
A szerző írja. új könyvéről:  

A magyar oktatási rendszerben az iskola szakmai tekintetben önálló. Ennek
a  pedagógiailag  szuverén  egységnek  meghatározó  személyisége,  vezetője,
képvi¬ selője az igazgató. Az intézményre jellemző pedagógiai kultúrának ő az
első számú formálója. Tapasztalati tény, hogy pozíciójából eredően - minden
korlátozó körülmény ellenére is - át tudja rajzolni az iskola arculatát, ha akarja,
és ha van hozzá mersze és tudása.

ezetőnek lenni küldetés, kihívás, küzdelem. Igazi alkotó munka. A szellem
emberéhez  méltó  vállalás.  Különösen szép  feladat  az  iskolák,  kollégiumok,
óvodák  vezetése.  Mert  a  múltat  a  jövővel  összekötő  köldökzsinór  életben
tartá¬  sát  vállalja.  Szép  annak  ellenére,  hogy  ma  jóval  több  az  igazgató
munkáját nehezítő,  mint a segítő tényező. Hogyan lehet képes a tornyosuló
nehézsége¬  ken  mégis  úrrá  lenni?  Nos,  erre  csak  akkor  lehet  esélye,  ha
megtanul mindent,  ami megtanulható,  ha  professzionális intézményvezetővé
válik.
E kötet  a  szükségesnek ítélt  ismerethalmazból  az  alapokat:  a  korszerű

veze¬ téselméleti alapismereteket célozza meg.
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Előszó
„Ha most is azt csinálod, amit eddig, akkor megint oda jutsz, ahol

vagy”
A  hazai  és  nemzetközi  iskolai  szervezetkutatások  egyetérteni

látszanak abban, hogy e nagy történelmi hagyománnyal bíró intézményi
világ számára is elérkezett a filozófia és/vagy szemléletváltás korszaka.
A változást - és ebben is egyetértés mutatkozik - az iskola szervezeti és
kulturális  szerepének  újbóli  felépítésével  lehet  csak  eredményesen
megalapozni.

Nem vitás, hogy a modern iskoláknak továbbra is meg kell őrizniük
azt a kettős kötődésüket, melynek egyik ágense a kultúrában rögzített
értékek  tradicionális  áthagyományozásában,  másik  ágense  pedig  az
egyre dinamikusabban jelent kező intézményi-szervezeti kihívásokhoz
való érzékenységben érhető tetten.

Nagyon is aktuális  tehát  azt  a kérdést feltennünk, hogy miképpen
követhetjük  nyomon  az  iskolák  szervezeti  kultúrájának  átalakulási
folyamatát, és ami még ennél is fontosabb, milyen eszközrendszer áll
ahhoz rendelkezésünkre, hogy a szervezeti folyamatokba tudatosan és
hatékonyan avatkozhassunk be. Úgy is fogalmazhatnánk lehát, hogy

• ismerjük-e pontosan az iskolák belső szervezeti és életvilágát;
• kapcsolatba tudjuk-e hozni ezeket a dimenziókat a vezetés működési

mechanizmusainak tipikus jegyeivel;
•  fel tudjuk-e tárni, hogy milyen vezetési  mechanizmusok támogatják,

illetve akadályozzák egy adott iskola belső szervezeti és életvilágának
megerősödését.

A válasz - az első pillanatban - nagyon egyszerűnek tűnik: vegyük
elő  a  legkorszerűbb  szervezet-  és  vezetéselméleti  szakirodalmat,
ismerjük meg a szervezeti  folyamatokat,  külső és belső változásokat
magyarázó  és  értelmező  modelleket,  és  illesszük  hozzá  a  megfelelő
vezetési technikát. Ám, ha jobban elmélyedünk a kérdéskörben, rá kell
eszmélnünk,  hogy  az  iskolai  szervezetek  olyan  sajátosságokkal
rendelkeznek,  amelyek  a  szervezetelméleti  fogalmak  egyszerű
adaptálása  helyett  kreatív  megközelítést,  az  iskola  külső  és  belső
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világának interdiszciplináris megközelítését igénylik. Ezt célozza meg e
kötet szerzője is, aki igazgatóként és oktatóként is megtapasztalta, hogy
a szervezetelméleti, vezetéselméleti axiómák

-  iskolai  közegben  -  néha  már-már  feloldhatatlannak  tűnő
dilemmákká válnak. Különösen így van ez napjaink változó világában,
amikor  is  az  iskoláknak  egyszerre  kell  megfelelniük  a
környezetérzékenység,  a  rugalmasság  és  az  értékközpontúság
kívánalmainak. Ráadásul ezek a változások hirtelen „rajtaütés-szerűen”
érték  az  iskolákat,  kockázatossá  téve  az  addig  jól  kiismerhető
feltételeket (Kovács, 2002 ).'

Nem véletlen  talán,  hogy a korszerű vezetést  -  ahogy a könyv is
többször  utal  rá  -  a  szervezeti  kultúrába  ágyazottan  értelmezi  a
szakirodalom, és a szervezeti kultúrát illetően is legtöbbször QUINN és
ROHRBAUGH  (1983)2 modelljét  idézik,  mivel  a  mai  iskolák
kihívásának  tekintett  nyitottság  és  rugalmasság  mérését  ez  teszi
lehetővé.

Multidimenzionális  skálázás  segítségével  leírtak  egy  általánosnak
talált  háromdimenziós  elméleti  keretet  a  hatékony  szervezetre
vonatkozóan:

1. A szervezet fókusza lehet belső, személyorientált és/vagy külső,
szervezetorientált.

2. A szervezeti struktúra vonatkozásában lehet preferált a stabilitás,
ami  kontroll  által  megvalósuló  és/vagy  előnyben  részesíthetik  a
rugalmasságot, változást.

3.  A  vágyott  szervezeti  célok  kapcsán  fókuszálhat  a  szervezet  a
célelérés  folyamatára,  az  eszközökre,  és/vagy  lehet  eredmény-,
célorientált.

QUINN mindezek alapján a következő négy modellt különítette el.
A  „célorientált”  kultúrában  a  racionális  tervezés  dominál,  a  cél-
teljesítmény  viszonyra  koncentráló  vezetés  központi  szerepű,  míg  a
szervezeti  tagok  csak  korlátozott  mértékben  juthatnak  hozzá  az
információkhoz. Ezzel szemben a „támogató” kultúra jellemzői a köl¬
csönös bizalom és felelősség, a részvétel, az együttműködő, kooperatív
magatartás, jó csoportszellem, erős csoportkohézió, az egyéni fejlődés,
önkiteljesedés  megvalósítása,  informális  és  döntően  szóbeli
kommunikáció  és  a  szervezet  iránti  elkötelezettség.  A
„szabályorientált”  kultúrát  a  formális,  hierarchikus  szervezeti



megoldások  jellemzik,  központi  értéke  a  stabilitás  és  az  eddig  elért
eredmények  megőrzése.  A  formális  információs  és  (főleg  írásos)
kommunikációs rendszerek erős kontrollt és tiszta szabályokat ígérnek
a beosztottaknak. S végül az „innovációorientált” kultúrában igen erős
a  késztetés,  hogy a külső környezet  változásait  nyomon kövessék,  s
azokra jól  reagáljanak.  Ehhez kreativitásra,  versenyszellemre,  szabad
információáramlásra  és  folyamatos  tanulásra  van  szükségük  a
szervezeti tagoknak. E kultúra vezető  értéke a növekedés és a fejlődés,
éppen  ezért  a  vezetés  a  lehetőségek  folyamatos  megragadá¬  sára
koncentrál.

QUINN és ROHRBAUGH a modellek leírása során azonban utalnak
arra,  hogy  azok  differenciáltsága  eltérő,  így  a  szabályorientált  és  a
célorientált modellek kon ceptuálisán igen közel állnak egymáshoz, és
ennek megfelelően a feltárt kognitív léiben is tapasztalható átfedésük.

A  modell  további  kidolgozása  során  QUINN  azonosította  a
kapcsolódó  vezetői  stílusokat,  illetve  a  hatékonysági  kritériumok
túlsúlyának lehetséges kimeneteit.

QUINN  (1991  )3 tehát  foglalkozik  a  mérték  kérdésével  is.  A
tisztázatlan vagy el¬ lentmondásos értékek mellett hatékonysággátló is
lehet valamely értékkifejező kritérium egyoldalú túlértékelése is. Ha a
kontroll  rigiditássá,  a  rugalmasság  káosszá  válik,  és  a  túlzott  belső
fókusz  apátiát,  érdektelenséget  eredményez,  az  egyoldalú  kifelé
orientáltság  pedig  támadó  ellenségességbe  torkollik,  akkor  már  nem
beszélhetünk  eredményességről.  Nem  hatékony,  negatív  kultúrák
jöhetnek  létre.  A  „célorientált”  helyett  „zsarnoki”  szervezetben
találhatja magát az ember, ahol csak a hatékonyság és az ezt erőltető
főnök  szava  számít,  aki  kritikátlanul,  dogmatikusan  szabályoz,
kihasználja, kimenti a cél érdekében az embereket. Míg a „támogató”
kultúrából „felelőtlen country club” válik, ahol a túlzott engedékeny¬
ség  kontrollálatlan  individualizmust,  parttalan  megbeszéléseket
eredményez,  az  elvégzendő  feladattal  senki  nem  törődik.  A
„szabályorientáltság” egyoldalú „fagyos bürokráciához” vezethet, ahol
lebénul  a  szervezet  a  merev,  kontrolláló,  „nagykönyv”  szerinti
eljárások,  dokumentálás,  mérés  lélektelen  erőltetésétől.  Végül  az
„innovációorientáltság”  hangsúlyozása  „lármás,  viharos  anarchiába”
torkollhat,  ha  a  versenyelőnyre  koncentrálva,  elvtelen
opportunizmussal,  átgondolatlan,  éretlen  kísérletezgetéssel,  a



folyamatosságot  és  ellenőrzést  figyelmen  kívül  hagyva  működik  a
szervezet.

További  kérdéseket  vet  föl  a  magyar  oktatási  intézményekben  a
QUINN-modellt  és  kérdőívet  felhasználó  két  kiterjedtebb  kutatás
eredményeinek  áttekintése.  SERFŐZŐ  (2002)4 vizsgálatai  az
önkormányzati  és az alternatív  (pl.  alapítványi,  egye¬ sületi)  iskolák
összehasonlítását  célozza,  míg  BARÁTH  (1998)5 Békés  megyei
felmérése a modell alapján kidolgozott 85 állításos kérdőívvel vizsgálta
az  iskolák  vezetőinek  és  tanárainak  véleményét  az  intézmények
hatékonyságmodelljeiről.

SERFŐZŐ (2002) kutatásai  az önkormányzati  és a  magánoktatási
intézményeket hasonlítva, az egyes modellek preferenciáját, elutasítását
egyrészt  a  magánintézmények  nagyobb  versenyérzékenységével,
másrészt az iskolák méretével indokolja. Az önkormányzati iskolákban
gyakoribbnak  találja  a  tradicionális,  „szabályorientált”  modellt,  de  a
kisebb  méretnél,  a  személyes  interakciók  gyakorisága  miatt,  a  „tá¬
mogató”  modell  is  megjelenhet.  A magániskolákban  elutasítottabb  a
hagyományos  modell,  míg  a  „támogató”  szemlélet  preferált,
ugyanakkor  szintén  jellemző  a  piaci  verseny  miatt  az
„innovációorientált” kultúra.

BARÁTH  (1998)  vizsgálati  eredményei  alapján  a  tanárok  és  a
vezetők szerint a „célorientált” modell jellemzi leginkább az iskolákat,
és a „szabályorientált”, hagyományos iskolamodell háttérbe szorul. A
vezetői  paradigmaváltásra  utal,  hogy  a  külső  nyitottságot  kifejező
„innovációorientált”  modellt  és  az  iskolai  klíma  fontosságát
hangsúlyozó „támogató” modellt  egyre  hangsúlyosabbnak tekintik  az
iskolákban. Az irányításra vonatkozóan eltérő a tanárok és a vezetők
véleménye,  míg  a  vezetők  „támogatónak”  tartják  magukat,  addig  a
beosztottak  szerint  a  „cél-  és  az  innovációorientált”  modelleket
jellemző vezetői működés dominanciája valósul meg. Az iskolákra és a
vezetőkre vonatkozó felmérés alapján tehát azt a következtetést vonja
le a szerző, hogy vezetői szinten komplexebb, paradigmaváltásra utaló
kép alakult ki az oktatási intézményekről, míg alsó szinten statikus, de
a hagyományostól távolodó ez a kép.

A fenti kutatások jól jelzik, hogy az iskolák belső világát versengő
értékek  árnyalják,  miközben  egyre  nagyobb  az  igény  egy  olyan
egyensúlyi  állapot  kialakítására,  amelyet  Pataki  Ferenc  (2002)®



dinamikus stabilitásnak  nevez,  és e - talán furcsa - fogalompár két
tagját  egyaránt  fontosnak  tartja:  dinamikus  is,  te¬  hát  folyamatos,
megtervezett, szerves változás is, de a mindenkori stabilitás is jellemzi.

Iskolarendszerünk  stratégiai  fejlesztésének  fő  támadási  pontját  is
magukban az iskolákban látja, természetesen abban, hogy iskoláinkban
képesek  legyünk  fenntartani  ennek  a  dinamikus  stabilitásnak  olyan
állapotát, amely nélkül egyszerűen nem lehet tanulni, és amely nélkül
az  iskola  nem  lesz  befogadóképes  azokra  a  nagyobb  léptékű
változásokra  sem,  amelyek  az  iskolastruktúrában  és  tartalmakban
végbemennek.

Az iskola szervezeti- és életvilágának stabilitása nézetünk szerint
két dimenziópárban ragadható meg. Egyrészt akkor járhatunk sikerrel,
ha  (1)  markánsan  meg  tudjuk  jeleníteni  az  iskola  küldetését,
intézményi  szintű  céljait,  s  azokat  stratégiai  szempontból  is  meg
tudjuk erősíteni. Másrészt arra is törekednünk kell, hogy (2) mindez ne
csupán  az  intézmény  szervezeti  világában  rögzítődjön,  hanem  a
tanárok, diákok személyes életvilágaiban is. E két dimenzió között az
látszik  az  alapvető  különbségnek,  hogy  míg  az  intézményi  célok
egyféle  visszautaló  magatartást  és  viszonyt  tételeznek  fel,  mely
magatartás legitimként fogadja el a múltban kitűzött és a közösség által
is elfogadott célokat, addig a személyközpontúság jegyében éppen az
előlegező  magatartás  és  viszony  válik  hangsúlyossá.  Ebből  a
szemszögből ugyanis éppen az válik fontossá, hogy minél több olyan
személyes  cél  fogalmazódhasson  a  tanárokban  és  a  diákokban,
amelyekből - szerencsésebb esetben - közös célok is generálódhatnak.

E két  standard faktor  harmonizálásához természetesen  a szervezet
vezetési faktorát kell segítségül hívnunk. Jól ismert szervezetelméleti
közhely, hogy más-más hatást vált ki az intézményi működésben, ha a
vezető az ún. erős vagy a gyenge kontroll eszközeivel él. Anélkül, hogy
e bonyolult összefüggésrendszernek a mélyére ásnánk, állapítsunk meg
most csak annyit, hogy

•  az  iskola  kulturális  lehorgonyzottságát,  intézményi
legitimációjának érték- elvűségét erős kontrollal, innovációorientáltságát gyenge
kontrollal támogathatja a vezetés;

•  abban  az  esetben  viszont,  ha  a  vezető  az  iskola  szervezeti  és
életvilágának  stabilitására koncentrál,  akkor  az  intézményi  szintű  célok



esetében célszerű az erős kontroll,  a személyes életvilágok céljai esetében pedig a
gyenge kontroll eszközeivel élnie.

Összegzésképpen  megállapíthatjuk,  hogy  az  iskolai
szervezetfejlesztés záloga - mint ez már annyiszor bebizonyosodott - a
vezetés érzékenysége és ereje, de mindezen tényezők mit sem érnek, ha
a vezető hibásan méri fel az iskola belső világának tipikus jegyeit, és
tévesen  dönt  a  kontroll  jellegének  megválasztásakor.  Annyi
bizonyosnak látszik,  hogy a modem iskola modelljében elsősorban a
kulturális  és  intézményi  nyitottság,  rugalmasság  jelent  olyan
problémát, amilyet  csakis tudatos vezetési magatartással lehet kézben
tartani.

Meggyőződésem, hogy ez a könyv is a tudatos vezetői magatartás
megalapozását és fejlesztését szolgálja, ezért is ajánlom az érdeklődő
olvasók figyelmébe. Budapest, 2004. december
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Bevezetés
Az  utódai  iránt  felelősséget  érző  ember  évezredekkel  ezelőtt

feltalálta  azt  az intézményt,  amelyet  az ógörög  szkóléból  átvett  latin
schola után  magyarul  iskolának nevezünk.  Nemcsak  az  elnevezést
örököltük meg az antik világtól.  Azt a felismerést is,  hogy az iskola
öregnek, fiatalnak egyaránt köldökzsinór, minthogy falai között láplál a
múlt  és  formálódik  a  jövő.  És  mint  ilyen:  a  legsúlyosabb
sorskérdéseink egyike.

Különösen azzá  válik  átmeneti  korokban.  Amikor  a  régit  a  maga
könyörtelenségével felváltja az új, és az átrendeződés nem kíméli sem
az  értékrendet,  sem  az  elmélet-  és  jogalkotást,  sem  a  szokásokat
szentesítő  gyakorlatot.  XX.  századi  történelmünk  bővelkedett  ilyen
átmeneti időszakokban. Egyet érdemes igazán közülük kiemelnünk: a
20-as éveket.  Akkor a Trianon után kivérzett  nemzetet  elsősorban is
egy  elkötelezett  és  szakszerűen  irányított  kultúrpolitika,  benne  a
valóban  sorskérdésként  kezelt  iskolaügy  hozta  vissza  tetszhalott
állapotából.  Nyolc  évtizeddel  ezelőtti  elődeink  akkor  kitűnő  választ
adtak a történelem kegyetlen kérdésére.

Az  ezredforduló  éveiben  újabb  átmeneti  korszakban  élünk.  A
társadalomban zajló viharos átalakulások nem hagyják érintetlenül az
iskola  világát  sem:  külső  környezete  és  belső  élete  robbanásszerűen
változik.

Az  Európai  Unióhoz  történt  csatlakozás  pedig  további
elmozdulásokat  eredményezhet.  Azzal  együtt  (vagy  annak  ellenére),
hogy  az  Unió  -  köztudottan  -  nem  alkotott  kötelező  érvényű
szabványokat a közoktatásban, az oktatáspolitika formálását rábízta a
nemzeti ágazati irányításra.

A  mai  magyar  iskolára  történelmi  felelősség hárul.  Főszereplővé
válik  abban  a  nagy  sorstragédiában,  amely  olyan  kérdésekkel
szembesíti  a  közoktatást,  mint  például  hogy  vajon  sikerül-e
megőriznünk  és  milyen  mértékben  identitásunkat,  Iradícióinkat,
anyanyelvűnket  és  nemzeti  kincseinket  a  globalizálódó  világban?
Vajon  megmarad-e  iskoláinknak  értékőrző  és  értékátadó,  nevelő
szerepe, avagy átalakulnak tudásgyárrá? Milyen fiatalokat bocsát majd



ki öt-tíz-húsz év múlva a falai közül? És képes lesz-e az országos tanári
kar állni a versenyt az új idők új kihívásaival szemben?

A magyar oktatási rendszerben az iskola szakmai tekintetben önálló.
Ennek a pedagógiailag szuverén egységnek meghatározó személyisége,
vezetője, képviselője az igazgató. Az intézményre jellemző pedagógiai
kultúrának  ő  az  első  számú  formálója.  Tapasztalati  tény,  hogy
pozíciójából  eredően  -  minden  korlátozó  körülmény  ellenére  is  -  át
tudja rajzolni az iskola arculatát, ha akarja, és ha van hozzá mersze és
tudása. Az iskola korunkban jelentkező említett felelőssége elsősorban
az 6 vállát nyomja. Fokozott figyelem illeti hát munkáját és képzését. A
munkáját, amely - jóllehet a tanítványok javának szolgálatára irányul -
az intézmény vezetésében ölt testet. És a képzését is, amely - ha eléri
célját - alkalmassá teheti a vezetői feladatok eredményes ellátására.

A  Magyar  Köztársaság  közoktatási  rendszerében  csak  pedagógus
végzettség  birtokában  és  többéves  pedagógiai  gyakorlat  után  lehet
valaki  iskolaigazgató.  Ezt  a  tényt  örömmel  kell  fogadnunk,  mivel  a
hátterében a pedagógiai munka abszolút elsőbbségének indoka áll. Ám
következik belőle az is, hogy a pedagógusból lett igazgatók megállják
ugyan a helyüket a katedrán, de a vezetésről magáról szükségképpen a
kelleténél jóval kevesebbet tudnak. A kezdő vezetők a legtöbbször úgy
érzik,  hogy mélyvízbe  dobták  őket,  amelyben  -  úszni  nem tudván -
fuldokolnak.  Van,  aki  nagy nehezen  kikecmereg  a  partra,  miközben
ösztönösen megtanulja legalább a felszínen maradás trükkjeit. De van,
aki  elmerül.  Mindkettőre  valamennyien  ismerünk  példákat.  A
valamikori kiváló pedagógusból lett, a vezetői feladatával éppen csak
birkózni  tudó,  vagy  az  iskolavezetéssel  kudarcot  valló,  sikertelen
igazgatókét.  Mindkettő  nagy  veszteség.  És  mindkettő  jórészt
megelőzhető  azáltal,  ha  a  leendő  vezető  időben  elsajátítja  új
„szakmájának” elméleti és gyakorlati ismereteit.

