyt, az új épületbe költözés pedagógiai, gazdasági és logisztikai
előkészítésével együtt. A harmadik év már az új alapokon működő, új épületben
kezdődő „újjászülető” iskola éve lenne, minden téren az újrakezdés ígéretével, az
egyik osztálytípus hatosztályos gimnáziumi osztállyá alakításával. A negyedik év a
stabilizáció éve lehetne, amikor minden szervezeti szereplő a helyére kerülhet és
megerősítheti egyéni fejlesztési programját. Míg az ötödik évben már mérhető
eredményeket produkálhat a folyamatos „építkezés”, és alapfeladatának sikeres
ellátása mellett a Leőwey mintaadó tehetséggondozási és pedagógus
továbbképzési központtá válhat.
- Szakmai ars poeticám lényege szerint a jól működő iskolához jó tanárok
kellenek, akik értenek a szakmájukhoz, jól tudnak tanítani, rendet és fegyelmet
tartanak az órájukon, és szeretik a gyerekeket. Elsősorban ugyanezeket a
szempontokat szeretném érvényesíteni az iskolavezetői munkában is, és a saját
óráimon továbbra is.
- Konstruktív vezetői céljaim megvalósításának legfontosabb eszköze az
együttműködésen alapuló kommunikációs technika, amelyet eddig az egyetemen
tanítottam, és trénerként a tréningjeimen alkalmaztam, 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.
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Szeretném, ha vezetői tevékenységem mindig olyan formában jelenne meg,
amely teret ad a tanárok, illetve más dolgozók és a tanulók számára is a lényeges
személyes megnyilvánulásoknak, és távol tartja a közösség tagjait az életidegen
irányítási szituációktól.
- Iskolavezetői koncepcióm alapját az az iskolai szervezetet leíró
többdimenziós modell képezi, amelyben a pedagógiai, illetve vezetési tudás
jelenti az egyik fő szempontot, a megértés, a tanulás elősegítése, illetve a
fejlesztési célok megvalósítása a másodikat, míg az iskolai élet szereplői közötti
együttműködés, kommunikáció, kooperativitás a harmadikat. Ezeken kívül
különös jelentőséget tulajdonítok az iskolai közérzet, a közösségfejlesztés, az
iskolai élményszint javítását, a teljesség megélésének támogatását szolgáló
tevékenységeknek.
- A meglévő szervezeti struktúrát egyelőre csak részben kívánom
átalakítani. A felső vezetést kibővítve, létre kívánok hozni egy stratégiai vezetői
csoportot, amelynek feladatköre a közép- és hosszú-távú stratégiai célok
egyeztetése, tervezése és végrehajtása lenne. A csoport a tanulásfejlesztésért, a
minőségirányítási, illetve értékelési rendszer bevezetéséért, az órarendért, illetve
a strukturális fejlesztési ügyekért, valamint a nevelési, illetve személyiség- és
közösségfejlesztési feladatokért felelős személyekből, nagy tapasztalatú és az
iskola jövőjéért fokozott felelősséget vállaló tanárkollégákból állna.
- Az iskola legfontosabb, „nem vezető” beosztású, személyei a diákok.
Nem alkalmazottak, hanem „alkalmazók”, akik miatt működik az intézmény.
Éppen ezért szervezetfejlesztési koncepciómban nekik nemcsak haszonélvezőivé,
hanem ennek létrehozóivá is kell válniuk. Az iskolai osztályok, csoportok
közösségek működésére ugyanúgy az együttműködés alapelvei érvényesek, mint
a felnőttek esetében. Az alapdokumentumokban tisztázott jogok és
kötelezettségek alapján az iskola teljes jogú polgárai ők, akik a megfelelő
fórumokon és módon beleszólhatnak életük és iskolájuk irányításába.
- Az irányítás és szervezés legfontosabb feladatainak tekintem, hogy
igazgatóként személyi felelősséget vállalok az alábbiakért: a szakszerű és
törvényes működésért, az ésszerű és takarékos gazdálkodásért, a magas
színvonalú pedagógiai munkáért, a gyermekekkel való egyenlő bánásmód
megköveteléséért, a méltányos és humánus ügykezelésért és döntésekért, a
tanulók érdekeinek elsőbbségéért, a pedagógusetika normáinak betartásáért.