Oktatási rendszerünk helyesen ismerte fel ezt a szükségszerűséget.
Jó évtizede megindultak a felsőfokú szakirányú továbbképzések a már
hivatalban  levő  és  a  leendő  intézményvezetők  számára.  Ennélfogva
mára  jelentős  mértékben  csökkent  a  vezetőképzés  nélkül  igazgatói
megbízást  kapó pedagógusok  arányszáma.  Ám e  képzések  sokfélék:
nem feltétlenül  adnak  elegendő  segítséget  minden  téren.  Pedagógiai
fóru¬ mokon továbbra is rendre visszatérő téma az intézményvezetők
elbizonytalanodása.  Amit  a  túl  gyakran  változó  közoktatás-politikai



környezet és az igazgatók elméleti  felkészültségének vagy gyakorlati
ismereteinek  hiányos  volta  együttesen  idéz  elő.  Valamint  az  a  tény,
hogy a legtöbb esetben nincs kihez fordulniuk segítségért, tanácsért.

Mert kihez is fordulhatnának? A tanári karban jó barátként együtt
dolgozó kollégákhoz? Ezt bizony tekintélyromboló lépésnek tekintik az
igazgatók.  Meg  azután  a  pedagógustársak  még  náluk  is  kevésbé
járatosak  a  vezetés  tudományában.  Többnyire  nem  is  ismerik  a
jogszabályokat,  és  kisebb  az  oktatási  rendszerre  irányuló  kitekintési
körük  sugara.  így  hát  nem  lehetnek  jó  tanácsadók.  Az  igazgatói
csoportosulások  (munkaközösségek,  kollégiumok)  is  kevés  helyen
tudnak olyan szakmai fórumokká válni, ahol nyíltan,  presztízsvesztés
és érdekellentét nélkül lehet tanácsokat kérni és adni. A fenntartó még
ritkábban  lehet  alkalmas  partner  a  tanácsadásban.  Egyrészt  mert
többnyire  nincsenek  olyan  szakemberei,  akik  járatosak  volnának  az
iskola  belső  életének  mindennapos  problémáiban,  és  így  autentikus
választ  tudnának  adni  a  felmerülő  kérdésekre.  Másrészt  az
intézményvezetők nem szívesen tárják fel bizonytalanságaikat az őket
kinevező felettesek előtt. így hál maiad a bölcsességek ősi hordozója,
az írott szó mint szomjat oltó forrás: a szakirodalom, a kézikönyv, a
példabeszédként szolgáló esetleírások.

E  kötet  ilyen  forrás  kíván  lenni.  A  maga  eszközeivel  segíteni
szeretné a közoktatási intézmények vezetőinek munkáját, hogy vezetési
szakismereteikre  támaszkodva,  szuverén  módon,  eredményesen
tölthessék be felelősségteljes küldetésüket.

Vezetőnek lenni küldetés, kihívás, küzdelem. Igazi alkotómunka. A
szellem emberéhez méltó vállalás. Különösen szép feladat az iskolák,
kollégiumok,  óvodák  vezetése,  mert  a  múltat  a  jövővel  összekötő
köldökzsinór  életben  tartását  vállalja.  Szép annak ellenére,  hogy ma
jóval  több  az  igazgató  munkáját  nehezítő,  mint  a  segítő  tényező.
Hogyan lehet képes a tornyosuló nehézségeken mégis úrrá lenni? Nos,
erre csak akkor lehet esélye, ha megtanul mindent, ami megtanulható,
ha professzionális intézményvezetővé válik.

A tanulnivalók több rétegből állnak össze. E kötet a szükségesnek
ítélt  ismeret-  halmazból  az  alapokat:  a  korszerű  vezetéselméleti
alapismereteket célozza meg. Tervezzük a könyv folytatását, amelyben
az  iskolavezetés és az iskolaműködés  néhány sajátos, kiemelt területét



(pedagógiai  program,  szervezeti  és  működési  szabályzat,  házirend
megalkotása, az igazgató kapcsolatrendszere stb.) tárgyaljuk majd.

A vezetéselméleti alapismeretek kifejtésekor arra törekszünk, hogy
bemutassuk  a  vezetéstudomány  által  feltárt  legalapvetőbb
törvényszerűségeket és összefüggéseket. De hogy a leírtak ne riasszák
el a  vezetéssel  kacérkodó pedagógus olvasókat,  tudatosan kerüljük a
vezetéstudományi  ínyenceknek  élvezetes  aprólékos  elméleti
rejtegetéseket vagy a szakirodalomban folyó viták bemutatását. Csak a
legszükségesebbnek  vélt  alapismeretek  tárgyalására  szorítkozunk.
Szeretnénk  megmutatni,  hogy  a  vezetés  tudománya  és  gyakorlata
számos azonos elemet tartalmaz, függetlenül attól, hogy vállalatot vagy
iskolát kormányoz-e a vezető. A hangsúlyt azonban mindig ez utóbbira
helyezzük. Nem mellőzzük tehát a vezetéstudomány megállapításainak
interpretálását  és  a  használatos  szakkifejezések  alkalmazását,  de  az
elméletet  megvilágító  példákat  mindig  a  közoktatási  intézmények
életéből  hozzuk.  Ezeket  az  óvodai  vagy  iskolai  életre  történő
alkalmazásokat,  példákat  tipográfiailag is elkülönítettük a szövegben.
Ily módon a kötet - reményeink szerint - mind a vezetés iránt általában,
mind  a  közoktatási  intézmények  vezetése  iránt  érdeklődők  számára
hasznos olvasmány lesz.

* *
A  könyv  megírására  az  az  elemi  erejű  igény  inspirált,  amelyet

konferenciákon  és  továbbképzéseken  fogalmaznak  meg  évek  óta  a
kollégák.  Kitüntetetten  a  Pázmány  Péter  Katolikus  Egyetem
Bölcsészettudományi  Karán  szervezett  szakirányú  pedagógus
továbbképzésünkön,  amelynek  keretében  mások  mellett  közoktatási
vezetőket, szakértőket készítünk fel a szakvizsgára, és ahol már régóta
várják egy korszerű iskolavezetésről szóló monográfia elkészültél.

Előzménynek tekinthető  Az iskolaigazgató című, 1994-ben kiadott
munkánk (I )FC Kiadó). Ez - bár komoly sikert aratott a szakmában - a
könyvkiadás viharainak következtében hamar eltűnt a piacról, a további
kiadások  esélye  nélkül.  A  felmerült  igényeket  így  csak  új  könyv
megírásával  lehetett  kielégíteni.  Az  eltelt  évek  hozta  változások
továbbá újabb hangsúlyeltolódásokat tettek szükségessé a közoktatási
vezetők  munkájában.  Indokolttá  vált  tehát  a  tíz  évvel  ezelőtt  leírtak
jelentős  kiegészítése  és  elméleti  megalapozása,  amit  e  kötetben



végeztünk el. Így a Vezetés - pedagógusszemmel korábbi kötetünk, Az
iskolaigazgató édestestvérének, folytatásának tekinthető.

Kiemelten  ajánljuk  e  munkát  a  közoktatási  vezető szakon
szakvizsgára készülő kollégáknak és oktatóiknak.

Akárcsak  elődje,  ez  is  egyaránt  szól  gyakorló  és  leendő  óvoda-,
iskola- és kollégiumvezetőknek, azzal együtt is, hogy a példák zömét a
iskolák  életéből  hozzuk.  Az  egyszerűbb  szóhasználat  kedvéért
többnyire  iskolaigazgatóként  vagy  csak  igazgatóként  említjük  a
nevelési-oktatási intézmények első számú embereit, de értelemszerűen
valamennyi nevelési-oktatási intézmény vezetőjét értjük a kifejezésen.
Mint ahogyan gyakran alkalmazzuk az iskola kifejezést az óvoda és a
kol¬ légium fogalmát is alárendelve.

Reméljük, hogy rajtuk kívül mindazok haszonnal forgatják majd a
kötetet,  akiket  érdekel  az  iskoláknak, ennek  az  összetett,  színes,
mozgásban  levő,  ám  semmi  mással  nem  pótolható  ötezer  éves
intézménynek a világa. Es talán szívesen olvassák majd azok is, akik
üzemszerűen  működő  embergyár  helyett  jól  szervezett,  állandóan
fejlődő, a gyermekek nevelését szolgáló műhelynek szeretnék tudni az
iskolákat.

Köszönetét  mondok  mindazoknak,  akik  segítették  e  könyv
megszületését:  Édesanyámnak,  akinek -  sok egyéb  mellett  -  a  tanári
hivatás  szeretetét  köszönhetem;  családomnak;  egykori  tanáraimnak,
jelenlegi és volt kollégáimnak, akiktől a szakmát tanultam és tanulom;
tanítványaimnak,  tanárjelölt  és  pedagógus  hallgatóimnak,  akiknek
révén  megmaradt  az  élő  kapcsolatom  az  iskolák  világával,  és  akik
kutatómunkájukkal  is  hozzájárultak  a  könyv  anyagának
összeállításához; számtalan barátomnak, ismerősömnek, akiktől tudást
és biztatást kaptam; a Széchenyi Ösztöndíj Bizottságnak és a Pázmány
Péter Katolikus Egyetem Bölcsészettudományi Kar dékánjának, akiktől
lehetőséget kaptam a könyv megírására.

Budapest, 2004. október
A szerző
I.

VEZETÉS ÉS ISKOLAVEZETÉS
1. Vezető és vezetés Alapfogalmak



A vezetés
Az antik görög világban a paidagógosz megfogta a gyermek kezét,

és  elvezette  arra  helyre,  ahol  szelleme,  lelke  és  teste  egészségesen
gyarapodhatott.  Ezzel  a  képpel  indít  évszázadok  óta  számtalan
pedagógiai  szakkönyv.  A  tanárok  tehát  régtől  fogva  tudják,  hogy
hivatásuk a fiatalokat elvezetni a tudás forrásához. A  vezetés fogalma
így természetes  módon ivódik be a  pedagógusok gondolkodásába  és
munka- kultúrájába.

Társadalmi  létünkben  és  a  köznapi  gondolkodásban  másként,  a
pedagógiából ismertnél tágabban értelmezzük magát a vezetést. Olyan
tevékenységet  jelölünk ezzel  a fogalommal,  amely összefogja kisebb
vagy  nagyobb  embercsoportok  munkáját  valamilyen  közös  cél
érdekében.  Eszerint  tehát  vezetni  annyit  tesz,  mint  eredményesen
megvalósíttatni dolgokat a többi ember által, illetve velük együtt.'

Ha  a  vezetés  jelenségét  elméletileg,  a  tudományos  analízis
módszerével  vizsgáljuk,  néhány  olyan  kulcsfogalomig  jutunk  el,
amelyek minden körülmények között jellemzik, és amelyek nélkül nem
értelmezhető.

a)  A  vezetéshez  mindenekelőtt  olyan  emberekre,  egyénekre  van
szükség, akik csoportot vagy csoportokat alkotnak. Egynél több ember
már  csoportot  képez.  A  feladatra  szerveződött,  intézményesült
csoportot szervezetnek nevezzük. Ez egyfelől keret, amelyben a vezető
a  tevékenységét  kifejti,  másfelől  magának  a  vezetésnek  a  tárgya.
Vezetésről  csakis  -  egyének  alkotta  -  szervezettel  összefüggésben
beszélhetünk. Az - óvoda, az iskola, a kollégium, de maga a közoktatási
rendszer is szervezet,  amelyet  vezetni  kell.  Mégpedig igen bonyolult
szervezet,  amelynek  tagjai  három  tipikus  nagy  csoportot  alkotnak
(gyerekek vagy diákok, pedagógusok és egyéb dolgozók), mi több, a
negyedik  csoport,  a  szülőké,  bizonyos  értelemben  szintén  beltagnak
tekinthető.

b) A szervezetek valamilyen cél érdekében, meghatározott feladatok
végzésére  jönnek létre.  E  feladatok  rögzülnek a  szervezet  tagjaiban,
akik céltudatosan, azaz tervszerűen törekszenek azokat végrehajtani. A
vezetés pedig arra irányul,  hogy maga a szervezet  a feladatait  minél
eredményesebben ellássa, és elérje szervezeti céljait. Nem az egyének
külön-külön  egyéni  érdekeit  szolgálja,  hanem  teljes  tevékenysége  a
szervezeti  célok elérésére irányul.  A  vezetés tehát  a szervezeti  célok



érdekében  végzett  tudatos,  tervszerű  tevékenység. Az  iskolákat  az
intézményes  nevelés  megvalósítása  végett  szervezték  meg  a
társadalmak  évezredekkel  ezelőtt,  a  közoktatási  intézmé¬  nyeknek
tehát  a  nevelés a  közös,  általános  céljuk.  Ennélfogva  az
iskolavezetésnek (és  a  közoktatási  rendszer  irányításának)  a  nevelést
kell minden mozzanatával szolgálnia.

c)  A  vezetés  tipikus  vezetési  funkciókban ölt  testet,  amelyek  a
vezetést  magát  jellemzik,  függetlenül  attól,  hogy  mire  irányul  a
szervezet sajátos munkája. Akár óvoda, iskola, kollégium, vagy éppen
gyár,  részvénytársaság,  családi  vállalkozás,  esetleg  egy  ország
vezetésével  szembesülünk,  bizonyos  tevékenységi  formák  állandóan
megjelennek  ott.  Meg  kell  például  tervezni  a  célokat  és  a
munkamenetet, gondoskodni kell az erőforrásokról, el kell számolni az
eredményekkel a közösségnek vagy a felettes szerveknek. Az iskolában
meg kell alkotni a pedagógiai programot, meg kell tervezni a tanévet, el
kell készíteni a tantárgyfelosztást és az órarendet, alkalmazni kell annyi
pedagógust és egyéb dolgozót, ahányan a jogszabályok szerint el tudják
látni az adott gyereklétszámra szabott feladatokat, elő kell teremteni a
pénzt mindenre, ami szükséges, tanév közben figyelni kell mindenre,
azaz  ellenőrizni  a  munkát,  a  tanév  végén  pedig  értékelni,  és  a
fenntartónak minden tekintetben elszámolni. Közben rendre döntéseket
hozni,  amelyek  a  munka  további  menete  szempontjából
nélkülözhetetlenek. Ezért a vezetési funkciók közül a döntés foglalja el
a központi helyet; a vezetés szempontjából az a leginkább meghatározó
és jellemző.

dj A  szervezet  tagjai  közösen  dolgoznak  azért,  hogy  a  célokat
elérjék.  Ki-ki  a  maga  területén  végzi  a  saját  munkafeladatát.  (Több
pedagógus  és  több  egyéb  dolgozó  foglalkozik  rendszerint  a
gyerekekkel.)  Mivel  azonban  a  szervezetet  alkotó  egyéneknek  a
legtöbbször különféle elgondolásaik és érdekeik vannak, amelyek nem
egyeznek  szükségszerűen  a  szervezetéivel,  a  célok  elérése  csak
együttműködéssel, ám  konfliktusok mentén  lehetséges.  A  vezetés
feladatainak sorában ezért kiemelt helyet foglal el az emberek közötti
együttműködés kialakítása. Ehhez számtalan eszköz áll rendelkezésre.

e) Az  egyes  részfeladatokat  a  munkatársak,  a  beosztottak,  a
szervezet tagjai látják el. A vezetésnek az a dolga, hogy előmozdítsa
ennek  megtörténtét.  A  végrehajtás  nem tartozik  a  közvetlen



tevékenységei  közé.  A  társadalmi  szervezetekben  a  vezetés  mindig
mások tevékenységére irányul. Az iskolavezetés ebből a szempontból
nem tekinthető tipikusnak: a vezetés itt is mások munkájára irányul, a
közoktatási  vezető  azonban  a  végrehajtásban  is  részt  vesz  (maga  is
tanít).

/) A mások tevékenységére irányultság sokféleképpen érvényesül az
ember és ember közötti kapcsolatokban. Modem világunkban ez már
sehol sem jelenthet fizikai értelemben vett közvetlen kontaktust, mint
amilyen például a gályákat hajtó evezős rabszolgák korbáccsal történő
„ösztökélése” volt. Az emberi jogok egyetemes érvényesülése korában
a  vezetés  mindig  intellektuális,  a  legtöbbször  verbális  síkon  zajlik.
Bármilyen  módszert  alkalmazzon  is,  közös  jellemzője,  hogy  a
befolyásolás, a hatásgyakorlás által érvényesül.

g) A hatásgyakorlás módja sajátos vezetési módszerekkel és vezetési
stílusokká  (írható  le,  amelyek  generálisan  jellemzik  a  vezetői
tevékenységet. A módszerek helyes megválasztása és a megfelelő stílus
alkalmazása - sok egyéb tényező mellett

-  közvetlen  módon  befolyásolja  a  munka  eredményességét.  Az
iskolavezetés módszerei rokonságot mutatnak a nevelési módszerekkel,
az általában vett vezetési stílusok pedig a nevelési stílusokkal.

A vezetés kulcsfogalmai tehát a következők:
- szervezet,
- szervezeti célok,
- vezetési funkciók,
- együttműködés,
- mások tevékenységére irányultság,
- hatásgyakorlás,
- vezetési módszerek és stílusok.
A  felsorolt  kulcsfogalmak  mind  elválaszthatatlanok  a  vezetéstől.

Segítségükkel  jól  definiálható  a vezetés  fogalma,  amely  a szervezeti
célok érdekében a szervezet tokjainak együttműködésére irányuló olyan
tudatos,  tervszerű,  jellemzően  intellektuális  tevékenység,  amely  a
vezetőknek  az  emberekre  történő  hatásgyakorlása  révén,  sajátos
vezetési  funkciókban  valósul  meg,  és  meghatározott  módszereket
alkalmaz.2

A  vezetéstudomány  különböző  iskolái  sokféleképpen  írják  le  a
vezetést.  Egyes  elméletek  szerint  voltaképpen  nem  más,  mint



problémamegoldó folyamat.  Eszerint  a  vezető  tevékenysége  a
következő lépésekből áll:

- a problémák felismeréséből, feltárásából és azonosításából,
- elemzésükből, az okok kiderítéséből,
- a problémák megoldását szolgáló célok meghatározásából,
- a feladatokat kijelölő döntések előkészítéséből és meghozatalából,
- a végrehajtás biztosításából, s annak ellenőrzéséből.
A mindennapi intézményvezetői gyakorlatot kétségkívül sok vezető

akként  éli  meg,  hogy állandóan adódó problémák megoldása őrli  fel
idejét.  Az  említett  vezetésértelmezés  azonban  nem  ilyen  szűkén
értelmezi  a  problémát,  hanem  annak  nevez  minden  megoldandó
feladatot, amellyel a vezetőnek szembe kell néznie.

Ebben  az  értelemben  problémának  tekinthetjük  a  házirend
megalkotását  éppúgy,  mint  a  betartása  feletti  őrködést,  az  iskolai
étkeztetés  megszervezését,  az  iskoa  kommunikációs  rendszerének
kiépítését, vagy bármit, amit meg kell oldani, cl kell végezni.

Széles  körben  ismert  a  Mintzberg-féle  felfogás  is,  amely  tipikus
vezetői  szerepek mentén  ragadja meg a fogalmat.  Eszerint  a  vezetés
alapvetően személyközi szerepekben mutatkozik meg, amelynek három
alcsoportját különbözteti meg:

- a nyilvános megjelenések szerepét,
- a főnöki szerepet,
- és a kapcsolatteremtő és -ápoló szerepet.
lirre épül a második, az információs szerep. Megjelenési formái:
- az információgyűjtés,
- az információszétosztás
- és a szóvivőség.
E két szerepcsoport teszi képessé a vezetőt a harmadik,  a  döntési

szerepének betöltésére:
- a vállalkozói,
- a zavarelhárító,
- az erőforrás-elosztó
- és a tárgyaló-megelőző szerepre.3

Az  iskolavezetés  jól  leírható  a  felsorolt  szerepek  mentén  is.
Némelyik  közülük  (például  az  információgyűjtő  vagy  a  tárgyaló-
szétosztó szerep) tipikusan gyenge pontja a közoktatási vezetésnek.



A legrégebbi keletű felfogás szerint (a francia Henri Fayol4 elmélete
óta) meghatározott funkciók gyakorlásaként értelmezzük a vezetést. (A
vezetési funkciókat a II. 1. fejezetben tárgyaljuk részletesen.)

Vezető és vezetőség
Vezetőnek nevezünk tehát minden olyan  személyt, aki a fentiekben

értelmezett vezetés feladatát látja el a szervezeten belül, azaz vezetői
szerepeket tölt be és vezetési funkciókat gyakorol. Tehát nem kizárólag
az  első  számú  embert.  A  közoktatási  intézményekben  sem  csak  az
igazgatót  tekintjük  vezetőnek,  hanem  a  helyetteseit,  a  tagozat-,
szakcsoport-  vagy  intézményegység-vezetőket,  a  munkaközösség-
vezetőket, bizonyos vonatkozásban az osztályfőnököket és a gazdasági
vezetőt, ha valóban vezetési funkciókat töltenek be, ténylegesen vezetői
feladatokat látnak el.

Attól kezdve, hogy valaki vezetői megbízást kap és ilyen munkakört
tölt  be,  tevékenysége  már  a  szervezet  (vagy  ezen  belül  a  rá  bízott
csoport)  egészére  irányul.  És  mivel  a  szervezetet  emberek,  egyének
alkotják,  az  ő  feladata  lesz  megteremteni  az  összhangot  a  sokszor
különböző egyéni célok és érdekek között, mi több, ezeket a szervezeti
céloknak  és  érdekeknek  alárendelni,  és  ezt  az  alárendeltséget
elfogadtatni. Ez komoly pszichológiai igénybevétellel, konfliktusokkal
jár,  aminek  következtében  a  vezető  időnként  magára  marad.  E
jelenséget  a  vezető  elmagányosodásának. nevezzük.  A
magáramaradottság érzetét fokozzák a mindenkori döntésekkel együtt
járó kockázatok és az ezekért viselt egyéni felelősség. A vezető egész
élete  voltaképpen  arról  szól,  hogy  többé-kevésbé  bizonytalan
szituációkban a kockázat felvállalásával kell döntést hoznia (Dobák).5

Az  elmagányosodás  mindazonáltal  nem  következik  be
szükségszerűen:  a  korszerű  vezetési  gyakorlat  megóvhatja  a  vezetőt
ettől  a  nemkívánatos  állapottól.  Nem  kell  például  elmagányosodnia
akkor, ha a felelősségben vele osztozó társak veszik körül: ha a vezetés
feladatait nem egy személyben, hanem a vezetőséggel együtt látja el. A
vezetést  ellátó  személyek  összessége,  az  első  számú  vezető  és
közvetlen  munkatársai,  akikkel  együttesen  gyakorolja  a  vezetési
funkciókat, alkotják a szervezet vezetőségét. Az iskolákban a vezetőség
többnyire az igazgató, a helyettesei, esetleg még a gazdasági vezető.



A  vezetőség fogalma  helyett  gyakran  tévesen  az  iskolavezetés
kifejezést  használják.  Olyankor  is,  amikor  nem  a  vezetési
tevékenységre, hanem  a  vezetést  ellátó  személyek összességére
gondolnak.  Ez  helytelen,  pongyola  szóhasználat,  amelyet  az
egyértelműség és a szakszerűség végett kerülni kell.

Vezetőségről  beszélünk  akkor  is,  amikor  több  személy  kollektív
vezetést  gyakorol.  Vannak  olyan  szervezetek,  ritkábban  iskolák  is,
amelyekben nincs egyetlen első számú felelős vezető, hanem rotációs
elv szerint vagy többen együttesen gyakorolják a vezetési funkciókat.
Tekintettel  arra,  hogy a magyarországi iskolák gyakorlatától  mindkét
eljárás  távol  esik,  az  ilyen  vezetési  szerkezetekkel  nem  fogunk
foglalkozni.

Vezetés, irányítás, menedzsment
Ezt  a  három  fogalmat  a  köznapi  beszédben  úgyszólván

szinonimákként  kezeljük.  A  vezetéstudomány  azonban  finom
distinkciókat  alkalmaz,  jóllehet  a  szakirodalomban  sem  teljesen
egyértelmű a szóhasználat.

Munkánkban a továbbiakban  vezetésen mindig azt a tevékenységet
értjük, amely a szervezeten  belül valósul meg, a szervezeti hierarchia
csúcsáról  kiindulva.  A vezetést  ellátó  személy vagy személyek  tehát
mindig  a  szervezet  tagjaiként,  azon  belül  levékenykednek.  Hatásuk
közvetlenül  érvényesül  a  szervezet  munkájában  és  eredményeiben.
Ennek megfelelően az óvodavezetőt, a kollégium- vagy iskolaigazgatót
vezetőnek tekintjük, minthogy ők az adott nevelési-oktatási intézmény
kinevezett pedagógusai is egyben. Munkájuk tehát a vezetés, és nem az
irányítás.

Ezzel  szemben  az  irányítás  kívülről jövő  tevékenységet  jelent.
Szerepe lehet a szervezetek létrehozásában vagy megszüntetésében, és
különösképpen  a  működés  kereteinek  kijelölésében.  Közvetlen
befolyást  -  legalábbis  önállónak deklarált  szervezetek  esetében,  mint
amilyenek  jogrendszerünkben  az  iskolák  -  sohasem  gyakorol  a
szervezetek  tevékenységére.  Abba  nem  avatkozhat  be,  hanem
áttételesen, a  szabályozás, az  ösztönzés és a  szankcionálás eszközével
fejti  ki  hatását.  Erre  a tevékenységre utal  például  az oktatásirányítás
szóösszetétel.  Az  oktatási  miniszter  vagy  a  közoktatási  intézmény



fenntartója  tehát  irányítóként,  nem  vezetőként  van  jelen  az  oktatási
rendszerben, és így jelenik meg a közoktatási intézményekben.

Viszonylag  új  keletű  fogalom  a  sokféléképpen  értelmezett
menedzselés vagy menedzsment (management). Az utóbbi voltaképpen
olyan  korszerűen  megszervezett  vezetőséget  jelöl,  amely  mindig
kollektív formában, csapatban végzi a vezetés munkáját. Jellemző rá a
racionális  munkamegosztás,  a  szoros  és  jól  szabályozott
együttműködés,  de  mindenekelőtt  az,  hogy  tevékenysége  -  a
mindennapi  működés  biztosítása  mellett  -  elsősorban  a  szervezet
fejlődésének előmozdítására  irányul.  A  továbbiakban  ebben  az
értelemben használjuk, és azonosítjuk a korszerű vezetőség fogalmával.

A  menedzsment  kifejezésből  a  magyar  nyelvben  kialakult  a
menedzselés -  gyakran pejoratív színezetű - fogalma. Ezt a köznyelv
általában akkor használja, amikor érdekérvényesítésre, anyagi források
megszerzésére  vagy  a  szervezet  olykor  elvtelen  módon  történő
reklámozására,  „eladására” gondol.  A közoktatási  rendszerben -  ahol
sajnálatos  módon állandósultak  a  forráshiányok -  helytelenül  bár,  de
gyakran tapasztalni ez utóbbi két asszociációt.

Az  iskola  menedzselésén  helyesen  a  stratégiai  célokat  szolgáló,
fejlődést  biztosító  korszerű  vezetést és  az  intézmény  érdekeinek
hatékony képviseletét értjük.

Vezetés és szakma
A vezetés mára mindinkább sajátos szakterületté vált a társadalmi

munkamegosztásban.  Olyan  önálló  feladattá,  amely  speciális
szakismereteket  és  tudást  igényel.  Hiánytalanul  igaz  ez  abban  az
összefüggésben, hogy bármilyen szervezetről legyen is szó, mindenütt
embereket  kell  vezetni,  és  nem  a  voltaképpeni  szervezeti  feladatot
végezni. (Ez utóbbi a szervezetet alkotó egyének, a végrehajtók dolga.)
Az  emberekre  történő  hatni  tudás nem  tesz  lényegi  különbséget
aszerint,  hogy  konkrétan  mit  csinálnak  maguk  az  emberek:
gyermekeket nevelnek-e vagy éppen cipőt gyártanak. E megfontolásból
kiindulva  alakulhattak  ki  és  terjedtek  el  világszerte  olyan  vezetési
rendszerek (mint például a motivációt középpontba állító vezetés vagy
a  legújabb  keletű  minőségirányítási  rendszerek),  amelyeknek
technikáira a szervezettől független, professzionális tanácsadók tanítják
és  képezik  a  tényleges  vezetőket.  A  sajátos  vezetési  szakismeretek



megszerzése és vezetői  feladatok gyakorlása bizonyos mértékig el  is
idegeníti a vezetőt eredeti szakmájától.

Ez a körülmény komoly dilemmát okoz a közoktatási intézmények
vezetésében.  Azok  a  pedagógusok,  akik  mély  hivatástudattal  végzik
nevelőmunkájukat,  pályájuk kezdetén a legtöbbször  idegenkednek az
övékétől  sokban  eltérő  módszertani  apparátust  igénylő  vezetői
munkakörtől.  Egy  idő  múltán  azután  rendszerint  tudatosul  bennük,
hogy  az  igazgató  tevékenysége  ugyanúgy  a  gyermekek,  a  tanulók
fejlődésére  irányul,  mint  a  pedagógusoké,  csak  más  módon  és  más
eszközökkel.  Mi  több,  azzal  a  felismeréssel  is  szembesülnek,  hogy
vezetőként  lényegesen  megnő  a  mozgásterük  éppen  a  pedagógiai
kultúra fejlesztése terén. E felismerés végül is vezetői székbe ültet sok
korábbi  óvodapedagógust,  tanítót,  tanárt.  Hamar  rá  kell  jönniük
azonban - ha vezetőképzés keretében korábban nem szembesültek vele
-,  hogy sokféle  új  ismeretet  és  készséget  kell  még  tanulniuk  ahhoz,
hogy  eredményes  vezetők  lehessenek,  és  ne  merüljenek  el  a  rájuk
zúduló sokféle elvárás és feladat örvényében.

A kérdés olyan módon is felmerül, hogy mire van nagyobb szüksége
a  vezetőnek?  Saját  szakmájának  szakismereteire,  vagy  speciális
vezetési  tudásra?  (A  válaszra  visszatérünk  az  I.  3.  fejezetben.) Az
óvodák, iskolák világában ez a kérdés így hangzik:  Vajon a legjobb
pedagógusból lesz-e a legjobb intézményvezető?

A válasz egyértelműen  nem. Ezt az pedagógusok többsége is tudja
vagy  belátja.  Kikérdezéses  vizsgálatok  során  gyakorló  és  leendő
vezetők  szintén  nemmel  válaszoltak  a  fenti  kérdésre.6 A
megkérdezetteknek  mindössze  2%-a  vélekedett  úgy,  hogy  csak  a
legkiválóbb tanárból lehet kiváló igazgató. Hozzátették: azért, mert kü¬
lönben  nem  lesz  szakmai  tekintélye,  és  nem  tudja  majd  sikeresen
irányítani  a  pedagógiai  munkát.  98%-uk  azonban  egyetértett  azzal,
hogy bár  az említettek  miatt  csak tekintélyes,  jó pedagógusból  lehet
sikeres igazgató, ám pedagógiai kiválóságánál fontosabb követelmény
vele szemben az, hogy a vezetésre alkalmas legyen. Vagyis - ha létezik
egyáltalán objektív rangsor -  nem feltétlenül az első számú nevelőnek
kell vezetővé válnia. A jó katonából nem feltétlenül lesz jó hadvezér.
Mint  ahogyan  n  lehetséges  hegedűművészből  sem  lesz  mindig
ugyanilyen  karmester.  A  jó  pedagógusból  is  csak  akkor  lehet  majd
kiváló igazgató, ha megtanulja a vezetés ismereteit és ha megvannak



benne  a  vezetés  megkívánta  sajátos  képességek  és  készségek.  11/,
utóbbiak  közöli  a  felnőttekkel való  kommunikációs készségeket,  a
nagyobb

ao  konfliktustűrést,  a  rendszerben történő  gondolkodást,  az
adminisztráció  (dokumentáció) iránti  affinitást  és  a  jogszabályokban
való eligazodást említették mint olyat, amely nem, vagy jóval kisebb
arányban  jelentkezik  követelményként  a  beosztott  pedagógussal
szemben.  Arra  a  kérdésre  tehát,  hogy  szakmai  (pedagógiai)  vagy
vezetési  ismeretekre  van-e inkább szüksége az iskolaigazgatónak, az
volt az egyöntetű válasz, hogy az utóbbira. Hozzátették azonban - és
ebben tökéletes egyetértés mutatkozik évek óta-, hogy az átlagos vagy
gyenge  pedagógiai  felkészültségű  pedagógusból  semmiképpen  sem
lehet jó vezető. (E kérdést az 1.4. fejezetben tárgyaljuk részletesen.)

„A vezetés századunk elejétől folyamatosan intézményesült, önálló,
második szakmává vált  -  írja a kutató elmélete  és gyakorlata  szoros
kölcsönhatásban egyesült, és ma már szerves egységet alkot. Az ettől
eltérő  vezetést  kontárkodásnak,  diktatúrának (kiemelés:  H.  R.)  stb.
nevezik.”7

A  szakmai  munkától  mindinkább  elkülönülő  vezetést  tehát  a
társadalmi folyamatok mindegyikében, így a közoktatás rendszerében
is  sajátos  szakterületnek  kell  tekintetünk.  Olyannyira,  hogy
ismeretanyaga  mára  -  világszerte  -  önálló  tudományágba,  a
vezetéstudományba rendeződött.

2. A vezetéstudomány fejlődése.

A vezetést befolyásoló tényezők
Sokakban még ma is felmerül a kérdés, hogy vajon tudománynak

tekinthetjük-e a vezetéssel  foglalkozó elméletek összességét,  és hogy
szükség  van-e  egyáltalán  ezek  tanulmányozására.  Hiszen  a
történelemben  sikeres  életutak  sokasága  bizonyítja,  hogy  tételes
vezetési ismeretek elsajátítása nélkül is lehet valakiből jó vezető.

A kivételek -  mint  tudjuk -  nem cáfolják a  szabályt.  Ezt  pedig a
következő  sorok  tartalmazzák:  „A  régiek,  amikor  világossá  akarták
tenni a fényes erényt az egész égalattiban, először rendet teremtettek a
fejedelemségükben.  Amikor  rendet  akartak  teremteni  a
fejedelemségükben,  először rendbe tették a családjuk ügyeit.  Rendbe



akarván  tenni  a  családjuk  ügyeit,  először  tökéle¬  tesítették  saját
magukat.  Tökéletesíteni  akarván magukat,  először egyenessé tették a
szívüket.  Egyenessé  kívánván  tenni  szívüket,  először  tisztává  tették
gondolataikat.  Tisztává  akarván  tenni  gondolataikat,  először
fejlesztették  a  tudásukat.  Tudásukat  pedig  úgy  fejlesztették,  hogy
tanulmányozták a dolgokat.”8

A  „dolgok”,  jelen  esetben  a  vezetés  tanulmányozása  egyidős  az
emberi  társadalmak  kialakulásával.  Az  emberiség  legkiválóbb
szellemei  évezredek  óta  gondolkodtak  a  vezetésről  magáról,  és
megállapításaikat  le  is  írták.  Platón  Államában,  Szent  Benedek
Regulájában  vagy  Szent  István  királyunknak  fiához  írt  Intelmeiben
például  máig  érvényes  gondolatok  olvashatók  róla.  Machiavelli  A
fejedelem című munkája9 a 16. század elejéről már sokak szerint az első
vezetéselméleti  monográfiának  tekinthető.  Mindazonáltal  még
évszázadokig  nem  jegyzik  önálló  tudományágként,  hanem  a
filozófiába, később a pszichológiába, majd a szociológiába ágyazottan
jelennek  meg  a  vezetésre  vonatkozó  tudományos  igényű
megállapítások.

A vezetésről  és  a  szervezetekről  való  gondolkodás  súlya  az  ipari
forradalmat követően nőtt meg jelentős mértékben. Ekkorra már igen
nagy tömegeket  foglalkoztatnak az iparban (elsősorban a textil-  és a
hadiiparban), és óriási méretű szervezetek fejlődnek ki rövid idő alatt.
Például  a  Pennsylvaniai  Vasúttársaság  1890  körül  már  110  ezer  (!)
alkalmazottal dolgozott.10 Ezeknek a hatalmasra nőtt gépezeteknek az
eredményes  működtetéséhez  elkerülhetetlenné  vált,  hogy
szisztematikusan,  azaz  a  tudományosság  igényével  foglalkozzanak
magával a működtetéssel.

A klasszikus tudományoknak a 19. század végére kikristályosodott
rendszerében  mindazonáltal  még  hiába  keresnénk,  nem  találjuk  a
vezetés-  tudományt.  Kialakulásához  a  20.  századra  megsokasodott
óriási  méretű  szervezetek,  államapparátusok  és  tömegmozgalmak
vezettek  el.  Az  elméletek  rendszerbe  foglalását,  tudománnyá
szerveződését  végső  soron  a  földrészeket  átfogó  két  nagy  világégés
siettette. Különösen igaz ez a második világháborúra. Akkor százezrek
mozgatásáról,  ellátásáról,  felszereléséről  és  eredményes  bevetéséről
kellett  a  hadseregek  vezetőinek  rövid  idő  alatt  és  hatékonyan
gondoskodniuk.  A  tudomány  (és  nemcsak  a  vezetéstudomány)



fejlődésének,  pontosabban  kialakulásának  paradox  módon  az
emberéletek millióit nyomorba döntő és megsemmisítő tragédia adott
lökést.

A  második  világháború  után  rohamos  gyorsasággal  fejlődött  a
vezetéssel foglalkozó tudományos tevékenység. Terjedt és erősödött az
a  –  téves  -  meggyőződés,  amely  szerint  a  siker,  az  eredmények,
úgyszólván minden a vezetésen áll vagy bukik.

Kezdetben az  ágazati vezetésre koncentráltak az elméletalkotók. A
kutatások elsődleges  színtereit  a  nyugati  világban a  hadseregek és  a
politikai  rendszerek,  Közép-Európában  inkább  az  állami  vállalatok
szolgáltatták.  Ezekből  az  ágazati  elméletekből  állt  azután  össze  a
háborút követő néhány évi izedben az az  általános érvényű rendszer,
amelyet  már megalapozottan  nevezhetünk tudománynak,  lévén,  hogy
megfelel  az  azt  jellemző  kritériumoknak  (például:  önálló,  sajátos
kérdésekre keresi  a  válaszokat;  elméleti  kutatásokkal  megszerezhető,
gyakorlatban is igazolható ismeretek rendszerét  alkotja; megállapításai
objektívak  és  egyetemes  érvényűek;  eredményei  mérhetők,
ellenőrizhetők,  nyilvánosak;  kísérletei  megismételhetők;  jellemzi  a
tudományos módszeresség és a sajátos terminológia).

A  nyolcvanas  évekig  inkább  szervezéstudománynak hívták,  ma
vezetéstudománynak vagy vezetés- és szervezéstudománynak nevezzük
az  új  diszciplínát.  A  Magyar  Tudományos  Akadémia  1980-ban
megalakult  bizottságának  elnevezése  is  Vezetés-  és
Szervezéstudományi  Bizottság.  E nyelvi  változás nemcsak stilisztikai
jelentőséggel  bír,  hanem  rámutat  a  kutatásokban  és  az
elméletalkotásban bekövetkezett koncepcionális változásokra is.11

Ennek megértése céljából rövid kitérőt kell tennünk a vezetéselmélet
lej lődéstörténetére.12

A vezetésről való gondolkodásnak kezdettől fogva meghatározó és
máig  jelen  levő  vonulata  a  vezető  személyét  tette  vizsgálatának
elsődleges  tárgyává.  Ezek  a  személyiségelméletek, amelyeknek
összességét  a  klasszikus  vezetéselméleti  iskolának  tekintjük,  abból
indultak  ki,  hogy  a  vezetés  meghatározó  tényezője  maga  a  vezető.
Feltételezték, hogy lenniük kell tehát olyan tipikus tulajdonságoknak,
amelyek  magukban  vagy  sajátos  kombinációjukban  sikeres  vezetőt
eredményezhetnek.  Azt  kutatták,  hogy  mi  adja  a  vezető  speciális
karizmáját.  A  kutatások  eredményeképpen  összegyűlt  számtalan



személyiségjegy, amelyekkel,  mint egy tükörrel,  szembesülhetünk, és
amelyek különféle osztályozásokra adnak lehetőséget (például született
vagy tanulható; pszichológiai vagy erkölcsi tulajdonságokra oszthatjuk
őket). A tulajdonságlisták eltérő hosszúságúak. Van, amelyik mintegy
száz elemet is számlál.13

Ennek  az  áramlatnak  tipikus  módszere  az  életrajzkutatás,  a
statisztikai  elemzés,  majd  a  lélektani  kísérletek,  a  pszichológusok
okfejtései. Vissza- visszatérően tanulmányozták a kutatók a történelem,
később  az  ipar  nagyjainak  személyiségvonásait  és  életútját,  hogy
megfejtsék  a  sikeres  vezetés  titkát.  A  kutatásokban  célba  vett
személyek  top-listáján  előkelő  helyet  foglal  el  például  Napóleon,
Lenin, Sztálin, Hitler, Henry Ford, Coco Chanel.

Mindazonáltal  nem  sikerült  megtalálni  azt  az  egy  kiemelt  vagy
éppen néhány személyiségismérvet, amely megbízhatóan garantálná a
vezetés  eredményességét.  Gyanítható  volt,  hogy a megoldáshoz más
egyéb tényezőket is figyelembe kell venni.

Kiemelt  figyelmet  kezdtek  hát  fordítani  a  szervezetre,  amelynek
működésére a vezetés irányul. A vezetéstudománynak ezt az áramlatát
nevezzük  szervezetelméleteknek. Ez az irányzat a struktúra felépítését,
annak  belső  mozgását,  működésének  törvényszerűségeit  emeli
vizsgálódásai  fókuszába.  Kutatja  a  belső  és  külső  alá-,  fölé-  és
mellérendelési  viszonyokat,  a  csoportfunkciókat,  a  munkamegosztás
kérdéseit,  a  csoportdinamikát  stb.  A szervezetelméletek  -  látszólag  -
„demokratikusabb”  áramlatot  képviselnek,  mint  a
személyiségelméletek. Mert az utóbbiak azt sugallják, hogy a vezetésre
nem alkalmas minden ember, csak azok, akikben megvannak bizonyos
tulajdonságok  (esetleg  születésüktől  fogva  adott  előjogok),  a
szervezetelmélet  kizárólagossá  tétele  viszont  azt  üzeni,  hogy  ha  a
szervezeti fölépítés tökéletes, akkor annak működtetésére bárki képes
lehet.  Ezzel  az ideológiai  megfontolással  magyarázható,  hogy a volt
szocialista  országokban  a  szervezetelméleti  kutatások  kaptak  inkább
zöld  utat.  És  ugyanez  az  irányítási  filozófia  érhető  tetten  elmúlt  fél
évszázadunk  gyakori  átszervezéseiben  is,  amikor  egy-egy  alrendszer
működésében  megmutatkozó  válságjelenségekre  a  hatalom  nagy
strukturális reformokkal reagált. (Gondoljunk csak a tágan értelmezett
kultúra, benne az oktatási ágazat kísértetiesen ismétlődő miniszteriális
szintű átalakításaira, a művelődésügyinek, művelődésinek, művelődési



és  közoktatásinak,  majd  oktatásinak  nevezett  minisztérium  gyakori
átszervezéseire  vagy  az  oktatásirányítás  ún.  háttérintézményeinek
ciklikus nagy átrendezéseire.)