- A gazdasági és pénzügyi irányítás szempontjából igazgatóként olyan
formális és nem formális megállapodások kötésére fogok törekedni, amelyek
csökkentik a váratlan és tervezhetetlen gazdasági helyzetbe kerülés veszélyét,
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akár külső pénzügyi források bevonásával is, alapítványi, magánjellegű és
pályázati támogatások révén. A biztonságos gazdasági, illetve pénzügyi működés
alapfeltétele a reális, átlátható, tudatos tervezés, felhasználás és ellenőrzés
rendszere. Ennek alapvetően a gazdasági vezető hatáskörébe kell tartoznia, aki
az elszámolóházzal együttműködve közvetlenül irányítja és ellenőrzi az iskola
gazdasági apparátusát, felelős a gazdasági jellegű feladatok jogszabályoknak
megfelelő ellátásáért.
- Az új épülettel kapcsolatban nagyon fontosnak tartom, hogy
megszűnjön a találgatás és a bizonytalanság az iskola közösségében, hiszen ez
rendkívül demoralizáló, valamint rontja az iskola beiskolázási pozícióját is. Pontos
építkezési-, idő- és költségvetési tervet kell készíteni az átalakítással
kapcsolatban. Az egész folyamatról, a közbeszerzési eljárástól, a tervek
elfogadatásán át, a kivitelezési munkálatokig, szükségesnek látom a részletes,
pontos és rendszeres tájékoztatást, mindegyik érintett fél számára, a tanári
kartól, a diákokon át, a szülőkig.
- Stratégiai nevelési és oktatási célom, hogy a mai kor válságos emberi
viszonyaira megoldásokat kínáljunk diákjainknak, illetve tegyük alkalmassá őket
arra, hogy keresni tudják az életképes alternatívákat. Fizikai, lelki és szellemi
értelemben egységes és egészséges, „meglett emberré” váló fiatalokat kell
nevelnünk, akik az autonómia magasabb értelmét képviselik, azaz a személyiség
mindhárom szintjén szabadon, felelősen és magas szeretetfokkal képesek létezni.
- A magas szintű tehetségfejlesztés céljainak megvalósítását szolgálja a
jelenlegi eredmények stabil megőrzése az alapoktatás, a különböző szintű
érettségikre és nyelvvizsgákra, a tanulmányi versenyekre való felkészítés,
valamint az iskola nyelvi programjai és az Arany János Tehetséggondozó Program
vonatkozásában. Ugyanakkor lehetséges ezeken a területeken is a színvonal
emelése, a programok racionalizálásával, különösképpen a tanári és a tanulói
motivációs szint emelésével, a differenciált értékelés következetes
érvényesítésével. Fontos lépés lehet az országos tehetségpontok hálózatához
való csatlakozás, az ebben rejlő lehetőségek kiaknázása, az egyetemi
tudáskapacitás bevonása az iskola fejlesztő rendszereibe, a gyakorló-hellyé,
illetve továbbképzési központtá válás. Az értékteremtés hatékonyabb
megvalósítása, és a régió középiskolái közötti versenyhelyzet miatt is,
érdemesnek látszik egy hatosztályos gimnáziumi osztály elindítása a 2013 – 2014es tanévtől kezdve, az egyik jelenlegi általános tantervű osztály helyett.
- A magas szintű munkához biztosítani kell a feltételeket, szellemi, lelki és
tárgyi értelemben egyaránt, környezetbarát módon, a fenntarthatóság elveinek
figyelembevételével. Az integrált könyvtári program bevezetésével, egy
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médialabor létrehozásával és egy koncepciózus testnevelési programfejlesztéssel
jelentős mértékben javítható az iskolai közösség feltételrendszere.
- A meglévő, jól működő képzési programok (nyelvi és tehetséggondozó
osztályok, OKTV-re, nyelvvizsgára, érettségire, felvételire felkészítés)
továbbfejlesztése mellett komoly perspektívát jelenthet az új épület
elhelyezkedése a kollégiummal történő szorosabb kapcsolatfelvételre, a képzési
programok egyeztetésére, finomítására, az esetleges egyesülésre nézve is.
- A fejlesztés speciális iránya lehet a Nemzetközi Érettségi (IB)
rendszerébe történő bekapcsolódás, amely különleges előnyöket nyújt a magas
követelményszintet teljesíteni tudó diákoknak, természetesen különleges
erőfeszítések árán. A Nemzetközi Érettségi Bizottság genfi központjával történő
kapcsolatfelvétel után lehetőség kínálkozik arra, hogy a Leőwey Gimnázium
tanárai egy rendhagyó oktatási-nevelési program keretében felkészítsék
diákjaikat a nemzetközi érettségire (International Baccalaureate). Tanulóink így
egy nemzetközileg elismert diplomát szerezhetnek, amellyel több, mint száz
ország számtalan egyetemére mehetnek továbbtanulni, hiszen felvételi
vizsgaként fogadják ezt el Oxfordban, a Harvardon, a Humboldt Egyetemen, a
Sorbonne-on stb.