Mivel  a  szervezetelméletek  sem  vezettek  el  a  sikeres  vezetés
titkainak feltárásához, a kutatók figyelme a konkrét vezetési szituációk
s  az  azokban  tanúsított  magatartásformák  vizsgálatára  irányult.  E
szituáció- vagy  magatartás-elméletekben ismét  középpontba  kerültek
az emberek: azok a személyek, akik a mindenkori helyzetekben hozott
jó  vagy  rossz  döntéseikkel,  reakcióikkal,  tetteikkel  vagy  éppen
elmulasztott  intézkedéseikkel  közvetlen  befolyást  gyakorolnak  a
szervezetek eredményeire. A vezetéstudomány legújabb áramlatai tehát
-  komoly  pszichológiai  apparátussal  megtámogatva  -  megint  csak
elsősorban  a  humán  tényezővel,  az  ún.  emberi  erőforrással
foglalkoznak.  A  kutatások  tárgya  azonban  most  már  nem  csuk  a
vezető(k)  személye,  hanem  a  szervezetet  alkotó  valamennyi  ember
mugalurtása.

A  vezetést  befolyásoló  tényezők sora  azonban  nem  merül  ki  az
említett három faktorban.

- A vezető személyén, magatartásán,
- a szervezet minőségén és
-  a  mindenkori  szituáción  kívül  hatást  gyakorolnak  még  rá  a

következők:
- a szervezet feladatának jellege,
- a vezetettek minősége,
- az infrastrukturális jellemzők és
- a külső környezet.
Az  iskolák  vezetését  például  mindenekelőtt  meghatározza  az  ott

folyó  munka  lényege:  a  nevelés,  a  pedagógusok  magas  szintű
képzettsége,  az  anyagi  ellátottság  krónikus  hiányossága  vagy  az  a
túlszabályozott  jogi  környezet,  amely  jelentős  mértékben  szűkíti  a
közoktatási vezetők mozgásterét.

A vezetéselmélet klasszikusai közül elsősorban a német Max Weber,
az amerikai  Frederick Winslow Taylor,  a francia  Henri  Fayol,  és az
ugyancsak  amerikai  Elton  Mayo  nevét  kell  megemlítenünk.  Mind a
négyen a XX. század első évtizedeiben alkottak,  és fejtettek ki máig
érvényes hatást n vezetéstudomány megerősödésére. Weber nevéhez a
bürokráciaelmélet  megalkotását  kapcsoljuk.  Gazdaság  és  társadalom



című  munkáját  a  szervezetelméleti  kutatások  alaptankönyvének
tekinthetjük.  Taylor  a  vállalati  tevékenységek  munkafolyamatainak
racionalizálását  alapozta  meg  munkásságával.  Fayol  pedig  elsőként
határozta  meg  a  vezetést  mint  funkciók összességét,  és  alkotta  meg
ezáltal annak általános módszerét. Mayo és társai - már a 20-as évek
után  -  az emberi  kapcsolatok  vizsgálatával  foglalkoztak,  s  így az új
irányzat,  az  ún.  humán  relations mozgalmak  kiindulási  pontjának
tekinthetők.14

3. A vezetés szintjei
Évszázadok  tapasztalatain  nyugvó  és  kísérleti  eredményekkel  is

alátámasztott lény, hogy egyetlen személy csak abban az esetben képes
hatékony  módon  közvetlenül irányítani  a  többiek  munkáját,  ha  a
csoporttagok száma belátható,  azaz nem haladja meg a 7-10 főt.  Az
eredményes  működéshez  tehát  olyan  belső  struktúrát  érdemes
kialakítani,  amelyben  egymástól  világosan  elkülöníthető  szervezeti
egységek  közvetlen  vezetővel,  meghatározott  alá-,  fölé-  és
mellérendeltségi viszonyrendszerben alkotják az egész szervezetet.

Közoktatási  intézményeinknek  majdnem mindegyike  túlnő  ezen a
minimális  lél  számhatáron,  hiszen  a  gyerekek  és  a  felnőtt  dolgozók
együttesen  két-,  három-,  ritkábban  négyjegyű  számmal  kifejezhető
nagyságú  szervezetet  alkotnak.  De  ha  csuk  a  dolgozókat  nézzük,
iskoláink  túlnyomó  többségére  ez  esetben  is  érvényes  az  állítás.
Foglalkoznunk kell tehát azzal a kérdéssel is, hogy a szervezet belső
struktúrájának megfelelően miféle vezetési szintek létezhetnek.

A  szervezetelmélet  általános  érvényű  megállapítása  szerint  a
szervezetek vezetése a következő szinteken nyilvánul meg:

A hierarchia csúcsán a felső vezetők állnak. Nekik alárendelten
a középvezetők, majd a közvetlen vezetők, s végül a képzeletbeli trapéz
széles  alapját  a  végrehajtók  képezik.  A  vezetés  három  különböző
szintjén  levő  vezetőknek  értelemszerűen  más  és  más  a  hatás-  és
felelősségi  körük.  Vezetőknek  tekintjük  azonban  valamennyit,  tehát
mind  a  felső,  mind  a  közép-,  mind  a  közvetlen  vezetőket.  Ugyanis
míndannyiukra érvényesek azok a megállapítások, amelyek a vezetést
jellemzik:  szervezetben  dolgoznak,  mások  munkáját  befolyásolják,
vezetési funkciókat gyakorolnak stb. (lásd 1.1. fejezet).



A vezetőknek  -  mint  már  rámutattunk  -  a  szakmai  tudáson kívül
sajátos  vezetési  ismereteknek  és  készségeknek  is  birtokában  kell
lenniük.  Ez  utóbbiak  is  két,  egymástól  jól  elkülöníthető  osztályba
sorolhatók, úgy mint

- stratégiaalkotási ismeretekre és
- az emberek vezetésével kapcsolatos tudásra.
A  vezetés  három  szintje  nemcsak  a  hatáskör  és  felelősség

tekintetében  különbözik  egymástól,  hanem abban  is,  hogy  az  egyes
szintek  milyen  kompetenciák  meglétét  várják  el  a  vezetőtől.  A
hierarchia minél magasabb fokán foglal helyet a vezető, annál kevesebb
közvetlen szakismerettel,  ám annál magasabb szintű stratégiaialkotási
tudással  kell  felvértezve  lennie.  Hatásköre  és  a  felelőssége  is  annál
nagyobb.  A  vezetés  minden  szintjére  igaz  ugyanakkor,  hogy
emberekkel  való  kapcsolatokban  realizálódik:  ennélfogva  az  ilyen
irányú  ismeretekre  minden  vezetőnek  egyaránt  szüksége  van.  A
hatáskörök  és  az  egyes  kompetenciaszükségletek  vezetési  szintek
közötti  különbözőségét  a  következő  oldalon  található  táblázat
.szemlélteti.

Közoktatási  intézményeink,  legalábbis  iskoláink  többségében
ugyanígy megvannak ezek a vezetői szintek.

Vezetési szintek, hatáskörök és kompetenciák
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A felső vezetőséget az igazgató és az igazgatóhelyettesek alkotják
általában. Indokolt a felső vezetők közé sorolni a gazdasági vezetőt és
mindazokat, akiknek tudáskőre az intézmény egészére kiterjed.



Tipikusan gyenge pontja iskoláink vezetési szerkezetének, hogy az
igazgatóhelyetteseket az igazgató (következésképpen a nevelőtestület)
nem  vezetőnek,  hímem  alárendeltnek,  az  ő  döntéseit  előkészítő  és
kiszolgáló  személynek  tekinti.  Ez  legtöbbször  abban  nyilvánul  meg,
hogy a helyettes nem vesz részt az ő egyéni munkakörét közvetlenül
nem érintő ügyek megbeszélésében (például az alsó tagozatot vezető
helyettes  nem kapcsolódik be a felső tagozaton folyó  eseményekbe),
illetőleg  hogy a  helyettesek  nem gyakorolhatják  önállóan  a  vezetési
funkciókat,  például  a  döntést  vagy az  értékelést.  Nincs  tehát  önálló
hatáskörük. Ennek a korszerűtlen gyakorlatnak a gyökerei azokba az
időkbe nyúlnak vissza, amikor iskoláink még nem demokratikus elvek
alapján  működtek,  és  az  igazgató  teljes  döntési  hatáskörrel  egyedül
gyakorolta az egyszemélyi felelős vezetést.15

A középvezetői  szintet  a  munkaközösség-vezelők,  tagozatvezetők
vagy  egy-egy  részterület  önálló  hatáskörű  vezetői  jelentik  az
iskolákban. Formálisan többnyire meg is szerveződtek ezek a posztok.
Ám a gyakorlat  már nagyon vegyes  képei mutat  a tekintetben,  hogy
valóban  vezetőkké  válnak-e  vagy  sem  az  e  posztokat  betöltő
pedagógusok,  dolgozók.  Felmérések  tanúsága  szerint16 a
munkaközösség-vezetők az  esetek  67%-ában  még  nem  tekinthetők
valóban vezetőknek, csupán elnevezésük szerint azok.

Bizonyos  értelemben  középvezetőknek  kell  tekintenünk  az
osztályfőnököket  is,  mivel  saját  osztályuk  nevelési  és  adminisztratív
kérdéseiben  önálló  hatáskörrel  járunk  el,  és  összehangolják  az
osztályukban tanító kollégák pedagógiai eljárásait.

Közvetlen  vezetők például  a műhelyfőnökök,  a  konyhafőnökök,  a
takarítók és más technikai dolgozók vezetői; nagyobb intézményekben
a  könyvtár,  a  szertárak,  szaktantermek  felelősei,  és  így  tovább.  A
pedagógiai  interakciókat  tekintve  viszont  közvetlen  vezetőknek
tekinthetünk  minden  egyes  pedagógust,  hiszen  a  tanítási  órák  és  a
tanórán  kívüli  foglalkozások  ügyeiben  önállóan,  teljes  hatáskörrel
rendelkeznek.  Ugyanígy  közvetlen  vezetők  az  osztályfőnökök,
patrónusok, kollégiumi nevelőtanárok, óvodapedagógusok a gondjaikra
bízott  gyerek-  vagy diákcsoport  vonatkozásában.  Ok természetesen  -
akárcsak  a  középvezetők  -  egyben  végrehajtók  is.  Ez  utóbbi
különösségben  ragadhatok  meg  többek  között  a  közoktatási  vezetés
sajátosságai.



A  hatáskörök  és  szükséges  kompetenciák  vezetési  szintenkénti
különbségei  a  közoktatási  intézményekre  is  érvényesek.  Igazolva
láthatjuk tehát azt az állítást, amely szerint csak jó pedagógusból válhat
valaki  kiváló  igazgatóvá,  akkor,  ha  magáénak  tudhatja  mindazt  a
többletet, amelyet a vezetés megkövetel tőle (1.1.1. fejezet: Vezetés és
szakma).

4. A közoktatási vezetés sajátosságai
Ahhoz, hogy tisztán lássuk az azonosságokat és a különbségeket az

iskola-vezetés  és  az  általában  értelmezett  vezetés  között,  meg  kell
határoznunk  az  iskola  fogalmát  és  szerepét  a  társadalmi
munkamegosztásban.

Az iskola
Az oktatásügy a diákok és a szülők, de sokszor még a pedagógusok

számára sem jelent mást, mint saját iskolájukat. Ezen keresztül látnak
mindent,  ennek  alapján  formálnak  -  gyakran  megmásíthatatlan  -
véleményt.  Ez  érthető  és  természetes.  Mutatja  azt,  hogy az  iskola  a
tanügy elementáris  és  legfontosabb  egysége.  Ám nem magában  álló
elem,  nem  sziget,  hanem  egy  nagyobb  rendszer  szerves  része.
Mégpedig sokszereplős, számtalan komponensből álló, és nemegyszer
egymással  ellentétes  érdekek  megjelenítésére  szerveződött  struktúra
alapvető tartozéka.

E  struktúra  első  számú  szereplője,  amelyért  és  amelyre  az  egész
rendszer  épiil,  maga  a  gyermek  (tanuló,  diák). Akiskorú  gyermek
neveléséért a természeti és írott törvények értelmében felelős, érdekeit
képviselni hivatott mrisik fontos tényező a szülő. (Ha ők ketten, azaz a
gyermek  és  a  szülő  egymással  aszinkronban  fogalmazzák  meg
álláspontjukat, mások mellett épp az iskola hivatott arra, hogy a köztük
levő konfliktust fel- vagy megoldja.) A gyermekeknek és a szülőknek
mint  egyes  embereknek  ideiglenes  a  pozíciójuk  az  iskolában.  Csak
addig  részei  a  rendszernek,  ameddig  a  gyermek  Iskoláztatása  tart:
összesen  mintegy  12-15  évnyi  időtartamig,  egy-egy  iskola  esetében
esetleg csak négy, vagy ennél is kevesebb évig.

Az  állandó  szereplők  a  pedagógusok. Ők  végzik  azt  a  munkát,
amelyért  az  egész  rendszer  megszerveződött.  Az  ő  tevékenységüket
segítik az iskolákban foglalkoztatott egyéb, nem pedagógus dolgozók.



A felsorolt szereplők intézményesült együttese maga az iskola mint
szervezet. Ez a több mint ötezer éves intézmény minden társadalomban
arra szerveződött,  hogy ellássa az utódok felnevelésének és a felnőtt
társadalomba  történő  bevezetésének  közérdekű  feladatát.  Vagyis
nevelje őkel, segítse személyiségük formálódását az adott társadalom
szokásrendjének  és  erkölcsi  normáinak  megfelelően,  tegye  lehetővé,
hogy  elsajátítsák  az  emberiség  fejlődése  során  felhalmozott
ismeretanyag  kijelölt  részét,  és  ruházza  fel  őket  olyan  készségekkel,
amelyekre  az  életben  való  helytállásukhoz  szükségük  lesz.  Röviden
tehát  „az  iskola  hely,  ahol  a  műveltség  módszeres  és  kritikus
elsajátítása által kiformálódik a teljes ember”.17 Alapvető feladata pedig
a  nevelés,  amely  Fináczy  Ernő megfogalmazásában  „nagykorúaknak
kiskorúakra való egyetemes és tervszerű ráhatása avégből, hogy a fiatal
nemzedék  majdan  egyéni  és  nemzeti  feladatainak  az  erkölcsi  cél
mértéke szerint tudatossággal és szabadsággal megfelelhessen”.18

Az iskolaügy -  éppen sajátos feladata  miatt  -  nemzeti  sorskérdés.
Életminőségünk  és  jövőnk  egyaránt  közvetlenül  függ  attól,  ami  és
ahogyan  az  Iskolákban  történik.  A  társadalmi  munkamegosztásban
elfoglalt  helyét  a rangsorban az élre tesszük az élet  fenntartása (lásd
táplálkozás)  és  védelme  (lásd  egészségügy  és  környezetvédelem)
mellett.  (A politikai rendszerek - így Magyarországon is - elvi síkon
nem  vitatják  ennek  az  állításnak  az  igazságtartalmát.  Megmutatja
azonban  igazi  arcukat  az,  ahogyan  a  gyakorlatban  viszonyulnak  az
iskolaügyhöz.)

Oktatási rendszer, oktatáspolitika
Az iskola  persze  nem képes  egyedül  ellátni  e  rendkívül  összetett

feladatát. Ezért az évszázadok során intézmények hálózata szerveződött
köréje, amelyek kiszolgálják, segítik vagy kiegészítik a tevékenységét.
Számba vételük azért szükséges, mert a velük való kapcsolattartás ma
már meghatározó szegmense az iskolai munka jellegének. E körülvevő
világ legjellemzőbb képviselői a következők:

- fenntartók,
- szakmai szolgáltatók és szakszolgálatok,
- az oktatáspolitika aktorai és intézményei,
- tantervalkotó műhelyek és maguk a tantervek,
- tankönyvkiadók, -terjesztők és tankönyvek,



-  más,  növekvő  számú  és  variációjú  taneszközök  és  gyártóik,
forgalmazóik,

- egyéb felszerelések, gyártóik és szállítóik,
- a pedagógusképzés és intézményei,
-  a  neveléstudomány  és  társtudományai,  ezek  művelői,

szakirodalom, szaksajtó,
- energia- és más szolgáltatók,
- végül mindazon intézmények és személyek, amelyekkel az iskola

alapfeladatának  vagy  kiegészítő  tevékenységének  ellátása  során
kapcsolatba kerül.

A  felsoroltak  strukturált  összessége  alkotja  az  oktatási  rendszert,
amely szabályozott módon, ám érdekek mentén szerveződve működik.
Az egész rendszer működésére nézve meghatározó jelentőségű az, hogy
a különböző érdekek közül melyik kerül a többinél erősebb pozícióba.
A kérdés úgy is feltehető, hogy vajon kié az iskola?

Nem is  könnyű  képmutatás  nélkül  válaszolni  erre  a  kérdésre.  Az
említett szereplők közül mindenki magáénak érzi, vagy szeretné tudni.
Ugyanakkor  azt  hangoztatja,  hogy  természetesen  a  gyermekeké.
Csakhogy egyedül épp a gyermekek azok, akik a helyzetüknél fogva
képtelenek és alkalmatlanok arra, hogy rendelkezzenek felette.  Ennél
fogva az iskola - bár vitathatatlanul őértük van - voltaképpen másoké.
Igazságos társadalmi berendezkedés esetén azoké, akik önös érdektől
mentesen,  hitelesen  képviselik  a  gyermekek  összességének  és  a
közösségnek az érdekeit.  Akik – demokráciánkban - a polgárok által
törvényesen  megválasztott,  a  szűkebb  pátria  ügyeiben  illetékes
képviselők.  Vagyis  a  helyi,  ill.  területi  önkormányzatok,  vagy  az
egyházak, alapítványok és egyéb jogi vagy természetes személyek, akik
szintén a polgárok óhaját teljesítve alapítanak iskolát,

Természetesen  ők  sem  kizárólagos  birtokosai  az  intézménynek,
minthogy az ott folyó nevelőmunka össztársadalmi érdekeknek is meg
kell hogy feleljen. Következésképpen a rendelkezés joga és az iskoláért
viselt

M)  felelősség  megoszlik  a  helyi  (esetleg  térségi,  regionális  vagy
megyei)  és  a  nemzeti  szintű  testületek  között.  Ha  ezek  egyensúlyi
állapotot képesek teremteni egymás között, akkor nem sérülhetnek sem
az  egyéni  vagy  helyi,  sem  pedig  a  nemzeti  vagy  össztársadalmi
érdekek. Demokráciában valamennyi  testületnek választáson alapul  a



hatalma,  a társadalom tehát  ilyen  módon gyakorolja  jogait  az iskola
felett.

Progresszív  történelmi  korszakokban  mindenkor  pozitív
elmozdulások  történtek  az  iskolák  társadalmasítása  céljából.  Hazai
neveléstörténetünkből  egyik  ilyen  kimagasló  példaként  említhetjük  a
báró Eötvös József kultuszminiszterségével fémjelzett korszakot. Ő úgy
vélekedett,  hogy  „a  népnevelés  jósága  érdekében  a  szülők
összességének, a községnek befolyást kell adni, mert a világ példája azt
mutatja, hogy a népiskolák ott virágzanak leginkább, ahol e befolyás
tetemes”.  Ezért  létesíti  az  iskolaszékeket,  ezért  akarja  még  a
tanítóválasztásban is szóhoz juttatni a közösséget, hogy meglegyen az
iskola  iránt  a  bizalom,  amelynek  hiánya  az  egész  nevelést
veszélyezteti.19

Amikor  a  választások  eredményeképpen  a  többség  nyeri  el  a
rendelkezés jogát az iskolaügy felett, ez a bizalom kitapinthatóan meg
is  van,  és  valóban  nincs  veszélyben  a  nevelés  ügye.  Ám  amikor  a
hatalmat gyakorlók elveszítik a többség támogatását, súlyos válságjelek
mutatkoznak.

Az  iskolaügy  pozíciójában  és  perspektíváiban  kitüntetett  szerepet
játszik a mindenkori oktatáspolitika. Ennek alakulásában kapnak ugyan
bizonyos  teret  a  fent  felsorolt  aktorok,  ám  -  és  oktatásügyünk
válságának  egyik  kritikus  pontjaként  -  a  meghatározó  szerep  a
pártoknak  jut.  Mintha  még  mindig  tovább  élne  az  a  félévszázados
elmélet  és  gyakorlat,  amelyet  jó  két  évtizede  ekként  jellemzett  egy
szakkönyv:  „A közoktatáspolitikát  elsődlegesen a Magyar  Szocialista
Munkáspárt  programnyilatkozatának  és  határozatainak  megfelelő
pártpolitika  formálja  meg  országos,  regionális  és  helyi  (intézményi)
szinteken  egyaránt  -  kezdeményezve,  kiváltva  és  erősítve  az  állami
irányítás  oktatáspolitikai  döntéseit,  illetve  gyakorlatát.”20 A
rendszerváltoztatás óta a helyzet annyit változott, hogy az egyetlen párt
diktátumát  több  párt  egyezkedéseken  alapuló  alkuja  váltotta  fel,
amelynek során a nevelésügy szakmai szereplői igen csekély mértékben
juthatnak csak szóhoz.

Közoktatási intézményeink ebben a bonyolult erőtérben működnek.
Az  alapfeladatok  és  a  végzésükhöz  közvetlenül  vagy  közvetve
szükséges  kapcsolatok  sokfélesége  meghatározza  a  vezetőikkel
szemben megfogalmazott elvárásokat is.



Azonosságok és különbségek a vezetésben

Ezek  után  érdemes  megvizsgálni,  hogy  milyen  hasonlóságokat  és
milyei eltéréseket tárhatunk fel az általában vett vezetés és a nevelési-
oktatási in tézmények vezetése között.

Az azonosságok abból adódnak, hogy itt is, ott is vezetésről van szó,
az  az  a  szervezeti  célok  érdekében  a  szervezet  tagjainak
együttműködésén  irányuló  olyan  tudatos,  tervszerű,  jellemzően
intellektuális tevékenységről amely a vezetőknek az emberekre történő
hatásgyakorlása  révén,  sajáto  vezetési  funkciókban  valósul  meg,  és
meghatározott  módszereket alkalmaz.  A szervezetet  értelemszerűen itt
az  óvoda,  iskola,  kollégium  jelenti,  annal  tagjait  pedig  a  gyerekek,
bizonyos  értelemben  a  szülők,  a  pedagógusok  é  a  nem  pedagógus
dolgozók. Ezeket az azonosságot hordozó sajátosságo kát tárgyalja ez a
könyv.  Látni  fogjuk,  hogy  mind  az  általában  vett,  mind  az
iskolavezetést ugyanazok a funkciók jellemzik, mindkét esetben azonos
eszköztárral és módszerekkel dolgoznak a vezetők, sok a hasonlóság a
sze mélyiségükkel kapcsolatos ismeretek tekintetében és a korszerűség
jellem zőiben is.

Ugyanezekre az azonosságokra építve tudnak például a vezetésben jó
használható tanácsokat adni olyan szakemberek, cégek, amelyek egyéb
iránt  nem  járatosak  a  pedagógia  világában.  Ebből  a  megfontolásból
indul ki a közoktatás minőségbiztosítási programja.21 Ám épp ez utóbbi
azt is igazolta,  hogy azok a tanácsadók tudtak valóban eredményeket
felmutatni,  akik  nem  tévesztették  szem  elől,  hogy  pedagógiai
intézményről van szó Akik felmérték, hogy amely eljárás működőképes
lehet  egy  vállalat  vág;  egy  bürokratikus  hivatal  esetében,  az  nem
szükségképpen  sikeres  egy  óvodában,  iskolában.  Vagyis  akik
pedagógiai végzettségükre támaszkodva érzékelni tudták az eltéréseket.
Mert jelentős különbségek vannak. Közelebbről fogjuk őket vizsgálni az
alábbi kritériumok szerint:

a) feladat,
b) az intézmény szervezete,
c) a működés szabályozottsága,
d) az intézmény jogállása és működése,
e) a vezető jogállása és személye.



a) Minden szervezetnek sajátos feladata van, amely meghatározza és
jellemzi egész arculatát, így a vezetés milyenségét is. A közoktatási in
tézmények leiadata  pedagógiai jellegű,  azaz a fejlődésben levő embe
növekedésére  irányul.  Ez  a  munka  tipikus  pedagógiai  eljárásokat
feltételez  a  mindennapos  tevékenységben és  a  vezetésben.  Az utóbbi
esetében  e/t  úgy  kell  értenünk,  hogy  a  vezetés is  alárendelődik  a
pedagógiai szempontoknak.

Néhány példával illusztráljuk az említett tételt. Egy kisebb-nagyobb
cég folyton megújítja a termékkínálatát, hogy fejlődni tudjon. Ellenben
az iskola „terméke”, a nevelés, a tanítás évszázadok óta nem változik,
csak  a  céljai  módosulnak,  és  módszereiben  válik  korszerűbbé.  Egy
államigazgatási  hivatalban  a  „főnök”  akkor  hívja  megbeszélésre  a
beosztottját, amikor azt szükségesnek tartja. Ezzel szemben az iskolában
a  tanítási  óra  védelme  nem engedi  meg,  hogy az  igazgató  bármikor
beszélhessen  a  tanárral:  a  vészhelyzeteket  kivéve  meg  kell  várnia  a
kicsengetést. A távlati tervezéskor a vállalat hosszú távú elgondolásokat
fogalmazhat  meg  stratégiájában,  az  iskolának számolnia  kell  a  tanév
kikerülhetetlen  időkorlátaival.  A  piaci  elven  működő  vállalatok
anyagilag is érdekeltté  tudják tenni alkalmazottaikat a jobb minőségű
munkában; a közoktatási intézmények többségében ez még csak utópia
(a  minőségi  bérpótlék  is  „jár”  az  intézménynek,  függetlenül  annak
valódi teljesítményétől). A példákat tovább sorolhatnánk.

A  pedagógiai  céloknak  történő  természetes  alárendelődés  miatt
szokás  a  közoktatási  intézmények  vezetését  sajátos  pedagógiai
vezetésnek nevezni ís értelmezni. Ez annál is inkább indokolt, mivel az
ott  dolgozó  pedagógusok  munkastílusa  és  mentalitása  nem  tűri  meg
például  a  katonai  vagy  a  politikai  stílusú  vezetést,  nem  kedveli  a
bürokratikusai sem: a pedagógiai vezetés mellett érzi jól magát és tud
eredményes lenni.

A  feladatok  jellegének  különbözőségéből  adódóan  jelentős  eltérés
mutatkozik a szervezeti  eredmények tekintetében is. Ha egy cég jól el
tudja adni flt iiil a piacon, az eredmény kézzelfogható. Ha egy politikai
párt  választási  győzelmet  arat,  egyértelmű,  hogy  sikeres.  Ha  egy
hivatalban nincs ügyhátralék, és az ügyek intézése ellen nem nyújtanak
be panaszt,  tudható,  hogy jól  végezte  a  munkáját.  Ám a  közoktatási
intézmények  munkájának  eredménye  közvetlenül  nem  látható.  A
tanítási  eredmények még mérhetők ugyan, de a legfontosabb, a fiatal



emberek személyiségének fejlődése nem az.  Még kevésbé állapítható
meg, hogy a tapasztalt fejlődésben (vagy annak elmaradásában) milyen
szerepet  játszott  ténylegesen  az  iskola,  az  óvoda.  A  pedagógus
munkájának  eredményei  csak  korlátozott  mértékben  szám-
n/prrtsíthetők.  Ennélfogva  a  vezető  sem  lehet  sohasem  biztos  a
tekintetben, hogy az intézmény vagy az egyes pedagógusok munkájának
eredménye mennyire jó.

A  közoktatási  intézmények  tevékenységét  és  vezetését  sajnálatos
módon meghatározza  az évtizedek óta  meglevő,  javulást  nem mutató
forráshiány. Ennek következtében  szűk keretek  közé  szorul  a  vezető
mozgástere a fejlesztésekben, és motivációs lehetőségei beszűkülnek.

Az  iskolák  feladatának  sajátos  jellege  tehát  megkülönböztetett
vezetői  magatartást  követel.  A  más  szervezetekhez  viszonyított
szükségszerű  különbségeket  pedig  tovább  erősítik  a  magyar  oktatási
rendszer gyors és erőltetett változásaiból s az ennek nyomán kialakult
állapotából adódó körülmények.

b) Egy-egy vállalat,  cég vagy hivatal  - megfelelő létszám esetén -
általában  könnyen  átlátható  módon,  belső  szervezeti  egységekre
tagoltan működik.  Ezek többnyire más-más munkafeladatot végeznek,
tudják,  hogy  milyen  függőségi  viszonyban  dolgoznak,  és  hogy
hovatartozásuknak  milyen  konzekvenciái  vannak  a  mindennapi
munkában.  A  vezetők  iskola:  végzettsége  a  legtöbbször  magasabb
szintű, mint az alájuk rendelt beosztottaké, azoké pedig meghaladja a
hierarchiában lejjebb levőkét.

Ezzel szemben a közoktatási intézmények személyi összetételére az
jellemző,  hogy  a  szervezet  gerincét  alkotó  pedagógusok  azonos
feladatot  látnak el  és azonos a végzettségük. Ebből  következik,  hogy
nehezen  tűrik  ezért  nincsenek  is  bonyolult  alá-  fölérendeltségi
viszonyok.  A  pedagógusok  a  formális  hierarchiának  ugyanazon  a
szintjén helyezkednek el, fölöttül csak a felső vezetők állnak. Tipikusan
erőtlen  a  középvezetők  szintje  is  Az  ilyen  iskolák  (ezek  vannak
többségben)  nem  hierarchizáltak,  ún.  lapos  szervezetet  alkotnak.
Vezetésük ebből fakadóan nem eléggé korszerű, hiszen egy vezetőnek
az  optimálisnál  jóval  nagyobb  számú  munkatárssa  kell  közvetlen
kontaktust tartania.

A belső szervezetből adódó különbséget mindazonáltal nem tekintjül
olyan szükségszerűségnek, mint a feladatból következőket. A kialakul



gyakorlat,  a  bevett  szokások  megváltoztatása,  a  szervezet  más,
mozgéko;  nyabb  szervezetekhez  hasonlóvá  tétele  éppen  az  egyik
stratégiai vezetés feladat lehet intézményeinkben.

c) A közoktatási intézmények kötelező állami feladat ellátására szer
veződtek,  amelynek  igénybevétele  a  polgároknak is  kötelességük. Az
állám kötelező  feladatellátása  egyfelől,  és  a  fiatalok  tankötelezettségi
másfelől modern államokban úgy biztosítható, ha ezeket az alapvető jo
gokat törvények védik, és megvalósulásukat más jogszabályok segítik
Egy autógyár például ezzel szemben azért  működik,  mert piac igényt
fogalmazott  meg a gépkocsik gyártására.  De sem az előállítás,  sem a
megvásárlás nem kötelező érvényű. (Ennek az alapvető különbségnek
okán logikai bukfencnek és súlyos tévedésnek kell tekintenünk azokat a
törekvéseket,  amelyek  az  oktatásügyet  piacosítani  akarják,  és  az
iskolákat piaci szereplőként értelmezik.) A példaként említett autógyár
működésére  természetesen  vonatkoznak  mindazok  a  gazdasági,
munkaügyi,  stb. törvények  és  maga  az  Alkotmány,  amelyeknek
figyelembevétele nél kül jogállamban egyetlen szervezet sem létezhet.
Ugyanezek  értelemszerűen  vonatkoznak  a  nevelési-oktatási
intézményekre  is.  Ám az  említett  kétszeres  kötelezettség  itt  további
jogszabályokban ölt testet, s e tény megszaporítja a szabályok számát.
Egyéb körülmények (például az állandó forráshiány, az egymást sűrűn
váltó  reformelképzelések,  az  értékválságból  eredő  társadalmi  méretű
bizalom  hiánya)  mind  újabb  jogszabályok  megalkotásához  vezetnek.
Mindezek  eredményeképpen  az  oktatási  rendszer  és  intézményei  ma
jogilag túlszabályozott környezetben működnek, amely sokkal szűkebb
mozgásteret engedélyez vezetőinek, mint a termelő szférában.

d)  Ez  a  túlszabályozott  rendszer  viszont  jogállásukat  tekintve
szakmailag önálló elemekből  épül  fel.  A közoktatásról  szóló törvény
ugyanis  kimondja,  hogy  „a  nevelési-oktatási  intézmények  szakmai
tekintetben önállóak.”22 A cégek szakmai önállóságának ezzel szemben
a  tulajdonos  szab  gátat.  Az  állami  közhivatalok  esetében  pedig
úgyszólván nem is beszélhetünk róla, ott mindennek előírásszerűen kell
működnie.  Az iskolák,  az óvodák, a kollégiumok önállóságát  viszont
csak a  szakmai  (pedagógiai,  pszichológiai,  elikai)  normák és a  józan
belátás  korlátozza.  Ez  a  más  szervezetekkel  törté¬  nő
összehasonlításban  relatív  nagy  autonómia  komoly  konzekvenciákkal
jár ily, intézményvezetésre nézve.



A belső működés tekintetében ismét csak jelentős különbségeket fi¬
gyelhetünk meg. Egy termelő vagy szolgáltató cég a piaci szempontokat
mérlegelve,  de  belátása  szerint  hozza  meg  döntéseit.  A bürokratikus
vagy  katonai  jellegű  szervezetekben  általában  egyszemélyi  döntések
születnek,  amelyeket  szükség  szerint  megelőzhet  ugyan  bizonyos
szakmai egyeztetés. Ezzel szemben a nevelési-oktatási intézményekben
minden  Jelentős  döntést  kollektíván  hoz  meg  a  nevelőtestület.  Az
igazgatónak az előterjesztés megfogalmazásához van joga, ami egyben
kötelessége is, de a döntésben csak egyetlen szavazata van. így tehát az
iskolák,  az  óvodák,  a  kollégiumok  demokratikus  vezetési  elv szerint
működnek,  ami  nem  mondható  el  minden  más  szervezettípusról.  E
tekintetben  a  társadalmi  vagy  politikai  szervezetek  működéséhez
hasonlíthatók.

e) Lényeges  eltérést  tapasztalhatunk  az  első  számú  vezetők
rendszerber  elfoglalt  helyét,  jogállását,  és  a  személyükkel  szemben
támasztott latens követelményeket illetően is.

Termelő- vagy szolgáltatóvállalatok, cégek és közhivatalok, katonai
jel legű szervezetek első számú vezetőjét mindig a tulajdonos vagy a
felettes szerv nevezi ki. Esetenként megelőzi ugyan pályázati eljárás a
kinevezést,  amely  azonban  inkább  a  választási  lehetőségek  bővítését
szolgálja,  s  ke  vésbé  alkalmazzák  demokratikus  megfontolásból.
Társadalmi  és  politika  szervezetekben  többségi  választás
eredményeképpen  válhat  valaki  legfelső  vezetővé.  A  választás
eredményét  -  demokratikus  működés  mellett  -  semmilyen  erő  sem
kérdőjelezheti  meg.  Ezzel  szemben  a  közoktatási  in  tézmények
vezetőinek  kinevezése  kettős  procedúra  eredményeként  jön  lét  re.
Állami,  önkormányzati  iskolák  esetében23 van  egy kikerülhetetlen  pá
lyázati eljárás és nevelőtestületi titkos szavazás, ez utóbbi azonban nem
bí:  kötelező  érvénnyel.  A fenntartó az érvényes  pályázatot  benyújtók
közü belátása szerint szabadon dönthet az igazgató személyéről.

A kinevezési rendnek ez a más szervezetekben nem tapasztalható két
tőssége  logikailag  összefügg  azzal  a  sajátos  helyzettel,  amelyben  a
közok tatási  vezetők vannak.  Jogállásuk,  valamint  pedagógiai  vezetői
feladatai]  meghatározzák  azokat  a  jellegzetességeket,  amelyeket
személyiségükbe!  hordozniuk  kell,  és  amelyek  ugyancsak
megkülönböztetik őket más szer vezetek első számú vezetőitől.



A közoktatási vezetők jogállása és személye

A 30-as évek Magyarországán még lényeges státusbeli különbségek
voltai  az  igazgatók  között  aszerint,  hogy  középiskolát  vagy  polgári
iskolát vezettek-e. Az 1934-ben kihirdetett középiskolai törvény felelős
vezetőnek ne vezi az intézmény igazgatóját, aki a középiskola élén áll,
és  akit  az  állam fő nevez  ki.  Kinevezése  örök érvényű.24 Pusztán  az
államfői  kinevezésne  a  lényéből  is  következik  egyfelől,  hogy  a
középiskola  igazgatója  a  tanál  kar  fölött  állt,  voltaképpen  az  állami
hatalmat  testesítette  meg,  és  jelentő  személyiség  volt  a  korabeli
társadalomban. Egyéb forrásokból tudjuk az is, hogy javadalmazása is a
státusának megfelelő volt.

Vele  szemben  a  polgári  iskolai  igazgatók  állása  nem  volt
megszervezve Ók ugyanebben a korszakban arra panaszkodnak, hogy
státusok  csa  „prinuis  inter  pares”  (első  az  egyenlők  között),  hogy  a
külön képességet, rátermettséget kívánó igazgatói ügykör ellátását csak
pótlékokkal díjazzák, melyeknek értéke „csaknem a nullára zsugorodott,
és sem fizetésbe, sem a nyugdíjba be nem számítható”. Holott - miként
egyesületük  egyik  képviselője  érvel  1933-ban  -  „az  intézet  lelke  az
igazgató; amilyen ez a lélek, olyan az intézet belső élete és társadalmi
tekintélye is”.25 (Mindmáig figyelemre méltó érvek!)

A 30-as évek kultúrpolitikája végül is kedvezett az igazgatói státus
emelkedésének. Helyzetük egyre szilárdabb, pozíciójuk tekintélyesebb
leli.  Feladatkörükben növekvő hangsúlyt  kapott  a pedagógiai  irányító
tevékenység. 1942-ben például a népiskolai  igazgatót a  nevelőtestület
elnökének nevezik  a  rendeletek.  Vagyis  az  igazgató  helyét  a
tantestületben, annak élén jelölte ki az akkori oktatáspolitika.

1945 után a korábbinál még erőteljesebben a hatalom képviselőivé
Viíllak az iskolaigazgatók. Olyannyira, hogy a tantestület tagjai és az
iskolák egyéb személyzete csak rajtuk keresztül érintkezhetett a felettes
linlóságokkal.  Ez  a  rendelkezés  egészen  1986-ig  volt  érvényben.
Kezdetben  nem  is  palástolták  ezt  a  hatalmi  pozíciót.  „Az  igazgató
közvetlenül  a  tankerületi  főigazgatónak  alárendelt  elsőfokú  tanügyi
hatóság”  mondja  ki  egy  49-es  jogszabály.26 A  korszakban  született
dokumentumok  mind  arról  árulkodnak,  hogy  fokozatosan  szűkül  az
igazgatók pedagógiai jogköre, s mellette bővül a hatósági. Az ötvenes



évek elején – a  kor politikai  módszereit  ismerve  korántsem meglepő
módon  -  már  a  szülői  munkaközösség  irányítását  és  ellenőrzését  is
hatáskörükbe utalják a rendeletek.

E felfogásban a pedagógus maga  sem szuverén értelmiségi ember,
hanem  végrehajtó. Az  igazgató  pedig  nem  önálló  értelmiségiek
csapatmunkáját koordináló vezető, hanem az ő ellenőre, hivatali főnöke,
aki  nem  elsősorban  pedagógiai  feladatok  végrehajtására  kap
jogosítványt,  hanem a  rendeletek  betartására-betartatására,  a  hatósági
ügyek pontos határidőre történő elkészítésének biztosítására.27

Az 56  utáni  konszolidációval  kezd  itt  is  oldódni  a  merevség:  az
1964-ben keletkezett közös iskolai Rendtartás békülékenyen pedagógiai
irányítónak  nevezi  az  igazgatót.  A huszonegy évvel  később született
törvény már  nem is  definiálja  egyértelműen a helyét.  Pusztán  annyit
közöl,  hogy  az  igazgató  az  iskola  „élén  áll”.  A  tanári  kar  tagjának
tekinti, a korábbiakhoz képest |elenlős mértékben szűkíti is hatáskörét,
egyidejűen  megnövelvén  a  nevelőtestületéét.  Az  1985-ös  törvényt
követő végrehajtási utasítások meglehetős alapossággal szabályozzák is
e hatáskör-eltolódást.

A helyzet lényegében ma is hasonló. A hatályos közoktatási törvény
alapvetően  nem  változtatott  az  iskolaigazgatók  1985  után  rögzült
helyzetén.

Mint látjuk, történelmi koronként és politikai rendszerenként más-má
hangsúlyok kerültek az iskolaigazgatók szerepére. Nem állítható tehái
hogy  az  oktatási  rendszerben  elfoglalt  helyük  állandó  volna.  Ettől
függetlenül stabil vonása marad e státusnak az, hogy mindig is  köztes
pozícióba: vannak az oktatási rendszeren belül. Ugyanis legalább olyan
szorosan  kapcsolódnak  a  tanári  karhoz,  mint  a  fenntartó-irányító
szervezethez.

E köztes szerep kettős kötődéssel és kettős függőséggel is jár egyútta
Mint más hasonló esetekben, ugyanúgy ebben a vonatkozásban sem lehí
kizárólagos érvénnyel kijelenteni, hogy az igazgatónak melyik kötődés
erősebb:  a  tantestületi  vagy a  fenntartóhoz  fűződő-e.  Ideálisnak az  a
egyensúlyi állapot tekinthető, amelyben a konkrét helyzetektől, illetőleg
konkrét feladatoktól függően billen el a mérleg nyelve hol az egyik, hol
másik irányban.