- A következő években nagyobb hangsúlyt kell fektetni arra, hogy az egyes
tanulókra vonatkozó különböző méréseket összevessük, figyelemmel kísérjük a
fejlődést vagy az esetleges lemaradást. A mérések alapján nyomon követhetjük
az adott diák egyéni tanulási profiljának alakulását (pl. rajzolt tanulói
kompetencia térképek segítségével). Az egyéni tanulási profilba beletartoznak a
tanuló hozott és a méréseken elért eredményei, valamint azok összehasonlítása
a helyi és országos átlagokkal.
- A pedagógusok értékelésének differenciált rendszerét szintén ki kell
dolgozni az iskolában. Ehhez a legújabb kutatások által igazolt módszertani
eljárások felhasználását javaslom a terület felelősének. A minősítés kimunkált és
rendszerszerű gyakorlatának bevezetése a tantestületben oktató tanárok egyéni
munkájának értékelése, az iskola fejlődése, oktatási színvonalának megtartása és
továbbfejlesztése, valamint a munkahelyi probléma- és konfliktusmentesség
biztosítása szempontjából is elengedhetetlen.
- Az iskola szervezeti kultúrájának egyik legfontosabb összetevője a
szervezet minden irányú kommunikációja. Hiszem, hogy igazgatóként a kölcsönös
érdekegyeztető kommunikáció gyakorlatának terjedését kell elősegítenem, olyan
légkör kialakításával, amelyben az iskolai élet minden szereplője, a tanároktól, a
diákokon át, a munkatársakig és a szülőkig, el tudnak érni engem, és el tudják
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érni, meg tudják szólítani a másik felet, a modern infokommunikációs eszközök
alkalmazása révén is. Ízlésem szerint, a „mi iskolánkban” jellemzőnek kell lennie a
kulturált kapcsolatfelvételnek, az egyeztető kommunikációnak, a játékszabályok
tisztázásának a fenti résztvevőkkel.
- Építő vezetési koncepcióm megvalósításához figyelemre méltó
szempontokat kínál az élmény-pedagógia rendszere, azzal az alapigénnyel, hogy
boldog embereket szeretnénk nevelni. A flow-élmény megélésének lehetősége
nagymértékben a kreativitási képesség mozgósításával van összefüggésben.
Igyekszem elősegíteni az iskolában, hogy minden olyan törekvés támogatást
élvezzen, amely segíti fiataljainkat az alkotás örömének megélésében a tanulási
folyamat során. Minden erőmmel igyekszem támogatni annak a
szemléletmódnak a terjedését, amely a különböző tudományterületekre és
tantárgyakra bontott valóságunk egységes képét igyekszik újra megmutatni a
felnövekvő fiataloknak. Ez a holisztikus világkép, serkentve a kreatív
problémamegoldó potenciált, elősegítheti a globális problémák megoldását,
egyúttal harmonikusabb életszemlélet, illetve életmód megvalósítását idézheti
elő a mai „túlpörgetett” ritmus helyett. Ennek az interdiszciplináris és
boldogságra törekvő szemléletmódnak a térnyerése teljesen időszerű,
érvényesülésének megvalósítása, úgy a „látható”, deklarált tantervi, mint a
„láthatatlan tantervi” hálózatban szerepet kell kapjon.
- Kiemelt jelentőséget kell tulajdonítanunk az egészséges életmód
tanításának és gyakorlatának, a szellemi munka mellett, a lélek művelésének,
elsősorban a művészetek által, a testedzésnek és a szabadidő hasznos
eltöltésének. Teret kell adnunk a társas támogatást, a lelki egészségfejlesztést és
a tanácsadást biztosító programoknak. Mindezek megvalósítása érdekében
érdemes létrehoznunk egy „Egészségfejlesztő Csoportot” a tantestület
részvételével, amely a belső innováció és a pedagógiai programalkotás során az
iskolai egészségnevelési feladatokban közreműködik.
- Ezt a feladatot kívánom ellátni a következő öt esztendőben a Leőwey
Klára Gimnáziumban a paradigmaváltás korában. Értve ezalatt a globális
válságainkra való válaszkeresést és a jó nevű gimnázium új épületbe és új
korszakba vezetését egyaránt, s mindezt a következő generáció nevelés-oktatása
folyamatában, a tanítás-tanulás világában, az új oktatási törvények bevezetése
idején. Konstruktív pedagógiai és vezetési filozófiám szellemében építkezni
szeretnék, ehhez keresek társakat, akikben szintén ott él az alkotási vágy,
megőrizve a hagyományból az igazi értéket és megteremtve az ismeretlenben az
újat, amely életképes alternatívája lehet a lehúzó erőktől szenvedő magyar
iskolának.