Mindazonáltal a tapasztalat  azt mutatja, hogy jó testületi  légkört,  s
eze:  keresztül  jó  iskolát  teremteni  akkor  lesz  hosszú  távon  nagyobb



esélye az igazgatónak, ha a tanári karhoz való tartozását éli meg erősebb
kötelékként s ezáltal a tanári kar is a sajátjának tekinti az igazgatóját.
Ellenben ha a ta nári szobában vagy irodájában rendre úgy lép fel, mint
felettük álló idegei aki a fenntartót képviseli, illetve annak megbízottja,
a tekintélyét meg tudja ugyan őrizni, de előbb-utóbb elidegenednek tőle
a pedagógusok.

E tapasztalati ténynek számtalan magyarázata lehetséges. Itt most ke
valószínűsíthető okot említünk meg.

A magyarországi szellemi életet még mindig nem jellemzi eléggé a
egészséges  karrierizmus.  Ez  sok  értelmiségit  visszatart  attól,  hogy
maguktól  jelentkezzenek vezetői  munkára.  Ugyanennek a jelenségnek
másik  oldala  az,  hogy  a  közvéleményben  mindig  meg-megnyilvánul
bizonyos vezető-ellenesség. Pedagógus körökben is gyakran észlelhető
az a mentalitás, hog azt, aki vezetői feladatot vállal, a kollégák maguk
között pályaelhagyónal a rossz hatalommal paktálónak nevezik. Egy, a
tantestületből  kivált  új  igazgatónak  sokszor  keményen  meg  kell
küzdenie  azért,  hogy  az  ilyen  torz  vélekedéseket  az  ellenkezőjére
fordítsa.  Akárhogy  is,  politikatörténetünk  e  múlt  évszázadának
ismeretében  nem  csodálkozhatunk  ezen:  a  rossz,  idegen  erők  által
fenntartott hatalom léte eleve gyanakvóvá tette a gondolkodó embereket
az  államilag  legitimált  vezetőkkel  szemben.  A  pedagógusok  pedig
munkakörüknél fogva az átlagos értelmiséginél érzékenyebben reagálna
mindenféle torzulásra (ezt a jelenséget akár idézőjelbe tett foglalkozási
ártalomnak,  valójában  hivatásbeli  értéknek  tekinthetjük),  tehát  máig
tovább él sokukban a hatalom képviselőjével, azaz a vezetővel szemben
táplált ellenséges érzület. így tehát ha sikeres igazgatóvá akarunk válni,
számolnunk  kell  vele,  és  mindennapos  igazgatói  munkánkban
nyomatékkai  tanúsítani,  liogy  nem  a  fenntartó,  hanem  az  iskola,  a
nevelőtestület „szolgálói” vagyunk.

A másik ok inkább szakmai. Az iskolában zajló élet és az ott folyó
munka döntően pedagógiai  jellegű.  Ez a  körülmény kihat  a felnőttek
közötti  emberi  és  munkakapcsolatokra  is.  A  sikeres  pedagógia
eszköztárba  pedig  az  elfogadás, a  meggyőzés, az  együvé  tartozás, a
partneri  kapcsolat, az  egyaránt  jogokat  élvező  felek  toleráns  vitája
tartozik,  és  idegen  tőle  a  hatalmi  szó, a  parancsolás,  a  felülről
vezénylés. A  nevelőtestületek  jobban  elfogadják  és  készségesebben
együttműködnek  olyan  vezetőkkel,  akiknek  módszereire  az  előzőek



jellemzők. Többnyire könyörtelenül „kiszavazzák” azonban előbb vagy
utóbb azokat, akik az utóbbiaknak hívei.

A közoktatási vezetők helye tehát a mai oktatási rendszerben - mind
a szakmai racionalitás okán, mind az oktatáspolitika kijelölése alapján -
ii nevelőtestületen belül van. Első az egyenlők között.

Ezt a kettős függőségi viszonyt mindazonáltal nem könnyen élik meg
a gyakorló igazgatók. Nem egyszerű dolog a tanári kar és a fenntartó
érdekeit  egyaránt  képviselni  minden  esetben.  Adódhatnak  helyzetek,
amikor  a  két  félnek  homlokegyenest  ellenkező  az  álláspontja.
Klasszikus példa az ilyen konfliktusszituációra a bérkérdés:  amikor  a
pedagógusok  határozott  igényt  fogalmaznak  meg  béremelésre  vagy
bárminemű  anyagi  juttatásra,  nz  iskolafenntartó  pedig  nem tud  vagy
nem  akar  fizetni.  A  másik  tipikus  konfliktushelyzet  akkor  áll  elő,
amikor a tanári kar iskolafejlesztési elgondolásai nem egyeznek meg a
fanntartóéival.

Az  ilyen  és  az  ezekhez  hasonló  ellentmondásokat  a  nyugodt
munkakörülmények megteremtése végett fel kell oldani, tárgyalásokkal,
egyeztetésekkel,  taktikázással,  lobbizással,  nemegyszer  súlyos
konfrontációkkal.  Az  igazgatóra  ilyenkor  felelősségteljes  közvetítői
szerep hárul. El kell döntenie (ha eddig nem tette volna még meg) és
nyilvánvalóvá kell tennie, liogy hová tartozik, hogy melyik álláspontot
képviseli.  Döntése  saját  szakmai  belátásán  és  etikai  megfontolásán
alapul.  Azzal  azonban  tisztában  kell  lennie,  hogy hosszú  távon  nem
lehet  eredményes  vezetői  munkát  végeznie  akkor,  ha  sűrűn
szembefordul  a  vezetettekkel.  Ez  ellentmondana  a  vezetéstudomány
számos tételének.

Próbatételek az igazgatói kinevezés előtt
Az említett konfliktushelyzetek s a hozzájuk hasonlók próbára teszik

az igazgatói  jellemét,  de megviselik  az idegrendszerét  is.  Különösen
akkor,  amikor  már köze leg az újraválasztásának ideje. A vezetőnek
ilyenkor egyaránt szüksége van a tanári kar többségének egyetértésére
és a fenntartó támogatására ahhoz, hogy újabl öt évre megkaphassa a
megbízását.  Ha  bármelyikkel  szembefordul,  esetleg  elve  szítheti  az
igazgatói székét - gondolja.

Az ismertté vált esetek sokfélék. Aktuális kutatási adatok nem lévén,
tapasztalati  adatok  birtokában28 állíthatjuk,  hogy nem létezik  azonos
forgatókönyv  az igazgatói  kinevezésekre.  A legtipikusabb -  örömteli



módon -  az,  amikor  a  pályázó a  nevelőtestületi  többség támogatását
élvezve szerzi meg a fenntartói támogatást. Előfordul azonban, hogy a
tanári  kar  többségi  szavazata  ellenére  az  önkormányza  másnak  ad
igazgatói megbízást. (Az okok között ilyenkor rendszerint pártpolitika
megfontolások  vagy  családi,  esetleg  egyéb  lekötelezettségek
szerepelnek.  Nem  tudunk  olyan  esetről,  amikor  bizonyított  szakmai
érvek  szóltak  a  nevelőtestület  többségi  döntés  ellen.)  Az  ilyen
történések  súlyosan  megrázzák  az  iskolát.  És  az  ilyen  módon
kinevezéshez  jutott  igazgatók  majdnem mindig  kudarcot  is  vallanak
egy-két év után. Olyan fejleményekről is tudunk, amikor a közismerten
eredményes  igazgatót  éppen  szigorúsága,  következetessége  miatt
leszavazza a kevésbí igényes tanári kar. A fenntartónak - a jogszabály
értelmében  -  ilyenkor  is  módjá  bán  állna  a  kinevezés,  amit  vagy
megtesz, vagy nem.

Akárhogyan is, az igazgatókban ott él és motivál egy egzisztenciális
félelem a megbízásuk lejártához közeledve.  Ez emberileg érthető,  de
erkölcsileg  elfogadha  tatlan. Ugyanis  a  vezető  nem  rendelheti  alá
döntéseit és tetteit  a saját egyéni érdé kének. Ha ezt teszi, morálisan
válik alkalmatlanná a vezetésre.

Ítélkezni  persze  jóval  könnyebb,  mint  megélni  és  tisztességesen
megoldani  a nehéz  helyzeteket.  Előfordul  sajnos,  hogy  a
kilátástalannak  tűnő  konfrontációkban  az  igazgató  frusztrálódik,
végletes esetekben az egészsége is károsodik. Ennek bekövetkezte nem
szükségszerű.  A  legtöbbször  elkerülhetők  lennének  az  ilyen  kisebb-
nagyobb  tragédiák,  ha  mint  leendő  igazgató  előre  felkészül  a  nehéz
helyze tekre. A felkészüléshez az alábbi megfontolásokat ajánljuk:

-  Vezetői  munkáját  helyezze  szilárd  szakmai  alapokra,  és
ragaszkodjék kitartóan hozzájuk. j

- Képezze magát állandóan, hogy szakmai érvekkel győzni tudja a
vitákat.

-  Döntse  el  előre,  hogy  a  nevelőtestület  vagy  a  fenntartó
„szolgálatát”  tekinti  elsődleges  feladatának  akkor,  ha  a  kettő  -
szakmailag  indokolható  -  érdeke  és  törekvései  ellentétbe  kerülnének
egymással. E döntéséhez maradjon hű, ne akar jón mindenáron mindkét
félnek kedvezni. 1

-  Eddze  konfliktustűrő  képességét,  és  tanulja  állandóan  a
megoldások módjaiti, vegyen részt jó hírű vezetői tréningeken.



Ne  hagyja  elhalványulni  eredeti  szakmaiságát:  maradjon  meg  jó
tanárnak hogy - ha vissza kell térnie a katedrához - örömét lelhesse a
tanári munkában.

-  Végezetül  legyen  kész  arra,  hogy szabad akaratból  távozzék  az
igazgatói  posztról,  ha  nem  sikerülne  tartósan  úrrá  lennie  a  nehéz
helyzeteken.

5. Vezetői tulajdonságok
.....akire többet bíztak, attól többet is kívánnak. Tudja, hogy milyen

nehéz
ÖN TERHES FÖLADATOT VÁLLALT MAGÁRA:  A LELKEK IRÁNYÍTÁSÁT ÉS

SOKFÉLE EMBEREK SZOKÁSAINAK SZOLGÁLATÁT.”29 Európa
védőszentjétől  származik  ez  a  megállapítás.  Bizonyítja,  hogy másfél
ezer  évvel  ezelőtt  is  fontosnak  tartották  már  n  vezetők  személyével
kapcsolatos elvárások megfogalmazását.

A vezetéstudomány fejlődésének korai állomásaként - mint ahogyan
a  2.  fejezetben  már  említettük  -  a  kutatók  azokat  a  tipikus  vezetői
tulajdonságokat  keresték,  amelyekben  fellelhetőnek  vélték  a  sikeres
vezetés titkát. Ezek a kutatások nem hozták meg a várt eredményt:  a
próbálkozások  nem  vezettek  el  a  kívánt  tulajdonságkombinációk
egyértelmű  kimutatásához.  Az  elkészült  kívánságlisták  mégsem
születtek meg hiába. Tanulmányozásuk sokat segíthet a vezetésre való
felkészülésben és a továbbképzésben.

A  felsorolások  első  látásra  könnyen  elijeszthetik  a
vezetőaspiránsokat.  Olyan  tökéletes  emberkép  rajzolódik  ki  ugyanis
mögülük,  amellyel  szembesülve  a  lelkiismeretes  ember  visszavonul,
mondván, ő maga sohasem lesz ilyen. A kevésbé lelkiismereteset pedig
ellenkezőleg: cinikussá, felületessé teszi a maximalizmusuk. Célszerű
ezért úgy kezelni őket, mint egy személyiségfejlesztési projektet, amely
lehet  akár  életre  szóló  feladat  is.  Ez  nem idegen  az  emberi  élettől,
amelyben  „eszmélésünket  egy  eredendő  felelősségtudat  jellemzi.
Nemcsak testi szükségleteink kielégítéséért te¬ szünk születésünk első
percétől  kezdve erőfeszítéseket;  sajátos késztetést  érzünk magunkban
önmagunk  alakítására  is.  Nemcsak  egy  életállapot  fenntartásán
fáradozunk, hanem valamit igyekszünk elérni, megvalósítani

-  önmagunkat  folyton  meghaladva.”30 A  kívánságlistákkal  való
rendszeres  szembesülés  a  legjobb  módja  annak,  hogy  az
önmegvalósításhoz  térkép  legyen  előttünk,  azaz  hogy  a



személyiségünket  céltudatosan  alakítsuk  és  állandóan  kontroll  alatt
tartsuk.

Ezért  mi  sem  kerüljük  meg  a  kérdést:  foglalkozunk  a  vezetői
tulajdonságokkal.  De  vizsgálódásunkat  leszűkítjük  a  közoktatási
vezetőre (az egyszerűség kedvéért igazgatóra), és nem az általában vett
vezetői tulajdonságokat tárgyaljuk.

Szülők  és  diákok  körében  végzett  évenként  megismételt
közvélemény-kutatásunk31 - többek között - annak felderítésére irányult,
hogy  vajon  ők  kil  tartanak  ideális  iskolaigazgatónak.  A  szokványos
válaszokon kívül (hogy tudniillik legyen igazságos, szigorú, de szeresse
a  gyerekeket)  lényegében  véve  egyetlen  gondolatba  sűrítették  a
válaszukat:  csak  jó  pedagógusokat  alkalmazzon. Kétségtelenül
rátaláltak  az  egyik  legfontosabb  kritériumra:  a  jó  vezető  kiváló
munkatársakat alkalmaz.

Azonban korántsem ennyire egyszerű a helyzet. Tekintsünk most el
attól  u  kényszerű  ténytől,  hogy  a  pedagógushivatás  devalválódása
következtében  egy-egy  meghirdetett  iskolai  állásra  ritkán  jelentkezik
sok kiváló, kész nevelő, aminek következtében az igazgató munkatárs-
kiválasztási lehetősége nagyon is korlátozott. Tételezzük fel, hogy sok
jó tanár reagál a pályázatra.  Nos, az igazgatónak ebben az esetben is
nagy  emberismeretre  és  komoly  tudásra  van  szüksége  ahhoz,  hogy
ráismerjen arra, aki a legjobban illik a saját csapatába. Majd ezután úgy
kell vezetnie az iskolát, hogy az meg is tartsa a sok jó tanárt. Sőt segítse
azzá fejlődni a gyengébbeket.

A kívánatos vezetői személyiségvonások egyik rétegét a képességek
és a készségek, a másikat a megszerezhető tudás, vagyis a megtanulható
ismeretek és  jártasságok megléte  alkotják.  Tulajdonságoknak
voltaképpen csak az első kettőt szokás tekinteni.

Képességnek  nevezzük  a  valamely  teljesítményre,  tevékenységre
való testi-lelki adottságot, mindazt, amit meg tudunk tenni: egy feladat
vagy egy munkakör elvégzésére való rátermettségünket, ügyességünket.
A  képességek  fejleszthetők,  ám  ehhez  szükséges  a  velünk  született
adottságok  megléte.  Készségnek azt  a  speciális  képességet  nevezzük,
amelyet  gyakorlással szerezhetünk meg, és amely épp a gyakorlottság
folytán  automatizmussá válik.32 Az  ismeretek adatok,  tények,
összefüggések  és  szabályok  összességét  jelentik,  a  jártasság pedig
gyakorlottságot,  otthonosságot  bizonyos  problémahelyzetekben.33 Az



alábbiakban  e  két  nagy  kategóriába  sorolva  tárgyaljuk  a  közoktatási
vezető ideális személyiségvonásait.

A képességek és a készségek az ember vele született  adottságainak
megléte  esetén  fejleszthetők,  alakíthatók.  Ha  a  vezetéshez  szükséges
adottságok  megvannak  egy  emberben,  akkor  beszélünk  vezetői
rátermettségről. De ez csak annyit  jelent, hogy valakiben a természet
adományaként  nagyobb  mennyiségben  vannak  jelen  a  vezetéshez
szükséges  alapok.  Hogy  ezekből  mennyit  tud  valóban  felépíteni
önmagában,  az  már  a  saját  ambícióinak  függvénye.  Ezért  hát
szükségszerű,  hogy  az  igazgató  legyen  ambiciózus,  erős  akaratú.
Akaratereje  nemcsak  önmaga  alakításában  játszik  kiemeli  szerepet,
hanem  kiapadhatatlan  energiaforrás  is  a  testületben.  Az  akaraterő  a
szuverén egyéniség jellemzője.

Legyen  tehát  önálló és  határozott, mert  határozottsága  a
kiegyensúlyozott,  magabiztos  iskolai  légkör  legfőbb  biztosítéka.
Kiszámíthatósága pedig iránytűként működik a folyton alakuló emberi
viszonylatokban. A szilárd jellemű vezető nagy kincs a tanári karokban,
amelyeknek légkörét gyakran tépázzák az érdek- és értékellentétekből
fakadó  érzelmi  viharok,  mérgezik  a  kisebb-nagyobb  emberi
gonoszkodások.

A  felsorolt  tulajdonságok  elé  odakívánkozik  a  megfontoltság.
Nélküle  a  luitározottság  könnyen  konoksággá  alakul,  amely
ellehetetleníti  a  kezdeményezéseket  és  a  jó  együttműködést.  A kellő
rugalmasság hiányában  pedig  az  erős  akaratú  emberből  szinte
észrevétlenül makacs akamok, majd zsarnok válik.

Az iskolaigazgató a rábízott sok diák, pedagógus és egyéb dolgozó
munkáját  irányítja,  és  felelősséggel  tartozik  értük.  Legfontosabb
személyiségvonásaiban  tehát  az  emberi  kapcsolatok  iránt  kell
fogékonynak lennie.  „Inkább  szeressék,  mint  féljenek  tőle.”34 A  már
felsoroltakon túl ezek közé tartozik a  türelem, a felebaráti  szeretet, a
mások  iránti  kíváncsiság és  nyitottság, az  empátia, a  derű, az
optimizmus, a  bizalom, a  tapintat, az  őszinteség, a  nehéz  helyzetek
vállalni tudása, vagyis a személyes  bátorság.  Végül rendkívül hasznos
lehet  némi  humorérzék, másrészt  bizonyos  tekintélyt  parancsoló
méltóság. De  mint  mindenfajta  emberi  kapcsolatban,  így  tíz
iskolavezetésben is  -  már  az antik  görög világ óta ismert  módon -  a
legfontosabb feltétel  önmagunk ismerete és a saját személyiségünkkel



való bánni és hatni tudás.
Ide  tartozik  az  is,  hogy  az  igazgató  tudjon  eléggé  kemény  lenni

önmagával  szemben:  tudjon  saját  emberi  gyengeségein  -  alkalmi
rosszkedvén, ellenszenvén, haragján - úrrá lenni. S ez nem mond ellent
annak, hogy ugyanakkor vállalja nyíltan (de nem túlhangsúlyozva) saját
egyéniségét. Hiszen az emberi kapcsolatok hálózatát csak emberarcúan
lehet finoman kézben tartani.

Az  igazgatónak  szüksége  van  azokra  a  képességekre,  ill.
készségekre,  amelyek  a  vezetésben -  annak technikai  oldalát  nézve -
nélkülözhetetlenek.  A  leginkább  fontosak  ezek  közül  a  következők:
Tudja  egyszerre  és  összefüggéseiben  szemlélni  a  jelenségeket,  tehát
alakítsa  ki  magában  a  vezetők  esetében  megkívánt  szintetikus
látásmódot. Aki  a  fától  nem  látja  az  erdőt,  az  könnyen  eltéved.  A
példánál maradva az erdésznek egy-egy fa elültetésekor, gondozásakor
vagy kivágásakor az egész erdőre is tekintettel kell hogy lennie. És hogy
észrevegye  az  egyes  fákkal  kapcsolatos  tennivalókat,  állandó
érdeklődéssel szemléli az erdőt,  keresi az orvoslásra váró eseteket, sőt,
ha  tud,  elébe  megy  a  problémáknak.  Felelősséget érez  a  rábízott
szellemi és tárgyi javakért, s ennek jegyében cselekszik. Folyton

mérlegel, elemzi a jelenségeket,  rangsorol, törekszik a lényegest a
lényegtől elválasztani, hogy azután jó döntést hozzon. A döntéshozata
mindig elvszerű és tudatos, azaz indokolható, még akkor is, ha néha ma
gán  visel  spontán  jegyeket.  Mernie  kell  dönteni, mert  enélkül
kicsúsznál a kezéből a beavatkozás kulcsai, és értelmetlenné, sodródóvá
válik a tévé kenysége.  A problémák elemzésekor  s a döntések előtti
mérlegeléskor jó szolgálatot tesz az éber figyelem és a pontos memória.

Legyen  az  igazgatónak  kialakult  világképe, mert  ez  a
jellemszilárdságá  nak  alapja.  Világnézetét  természetesen  nem  kell
hangoztatnia, de titkolni] sem. Ez személyiségének meghatározó eleme,
alapvető  emberi  joga.  Toleránsnak kell  viszont  lennie  a  más
világnézetet  valló  kollégái,  munkatár  sai  és  tanítványai  iránt.  Mert
számukra  is  biztosítania  kell  az  őket  megille  tő  emberi  jogokat.  E
követelmény  súlyozottan  érvényesül  a  nem  világné  zeti  alapon
szerveződött állami, önkormányzati intézményekben.

Világképéből  eredően  szilárd  értékrendjének kell  lennie.  Ennek
hiányá bán nem tudna határozott, következetes és kiszámítható lenni. S



ez eset ben vezetői munkája improvizatív elemekből állna össze, amit
viszon megsínylenek a vezetésére bízott személyek.

Mivel  nevelő  intézményt  vezet,  fejlesztenie  kell  az  esztétikai és
stílusérzékét is. Nevezhetjük egyszerűen jó ízlésnek. Nem arról van szó,
hogy az iskola külső és belső képe vagy az ünnepélyek csak a vezető
esztétikai értékei tükrözik, hanem arról, hogy ő ezekért is felel.  Nem
nélkülözheti tehát az említett képességeket akkor sem, ha van például
dekorációfelelős  vagy ünnepélyszervező  a  tanári  karban.  Egy óvoda
vagy egy kollégium vezetésébei még inkább kiemelt kritériummá válik
az  esztétikum.  Ezekben  az  intézményekben  általában  kevesebb
munkatársa van az első számú vezetőnek. Ha nincs megfelelően képzett
ember,  akire  az  enteriőr  kialakítását  rábízhatná,  neki  magának  kell
ügyelnie a környezet nevelő hatásának érvényesülésére.

A felsorolt személyiségvonások tehát a meglevő adottságok alapján
erő  síthetőek,  fejleszthetőek.  A  következőkben  a  megszerezhető
szakismeretei  körét  tekintjük  át.  A  tudás  mértéke,  milyensége  és  a
kifejlesztett  képesség  foka  egyénenként  változó.  A  különbségek
kialakulásában kétségkívül meg határozó szerepet  játszanak a velünk
született adottságok. Ám az akarat,; szorgalom és a kitartás nemegyszer
rácáfol  a  születési  előrejelzésekre  Ez  elementáris  pedagógiai
tapasztalat,  amelynek birtokában  elsajátítható  nak és elsajátítandónak
tartjuk  mindazokat  az  ismereteket, amelyekre  cg)  iskolaigazgatónak
szüksége  lehet.  Ezeknek  megléte  jelenti  az  iskolavezeté:
professzionizmusának alapját. !

Az  igazgató  közvetlenül  irányítja  a  pedagógusok  munkáját.  Ő  a
vezető¬  ink,  előttük  kell  tehát  természetes  tekintélyt  szereznie.  A
tekintély  alapja  az  Imkolában  (természetesen  csak  ott,  ahol  az
értékítéletek nem torzultak el, és uhui az intézmény valóban pedagógiai
műhelynek  tekinti  önmagát)  nem  más,  mint  a  tanári  munka  sikere.
Következik ebből, hogy az igazgató maga is legyen  jó és  eredményes
tanár,  hogy  korábbi  vagy  aktuális  nevelő-oktató  munkája  mintegy
példaként állhasson a tanári kar tagjai előtt. Tudnia kell persze, hogy
tanári  kvalitásai  a  vezetői  beosztásban  eltöltött  idővel  arányosan
természetszerűen  csökkenni  fognak.  Ha  ennek  jelei  kezdenek
megmutatkozni,  tegyen  komoly  erőfeszítéseket  eredendő  szakmai
tudásának  felfrissítésére  és  fejlesztésére.  Ezáltal  megteremtheti
magának azt a biztonságot is, amelynek birtokában nem kell tartania a



vezetői  funkciótól  való  esetleges  megválás  munkahelyvesztéssel  járó
következményeitől.  Tudhatja,  hogy  ha  bármilyen  oknál  fogva
megszűnne a vezetői  megbízása,  továbbra is sikeres ember maradhat
tanárként.  Az  effajta  biztonságérzet  a  nyugodt,  jó  hangulatú,
kiegyensúlyozott  munkavégzés  egyik  alapfeltétele.  Aki  képes  ezt
kialakítani,  az végérvényesen megszabadul  az egzisztenciális  félelem
nyomasztó,  az  igazgatót  néha  gerincroppantó  módon  megalkuvásra
késztető érzésétől.

Az  igazgató  értelmiségi  emberek  munkáját  irányítja.  Ráadásul
vezetőket  vezet, ti.  a  pedagógusok  a  rájuk  bízott  gyerekekkel  való
viszonylatukban  maguk  is  vezetők.  Ezért  hát  műveltségével  és
életvitelével  meg  kell  felelnie  az  értelmiséggel  szemben  támasztott
mindenkori  társadalmi  igényeknek.  Gyarapítsa  állandóan  általános
műveltségét, legyen  tájékozott  a  szellemi  és  a  közélet  meghatározó
történéseiben! Az iskola csak úgy válhat valóban szellemi műhellyé, ha
az ott foglalkoztatott emberek a szellem emberei. Vezetőjüknek tehát e
minőség hordozójává kell válnia.

Az  igazgatót  elsősorban  pedagógiai  vezetőnek  tekintjük.  Ez  azt
jelenti,  hogy szakemberként  kell  tudnia  fellépni  bárminemű nevelési
kérdésben.  Pedagógiai  (általános  didaktikai,  neveléselméleti,
neveléstörténeti,  tantárgy-pedagógiai), és  pszichológiai  ismereteinek
meg  kell  haladniuk  az  átlagos  tanáréit.  A  pedagógiai  szakirodalom
nyomon követése az önképzésnek legmegfelelőbb forrása lehet ezen a
téren.

Vizsgálataink  alapján  az  említetteket  tartjuk  ama  tudástartalom
alapvető  elemeinek,  amelyeket  egy  iskolaigazgatónak  tradicionálisan
birtokolnia  kell.  A  mai  közoktatási  rendszer  azonban  ennél  sokkal
többet kíván meg az intézményvezetőktől.

A  szakmailag  önállóvá  vált  iskolának  pedagógiai  programot  kell
alkotnia,35 amelynek  összeállításában  az  igazgatónak  meghatározó
szerepe van, Ehhez a már említett  általános pedagógiai tudás mellett
szilárd  nevelésfilozófiai ismeretek,  valamint  jó  írás-  és  szerkesztési
kompetencia  birtokában  kell  lennie.  A  pedagógiai  program  részét
képező  helyi  tanterv  sikeres  kiválasztásához  vagy  megalkotásához
pedig nem nélkülözheti bizonyos tantervelméleti ismeretek meglétét. A
szabad  tankönyvválasztás  lehetőségével  -  amely  jogban  szintén  az
iskola szakmai autonómiája testesül meg



-  akkor  tud  jól  élni,  ha  a  tankönyvelmélet sem  idegen  terület
számára.

Mivel az igazgató  vezető, ami által a  vezetés jelenti munkájának a
lényegét,  nem  nélkülözhet  bizonyos  vezetéselméleti és  szervezeti
ismereteket sem. (E kötet éppen ehhez nyújt segítséget.) Az előbbi a
vezetés  tudatos  voltát  segíti,  az  utóbbi  a  szervezet  működésének
gördülékenységét  biztosítja.  Mindehhez  társult  napjainkra  az
informatika, amelynek  alkalmazása  az  igazgatásban  és  a
kommunikációban ma már nélkülözhetetlen.

Az  iskola  nem  csak  nevelési-oktatási  intézmény,  hanem  mint  a
tanügyigazgatás  alapvető  egysége,  hivatal is.  Vezetője  tehát  egyben
hivatalvezető,  idegen  szóval  adminisztrátor.  Ebben  a  minőségében
szüksége  van  bizonyos  jogi,  közgazdasági  és  közigazgatási tudásra.
Ismernie kell nagy vonalakban a legfontosabb törvényeket, részletesen
az oktatásügyre vonatkozókat. Naprakészen tájékozottnak kell lennie az
intézmény életét érintő alacsonyabb szintű jogszabályok terén. El kell
tudnia  igazodni  közöttük.  Legyen  áttekintése  az  államháztartás
működésének alapelvei terén, és meg kell tanulnia a  költségvetés és a
gazdálkodás legfontosabb  szabályait,  működési  elveit.  A  hivatal
működtetéséhez  pedig  a  közigazgatás  írott  és  íratlan  normáival  kell
megismerkednie.

Mint  az  intézmény  vezetője  sűrűn  érintkezik  a  külvilággal:
szülőkkel, a fenntartóval, igazgatótársakkal, az oktatásügy irányítóival
és  szakembereivel,  egyházakkal,  politikusokkal,  a  sajtóval,
érdekképviseleti  szervekkel,  hazai  és  külföldi  vendégekkel,  és  a
legkülönfélébb  cégek,  intézmények  képviselőivel,  magánemberekkel
stb. Érintkezései, gyakori tárgyalásai során jó szolgálatot tesznek neki
tudatosan fejlesztett  kommunikációs képességei,  diplomáciai készsége,
politikai-közéleti ismeretei,  az  oktatáspolitikában való  jártassága,
idegennyelv-tudása, a jó fellépés és tárgyalókészség.

A fenti felsorolás korántsem merítette ki a teljességet. Kívánatosnak
tekintjük  még  az  említettek  mellett  az  olyan  diszciplínákban  való
ottho¬  nosságot,  mint  a  filozófia, a  tudománytörténet, az  etika, a
logika, a  szociológia, a  statisztika, a politológia stb. A  magyar nyelv
(illetőleg anyanyelv),irodalom, történelem és földrajz alapos ismeretének
szükségességét pedig evidenciának tekintjük.



Arra a kérdésre tehát, hogy milyen is legyen a jó igazgató, nem lehet
egyszerű  választ  adni.  E  megbízatás  olyan  összetett  egyéniséget  és
tudást kíván, amely követelményeknek - az ideális állapotot feltételezve
-  nemigen  tudunk  megfelelni.  Mégis  vannak  szép  számmal  jó,  sőt
kiváló  igazgatók.  Az  ő  példájuk  arra  biztat,  hogy  elvállalható  és
tisztességgel  betölthető  ez  a  felelősségteljes  pozíció.  De  tudni  kell
hozzá,  hogy  egyetlen  diploma  sem garantál  kész  szakembereket.  A
tanár, a jogász, az orvos, a mérnök is csak némi gyakorlat illán válik
azzá,  amivé oklevele minősíti.  Fokozottan érvényes  ez a vezetőkre a
közoktatásban és általában véve is. Nincsenek kész vezetők, bármennyi
liultissal  bírjanak  is  a  fent  felsoroltakból.  A  gyakorlat  során  válnak
majd azzá,  lm megvan bennük a kellő  tudásvágy,  ambíció,  alázat  és
akarat.

6. A vezetés módszerei
A  módszer  vagy  metódus  (görög  eredetű  szó,  latin  formában:

methodus)  eredetileg  a  célra  vezető  utat  jelenti.  Azt  a  kiválasztott
cselekvési formát, iimely mellett a vezető megfontoltan dönt az adott
körülmények gondos mérlegelésével.  A módszer  megválasztása tehát
szintén mindenkori döntések eredménye.

Akárcsak  a  pedagógiára,  a  vezetésre  is  jellemző  a  módszertani
szabad ság. Ez nem jelenti azt, hogy a vezető önkényesen dönt egyik
vagy másik módszer alkalmazása mellett, vagy a megszokás rabjaként
kizárólagosan egyet alkalmaz, mondván, hogy hiszen szabadsága van
benne,  hanem  azt,  hogy  minden  esetben  gondosan  mérlegeli  a
körülményeket:

- az elérendő célt,
- a konkrét feladatot,
- a segítő és a zavaró körülményeket,
- a közreműködő partnerek jellemzőit, és nem utolsósorban
- a feladat végrehajtására rendelkezésre álló időt, valamint
- a szóba jöhető módszerektől elvárható eredményeket,
és  ezeknek  számbavétele  után  ő  maga  dönt  a  kiválasztott

módszerről.  Nem írja  elő  tehát  számára  sem jogszabály,  sem egyéb
kényszerítő körülmény,  hogy milyen „célra vezető utat” válasszon az
adott esetben, hanem saját tudására és belátására támaszkodva valóban
szabadon határoz a metodikai, kérdésben. Ahhoz, hogy e szabadságával
a vezetett intézmény várható eredményeit tekintve szerencsésen tudjon



élni,  az  szükséges,  hogy  pontosan  ismerje  az  egyes  módszerek
jellemzőit.

A vezetési  módszereket  többféleképpen csoportosíthatjuk aszerint,
hogy:  milyen  kritériumok  mentén  teszünk  különbséget  közöttük.  A
teljességre nem törekedvén itt most azt a felosztást választjuk, amely a
beosztottaknak  a  döntés-előkészítés  folyamatában  való  részvétele
alapján kategorizál. Eszerint két nagy csoportba sorolhatjuk a vezetési
módszereket: az adminisztratív és a szociális módszerekre.

Amikor  a  vezető  utasít,  kijelöl,  szabályoz,  rendelkezik,  tilt,  előír,
hirdet,  akkor  adminisztratív  módszerrel él.  Ezen  intézkedéseit
rendszerint  írásba  is  foglalja -  ez  jellemző  megnyilvánulása  az
adminisztratív  módszereknek.  Az  ilyen  döntéseket  nem  előzi  meg
hosszas  tanácskozás  (bár  egy-egy1 intézkedés  meghozatala  előtt  nem
kizárt  a  konzultáció).  Vitathatatlan  elő¬  nye  az  egyértelműség  és  a
gyorsaság.  Hátránya  az,  hogy  az  így  meghozott  döntések  a
beosztottakra  nézve  „külsők”,  „kényszerítő”  jellegűek  maradnak,
amelyekkel  nem  minden  esetben  történik  meg  az  eredményesség
tekintetében komoly garanciát hordozó belső azonosulás.

A  félévi  vagy év  végi  ún.  osztályozó  konferenciák  időbeosztását
például nem szokás és nem is szükséges széles körben megvitatni. A
vezetőség  elkészíti  a  beosztást,  kifüggeszti  a  tanári  szobában  vagy
közzéteszi  a  belső  információs  hálózaton,  ily  módon  a  tanári  kar
tudomására hozza a döntést, amely ezt rendszerint ellenvetés nélkül el
is  fogadja.  Ugyanígy  jár  el  -  helyesen  -  a  vizsgabeosztásoknál,  a
helyettesítési vagy az ügyeleti rend összeállításakor stb.

Egy  nyári  táborozási  beosztás  elkészítésekor  vagy  egy  hétvégi
program tanárkísérőinek kijelölésekor már illik előzetesen konzultálni
az  érintettekkel,  hiszen  a  munkavégzésre  nem  a  szokványos
munkaidejükben kerül sor.

Ha  ezt  nem teszi  meg  az  igazgató  -  előfordul  eléggé  gyakran  -,
valószínűsíthető  egy  újabb  konfliktushelyzet,  esetleg  a  munka
megtagadása.  A  szakszerű  vezetés  ennek  lehetőségét  előre  kizárja
azzal, hogy megfelelő módszert választ a probléma megoldására.

Mindazonáltal mind a két esetben gyors és határozott, egyértelmű,
idejében  meghozandó  intézkedésekre  van  szükség.  Ezek  azok  a
helyzetek, mnelyckben az adminisztratív módszer alkalmazása célszerű



és  helyeselhető,  mivelhogy  ennek  legfőbb  sajátossága  éppen  a
gyorsaság, az idővel való takarékosság.

A  vezetési  módszerek  másik  jellemző  csoportját  szociális
módszereknek  nevezzük.  Ezekkel  akkor  él  a  vezető,  amikor  nagy
horderejű kérdésekben kell elöntést hoznia, vagy olyanokban, amelyek
több  személyt,  különböző  érdekeket,  esetleg  az  egész  intézményt,
annak  fejlődését  stb.  érintik.  Ilyenkor  a  döntések  előtt  körültekintő
egyeztetésekre van szükség. E módszerek jellemző megjelenési formái
a tájékozódás és a tájékoztatás, a felmérés, a meggyőzés, az érvelés, a
megnyerés, a vita, az alku stb.

Azt  a  kérdést  például,  hogy  mikorra  hívja  tanácskozni  a  szülői
szervezet képviselőit, egy pillanat alatt meghozott döntéssel lezárhatja a
vezető. Azt azonban már helytelenül teszi, ha ugyanígy dönt abban is,
hogy  milyen  közreműködést  vár  el  a  szülőktől  az  intézmény  soron
következő rendezvényének szervezésében. Ebben az esetben a szociális
módszerrel  helyes  élnie.  Vagyis  a  javaslatot  előterjeszteni,  azt
megvitatni,  meghallgatni  illetve  megfontolni  az  ellenvéleményeket,
minden javaslatot, majd ezután mérlegelve dönteni.

Ebben az  eljárásban -  bármiről  legyen  is  szó  -  benne rejlik  az  a
veszély,  hogy nem lesz megegyezés,  vagy rossz döntés fog születni.
Akkor sem ta- ilricsos átváltani az adminisztratív módszerek egyikére,
hanem  újra  kell  kezdeni  az  egész  folyamatot,  és  a  korábbinál
körültekintőbb  előkészítő  munkával  biztosítani  a  sikert.  Ha  ez
valamilyen  oknál  fogva  nem bizonyul  járható  útnak,  akkor  el  lehet
napolni, esetleg végképp elvetni az adott ügyet.

A  szociális  módszerek  alkalmazása  tehát  időigényes. A  hasznuk
azonban  felmérhetetlen,  és  ez  egyben  indokolja  is,  miért  ajánljuk
gyakran alkalmazni őket: a problémák együttes megbeszélése, esetleg a
közösen,  egyetértésben  hozott  döntések  révén  elérhető,  hogy  a
munkatársak azonosuljanak a feladatokkal, és sikeresen végre is hajtsák
azokat.

Nem lehet tehát általános érvényű megállapítást tenni a tekintetben,
hogy egyik vagy másik módszer alkalmazását jónak vagy elvetendőnek
lurljuk. A döntés mindig a vezető kezében van, aki a felsorolt tényezők
mérlegelésével hozza meg azt. Az viszont, hogy milyen gyakorisággal
él velük, és hogyan vagy hogy egyáltalán él-e ezekkel, meghatározója
lehet a vezetési stílusának.



7. Vezetési stílusok, vezetőtípusok
Vezetési stílusok

A vezetéstudományban napjainkra tekintélyesre növekedett azoknak
a kutatásoknak és publikációknak a száma, amelyek a vezetési stílusok
mentén  vizsgálják  a  sikeres  vezetés  mibenlétét.  A  szakirodalomban
fellelhető  eredmények  alapos  ismertetése  nem célja  e  könyvnek.  (A
téma iránt mélyebben érdeklődők gazdag forrásanyagot találhatnak.36)
Ezért  itt  csak  a  leginkább  jellemző,  és  a  vezetői  gyakorlat
szempontjából vélhetően hasznosítható vonatkozásokkal foglalkozunk.

A vezetési stílusokat a kutatók kétféle szempont szerint vizsgálják és
kategorizálják.  Az egyik a legmarkánsabb vezetési  funkció,  a  döntés
előkészítését  és  meghozatalát  tekinti  központi  kérdésnek,  a  másik  a
vezető  személyiségét. Az  első  kört  döntésközpontú, a  másodikat
személyiségközpontú elméleteknek nevezzük.

A döntésközpontú elméletek legismertebb képviselője Kurt Lewin.
Kísérleteinek  eredménye  nem  ismeretlen  a  pedagógusok  előtt.  A
nevelési  stílusokkal kapcsolatos,  a  30-as  években  publikált  tételei
szerepelnek  úgyszólván  valamennyi  pedagógusképző  intézmény
neveléselméleti  előadásának tematikájában. Ezért döntöttünk a Lewin
féle  osztályozás37 kissé  részletesebb  ismertetése  mellett,  míg  a  többi
kutató megállapításainak csak a lényegére utalunk.

Lewin háromféle vezetési stílust különböztetett meg, amelyeknek a
következő elnevezést adta:

autokratikus (diktatórikus)
demokratikus i
laissez fairé (ejtsd: lesszé fér, magyarul: ráhagyó).
Arról a vezetőről, aki gyakran és rá jellemző módon alkalmazza az

adminisztratív  módszereket,  általában  elmondható,  hogy  a  vezetési
stílusa aulokralikus. Erre a vezetési formára az jellemző, hogy a vezető
maga  jelöli  ki  a  megoldandó  feladatokat,  azoknak  minden  lépését,
maga rendelkezik az adott körre vonatkozó valamennyi információval,
a  döntés  lehetséges  változatait  is  maga  mérlegeli,  és  végül  egyedül
dönt.  A  végrehajtás  során  maga  ellenőrzi,  és  a  befejezést  követő
értékelést sem osztja meg másokkal.



Monopolizálja  tehát  az  információt,  a  kezdeményezést  és  a
munkafolyamat  közvetlen  irányítását,  nem  vonja  be  a  döntési
folyamatba a munkatársait.

Ez  a  stílus  ideig-óráig  eredményes  lehet,  mert  gyors,  határozott,
egyértelmű intézkedéseket tesz lehetővé. Közkeletű szóval „katonás”.
Valóban, a katonai és félkatonai szervezetek vezetésében úgyszólván az
egyedüli használatos forma. Kényelmes is a beosztottak részére, mert
nincs  másra  gondjuk,  mint  elvégezni  a  kijelölt  feladatokat,  és
felelősséget sem kell viselni a történésekért.

Az  iskolák  belső  világát  viszont  értelmiségi,  azaz  szuverén,
gondolkodó  emberek  alkotják,  akiknek  saját  véleményük  van  a
dolgokról, és foglalkoztatják őket a megoldandó problémák. (Ahol nem
így van, ahol a pedagógusok passzív végrehajtói vagy szemlélői csak az
eseményeknek,  és  nem  lormálnak  igényt  a  pedagógiai  folyamatok
alakítására,  ott  az  intézmény  diszfunkcionálisan  működik.)  Ezért
rosszul  tűrik a  diktatórikus  stílusú vezetést.  Ha ilyennel  találkoznak,
egy ideig talán elviselik, kényelemszeretetből vagy félelemből (ilyen is
van, sajnos). Ám rövidesen szükségképpen szembefordulnak vele. Az
ellenállás  tünetei  kezdetben  a  passzív  ellenállás,  ti  tennivalók
szabotálása, majd a nyílt „lázadás”. Ismeretesek olyan esetek, amikor
az igazgató autokrata vezetési stílusa miatt szavazott nemmel a tanári
kar többsége a vezetői pályázat bírálatakor, amelyben az ellenállásának
adott  hangot.  Ez  a  vezetési  stílus  végeredményben  idegen  az  iskola
Nzellemiségétől,  ezért  nemkívánatos  jelenségnek  tekintjük.  Annál  is
inkább,  mivel  a  közoktatási  intézmények  működését  szabályozó
törvény számos vonatkozásban a demokratikus vezetési stílust várja el
az igazgatóktól.

Ez  sem  új  keletű  a  társadalmi  szervezetek  vezetésében.  Az
ezerötszáz  éves  Regula  -  az  egyébiránt  engedelmességre  felesküdött
szerzetesrend Igazságos vezetése végett - már ezt várja el az apáttól:
„Valahányszor valami fontos tennivaló fordul elő a monostorban, hívja
egybe az apát az egész közösséget, és adja elő maga, hogy miről van
szó. És miután meghallgatta a testvérek tanácsát, mérlegelje magában, s
amit hasznosabbnak (tél, azt cselekedje.”38

Társadalmi berendezkedésünk és jövőt alakító terveink egyébiránt is
demokratikus vezetést  igényelnek  az  intézményrendszerben.  Sokan
ambivalens  módon  viszonyulnak  hozzá.  Azért  van  így,  mert  eltérő



egyéni tapasztalataink vannak e tekintetben, és mert a demokrácia (így
az  iskolai  demokrácia  is)  csak  hosszú  tanulási  folyamat
következményeként  fejlődhet  ki  eredményessé,  s  addig  az  előnyei
mellett a hátrányai mutatkoznak erősebbnek.

Az előnyök egyértelműen abban mutatkoznak meg, hogy mellette a
beosztottak azonosulni tudnak a célokkal és a feladatokkal, mert részt
vettek  azok  meghatározásában.  Ezáltal  megnő  az  érdeklődésük  az
intézmény egészét érintő kérdések iránt: ötleteiket, kezdeményezéseiket
nem titkolják, s ez lendületben tartja, innovatívvá teszi a szervezetet.
Az  aktivitás  következtében  a  dolgozók  önállóbbá  és
felelősségteljesebbé  válnak,  ami  személyiségük  formálódására  és
munkavégzésükre  nézve  egyaránt  kedvező,  Mindez  jó  légkört,  az
alkotó  szellem  térnyerését  eredményezi,  ami  a  nevelési-oktatási
intézményekben kihat a gyerekekkel való foglalkozás mikéntjére is.

A  hátrányok  másfelől  közismertek.  A  demokratikus  vagy
tanácskozó vezetési  stílus alkalmazása  rendkívül  időigényes,  mert  az
eltérő nézetek  megvitatása,  az érvek és az ellenérvek meghallgatása,
ezek elemzése-mérlegelése, majd a döntési alternatívák feletti szavazás
hosszan tartó folyamat. Néha reménytelen is, mert a felek nem tudnak
megegyezni,  a  kisebbség  pedig  nem  képes  elfogadni  a  többségi
véleményt.  A vita  hevében sokszor  csapnak fel  indulatok,  támadnak
konfliktusok. Ha ezeket nem kezelik megfelelően, továbbgyűrűznek az
egész intézményben.  Közoktatási  intézményekben  megmérgezik  nem
csak az egymás közötti, hanem a gyerekekkel való kapcsolatot is.

A hátrányok csökkentésében felbecsülhetetlenül nagy szerepe van a
mindenkori  vezetőnek.  Az  ő  elkötelezettségétől  és  vezetői
szakértelmétő  függhet,  hogy  a  szervezet  végül  is  megtanulja  és
elfogadja-e a demokrácia  működtetésének kulturált  gyakorlatát,  vagy
belefásulva  annak  fárasztó  voltába,  visszasírja  a  kényelmesebbnek
mutatkozó diktatórikus vezetést. Ez utóbbira eléggé nagy a kísértés. A
túlterhelt  és  az  oktatáspolitikai  fordulatokba  belefásult  pedagógusok
könnyen  elfordulnak  a  szervezet:  munkától  (nem  vállalnak  például
érdemi részt a pedagógiai program megalkotásában), az igazgató pedig
maga  látja  el  a  stratégiai  jellegű feladatokat,  mondván,  így legalább
megszületnek a fontos dokumentumok,  „ez 3 testület” különben sem
képes és nem alkalmas a közös alkotómunkára (E csapda elkerülésének
módjaira visszatérünk a III. fejezetben.)



Végül  szólni  kell  a  Lewin  által  megnevezett  harmadik  vezetési
stílusról az ún. laissez faire-ről. Ez a be nem avatkozás elvét hirdeti és
valósítja meg ti vezetői gyakorlatban. Általában az a jellemzője, hogy a
beosztottak  irá¬ nyítása  minimális  mértékűre  korlátozódik.  A vezető
ennek  során  tájékoztatja  munkatársait  a  célokról,  az  elvégzendő
feladatokról, majd hagyja őket dolgozni. Nem tesz erőfeszítéseket azért
sem, hogy tájékozódjék a folyamatokról. Rendkívül előnyös eljárás ez
rá  nézve,  mert  tehermentesíti.  Kedvező  a  beosztottaknak  is,  mert
maximális önállóságot enged nekik.

A laissez fairé vezetési stílus mégsem vezet eredményre. A vezető
be nem avatkozása miatt voltaképpen nem is tekinthetjük vezetésnek,
csak  annak  hiányaként  jellemezhetjük.  Kísérletek  tucatjai  igazolták,
hogy  hosszú  távon  eredménytelen:  a  szervezet  visszafejlődését
eredményezi.  Kezdetben  ugyan  rendszerint  mindenki  örül  az  ilyen
vezetésnek. Mondják: „a főnök nyugodtan hagy dolgozni, és nem zavar
lépten-nyomon utasításokkal vagy tanácskozásokkal.” Ám egy idő után
kezd  felbomlani  a  rend,  mert  nincsenek  valódi  irányjelző  igazodási
pontok. Szaporodnak az eldöntetlen kérdések. Ki-ki a maga útját járja,
megszűnik  a  szervezeti  cselekvés.  A fokozódó  bizonytalanság  rossz
munkahelyi légkört szül, amelyben a munkakedv is megcsappan.

Iskolán belül különösen zavaró és megengedhetetlen, hogy ugyanazt
a  dolgot  ahányan  vannak,  annyiféleképpen  csinálják.  A  tanulók
értékelésének  kérdésében  vagy  fegyelmi  ügyeiben  például  ez
kifejezetten káros. Az egymásnak ellentmondó értékrendek és eljárások
felmorzsolják egy nevelési-oktatási intézmény pedagógiai kultúráját.

A laissez fairé vezetés tehát alkalmanként hasznos és eredményes
eljárás lehet. De állandósult stílus gyanánt nem ajánlható.

A döntéselméleti  iskola  másik  klasszikusa,  az  amerikai  Likert  és
munkatársai négyféle vezetési stílust különböztetnek meg, voltaképpen
a Lewin által meghatározott autokrata és demokratikus vezetés további
értelmezése-,  ill.  finomításaként.39 Felosztásukban  megjelenik  már  a
vezető  beállítottsága,  vagyis  megtörténik  az  első  lépés  a
személyközpontú elméletek irányában. Az általuk meghatározott négy
vezetési stílust a következőképpen nevezik el:

1. keménykezű parancsoló ( = autokrata)
2. jóakaratú parancsoló ( = paternalista)
3. konzultatív ( = demokratikus)



4. részvételi csoport ( = demokratikus)
A  harmadik  közismert  klasszifikáció  a  német  Tannenbaum  és

Schmidt40 nevéhez fűződik. A szerzőpáros a fentinél még árnyaltabban,
hétfokozatú skálán írja le a vezetési stílusokat, amelyek a következők:

1. A vezető meghozza és bejelenti döntését.
2. „Eladja” a döntését.
3.  Elmondja gondolatait,  és felszólítja beosztottait,  hogy tegyenek

fel kérdéseket.
4. Bejelent egy döntést úgy, hogy azon még változtatni lehet.
5. Előadja a problémát, meghallgatja a javaslatokat, majd dönt.
6. Megállapítja a határokat, és felkéri a csoportot a döntés meghoza-i

lalára.
7.  A vezető lehetővé teszi,  hogy előírt  korlátokon belül  a csoport

hozza meg a döntéseket.
Ebben a felosztásban is - jól láthatóan - az autokrata vezetőtől több

lépcsőn keresztül jutunk el a igazi demokratához.
Vezetőtípusok
A személyközpontú elméletek aszerint tipizálják a vezetőket, hogy

személyiségükből  adódóan  milyen  a  figyelmük  meghatározó
irányultsága. Ez az irányultság alapvetően kétféle lehet: a vezető vagy a
feladatra  (a  teljesítményekre)  vagy  a  munkatársakkal  való  jó
kapcsolatra összpontosítja a figyelmét. Eszerint a két szélső póluson a
feladatcentrikus, illetőleg  a  beosztottcentrikus41 vezetési  stílus,
pontosabban vezetőtípus található.  Más szerző42 feladatorientált vagy
kapcsolatorientált  stílusnak  nevezi  ugyanezeket. A  tipo¬  lógia
kialakítói  kutatási  eredményeik  alapján  megállapították,  hogy  a
beosztottcentrikus  vezetési  stílus  általában  eredményesebb,  mint  a
feladatcentrikus.

A kétféle típust tovább árnyalják mások,43 négyféle vezetési stílust,
különböztetvén meg, melyek a következők:

1. diktáló,
2. eladó,
3. résztvevő,
4. delegáló vezetési stílus.
Jól  látható,  hogy  a  diktáló  a  kemény  feladatorientált  vezetőt,  a

delegáló a kapcsolatorientálót jelzi, a közbülső kettő pedig a két pólus
közötti átmenetet.



A vezetőtípusokat irányultságuk szerint kategorizálhatjuk.44

A csak a teljesítményre  orientáló típust  technokratának nevezzük.
Eléggé  gyakori  az  iskolaigazgatók  között  is.  Mindenféle  versenybe
beneveznek, nem törődve azzal, hogy a pedagógusok látják-e értelmét
vagy  sem,  állandóan  élen  akarnak  járni  azokban  az  akciókban  is,
amelyeknek csekély a pedagógiai  hozamuk,  ám általa  ki lehet  tűnni,
például  meg  lehet  jelenni  a  sajtóban.  Ők  azok,  akik  mindenáron
teljesíteni, bizonyítani iikiirnak. Érzéketlenek a munkatársak problémái
iránt,  vagy  lerázzák  magukról  az  ilyen  természetű  gondokat.  Rövid
távon  lehetnek  nagyon  sikeresek.  Ám  a  beosztottak  elégedettségi
indexe  rendkívül  alacsony  náluk,  rossz  munkahelyi  klímához,
következésképpen  elvándorláshoz  vezet.  A  nagy  fluktuáció  pedig
hosszú  távon  nem kedvez  az  eredményeknek.  A  technokrata  típusú
vezetőt a közoktatásban idejétmúltnak és a mai elvárásoknak kevésbé
megfelelőnek tartjuk.

A  másik  végletet  a  feladatra  nem vagy  alig,  ám  a  beosztottakra
erősen figyelő típus testesíti meg. Őt gondoskodó vezetőnek nevezzük.
Vezetésével  a  szervezetben  -  a  gondoskodása  folytán  kialakult  jó
légkörnek köszönhetően - a beosztottak elégedettek, jól érzik magukat a
munkahelyen.  Nincsenek  súlyos  konfliktusok.  Ám  a  teljesítmény
háttérbe  szorul.  A  munka  nem  eléggé  feszes,  elmaradnak  a
kezdeményezések, az eredmények romlanak. Az igényesebb dolgozók
emiatt fordulnak szembe a vezetővel, vagy a kilépés útját választják. Az
ebbe a típusba sorolható igazgatók iskolájának tanári szobáiban vidám
társalgás folyik, a pedagógusok együtt töltik szabad idejük egy részét
is,  és  a  vezetők  ajtaja  mindig  tárva  vnn előttük.  A társalgás  témája
ritkán szakmai jellegű. Az eredmények nem megfelelő voltáért mindig
a  gyerekek  romló  állapotát,  a  szülők  nemtörő  dömségét  vagy  az
oktatáspolitikát  okolják.  A  gondoskodó  vezető  végeredményben
kiskorúsítja  a  szervezetét.  A közoktatás  intézményeiben  nem Imijük
ideálisnak ezt a típust sem, mert kevéssé szolgálja a pedagógiai munka
hatékonyságának javulását.

Azt a vezetőtípust, amelynek megtestesítői  sem a feladatra, sem a
személyekre  nem  koncentrálnak  eléggé,  voltaképpen  nem  is
tekinthetjük vezetőnek.  Nevezzük őket  közönyöseknek.  Ilyen  lehet  a
kényszerből vezetővé lett beosztott, például a „tudós típus”, akit csak a
saját szűkebb területe tud lekötni,  vagy a tipikus „karrierista”,  akit  a



tulajdon dicsőségén és ha- lnlmán kívül semmi más nem érdekel. De
ilyenné válhat a nyugdíjazása elölt álló, posztját  hosszú ideje betöltő
igazgató is, aki már csak a „túlélésre" rendezkedik be, és élvezi védett
korának nyugalmát. A közönyös vezető irányítása alatt álló szervezet
hanyatlása  elkerülhetetlen.  Ezért  az  e  típusba  sorolható  vezetők
megbízását el kell kerülni.

A negyedik  típusba  azok  sorolhatók,  akik  mind  a  két  elvárásnak
mindenáron  meg  szeretnének  felelni,  ezért  gyakran  elvtelen
kompromisszumokat  kötnek a  siker és  az elfogadottság  végett.  Őket
kompromisszumos vezetőknek  hívjuk.  Ezek  a  vezetők  általában
rengeteget dolgoznak, reggeltől estig a munkahelyükön tartózkodnak,
mégis elégedetlenek. Mindenkinek eleget szeretnének tenni, ami - az
eltérő  érdekek  miatt  -  nem  lehetséges.  Emiatt  rossz  hangulatuk
állandósul, áldozatnak érzik magukat, és lassan kicsúsznak a dolgok a
kezük közül. A probléma gyökere ott van, hogy a kompromisszumos
vezetők döntéseit nem szakmai megfontoláson alapuló elvi szilárdság,
hanem a megfelelés kényszere, esetleg személyes hiúság vezérlik. Az
ilyen vezetők kinevezésétől sem várható az intézmény felvirágzása.

Végül az ötödik, az ideálisnak tekinthető vezetőtípus középen foglal
helyet, ő az ún.  komplex vezetőtípusba tartozik. Első látásra nemigen
különbözik  a  kompromisszumostól,  hiszen  orientáltsága  mind  a
teljesítmény,  mind az emberek irányában meghatározó.  A különbség
lényege  abban  rejlik,  hogy  a  komplex  vezető  jellemzője  az  erős
elkötelezettség a  feladatok  és  a  teljesítmény  iránt,  és  a  nagyfokú
érzékenység  a  beosztottakkal  szemben,  ami  professzionális
szakmaiságon és elvi  szilárdságon alapul.  Döntéseinek rugója nem a
tetszeni  vágyás,  hanem  azonosul  a  szervezet  céljaival.  Tudja,  hogy
eredményeket csak úgy érhet el, ha mindenki a feladatra koncentrál, de
közben az emberek is jól érzik magukat, és fejlődnek a munka-i helyen.
A  közoktatási  intézmények  -  akárcsak  más  szervezetek  -  az  ilyeri
vezetők irányítása alatt tudnak a legeredményesebben működni.

Összefoglalva  a  fentieket,  az  ismertetett  vezetőtípusokat  az alábbi
táblázat szemlélteti:

Vezetőtípusok
Erős
Kompromisszumos
Gondoskodó



 Komplex
Technokrata
Közönyös
 A SZERVEZET FELADATAI IRÁNT] ELKÖTELEZETTSÉG

Erős
 
Gyenge
 
•Az említett típusok a valóságban ritkán jelennek meg ennyire tiszta

formá- Imii. Valójában a fenti mezőn belül széles skálán helyezkednek
el.  Mindazonáltal  a  vezetők  megfigyelésének  és  feljegyzett
cselekvéseiknek  elemzésével  kirajzolódnak  a  megnevezett  alapvető
típusok.

Felméréseink  szerint45 a  közoktatási  intézményekben  valamennyi
vezetőtípus  megtalálható,  évenként  változó  arányt  mutatva.
Örvendetesnek  kell  tartanunk  azt  a  körülményt,  hogy  nyolc  év
leforgása alatt megfogyatkoztak a közönyös vezetők (15-ről 8%-ra), és
némiképp  növekedett  a  komplex  típusba  sorolhatók  száma  (25-ről
37%-ra). Kevésbé örvendetes, hogy az utóbbi négy évben növekszik a
technokratáké  is  (28-ról  35%-ra)46.  Ez  utóbbi  jelenség  -  kutatásaink
szerint - összefüggésbe hozható a  minőségbiztosítás megjelenésével a
közoktatási rendszerben.

Végül  idézzük  Weöres  Sándor  szavait,  aki  a  fentiekhez  számos
tekintetben hasonló következtetésre  jutott,  ám színesebben tipizálta  a
vezetőket: „Négyféle vezetőember lehet az ország élén: l’rokrusztész,
Napóleon,  Samu bácsi  és  Szolón.  Prokrusztész  egy elgondolás  híve,
amelybe nemzetét belekényszeríteni akarja, ha törik, ha szakad.

Napóleon  szenvedélyes  játékos,  és  akár  nyer,  akár  veszít,
mindenképpen tékozol.

Samu bácsi úgy ül az uralkodói teremben, mint egy fűszeresboltban,
dekákkal és garasokkal ravaszkodik.

Szolón az isteni ihletre figyel, minden tette az örök mértékből ered,
és országa virul.”47

8. Vezetés és hatalom
A  vezetés  és  a  hatalom  egymással  szoros  kapcsolatban  álló

fogalmak.  Az  utóbbi  az  előbbinek  feltétele és  eszköze. „A  hatalom
egyének vagy szervezeti egységek képessége arra, hogy más szervezeti
szereplőket  befolyásoljanak  saját  céljaik  megvalósítására.  A hatalom



potenciális  lehetőség mások  magatartásának  befolyásolására,  az
események  megváltoztatására,  az  ellenállás  legyőzésére.”48 Ebből
következően  függőséget  is  jelent:  a  hatalmi  viszony  elszenvedője
bizonyos mértékig függ a hatalom gyakorlójától.

Ezt  a  függőséget  az  emberek  személyes  szabadságuk
korlátozásaként  élik  meg,  ami  megmagyarázza,  miért  viszonyulnak
hozzá kétértelműen, Egyrészt racionálisan elfogadják a hatalmat mint
az emberi közösségek működésének szükségszerű velejáróját. Másrészt
viszont  érzelmileg  szemben  állnak  vele,  mert  a  hatalom megkövetel
tőlük valamilyen mértékű engedelmességet. Ez pedig a legnehezebben
megvalósítható klasszikus erényi

A hatalom mindenkori gyakorlójával szemben táplált érzület nem új
keletű.  Irodalmi  és  történelmi  példák  megszámlálhatatlan  sora
tanúskodik  róla.  Elég  csak  Madách  Az  ember  tragédiájának  athéni
színére gondolnunk amely arra is rámutat, hogy a tömeg (a vezetettek)
mennyire könnyen manipulálhatók ellene, miközben észre sem veszik,
hogy egy másik, feltörekvő hatalom kiszolgálóivá válnak.

A  hatalomra  való  negatív  reagálás  egyik  módja  az  ún.  passzív
rezisztencia.  Ennek  az  ellenállási  formának  pozitív  hagyományai
vannak  történél;  műnkben.  Elmúlt  évszázadunk  második  felének
történései  különösen  kedveztek  a  tiltakozás  e  módjának,  amelynek
következtében mindmáig jeler van közéletünkben és intézményeinkben.
Mi több, pozitív színezetű romantika övezi. A néma ellenállás általában
értékként  jelenik  meg  a  többiek  szemében,  ami  megsokszorozza  az
erejét.  Látványosabb,  ám  ritkább  formája  a  nyílt  ellenállás.  A
közoktatási  vezetők is könnyen szembetalálhatják magukat  ezekkel a
jelenségekkel.  Orvoslásukra  a  demokratikus  vezetési  stílus  ál¬
landósítása és a beosztottcentrikus attitűd erősítése ajánlható.

Modem társadalmakban, így a Magyar Köztársaság intézményeiben
a hatalmat a közjó elősegítésének szolgálatába kell állítani. Ez akkor
valósulhat  meg,  ha  a  hatalom  birtokosai  nem  pusztán  saját
elgondolásaik  mindenáron  történő  érvényesítésére  használják  fel
pozíciójukat, hanem úgy hozzák meg döntéseiket, hogy előtte „feltárják
a  társadalom  különböző  csoportjainak  a  vágyait,  az  indulatait,  az
értékeit,  az  igényeit,  a  hitét  és  a  hitvesztéseit,  az  érdekeit,  az
egyetértését, a szembenállását, a viselkedését, a válaszait, az örömeit és



a fájdalmait.”49 Az így megélt hatalom értelemszerűen nem uralkodás
mások felett, hanem a közösség szolgálata

A  közoktatási  vezető  hatalomgyakorlása  mintegy  láncreakcióként
működik.  Hatása  az  áttételeken  keresztül  megsokszorozódik,
következményei pedig össztársadalmi szempontból jelentősebbek, mint
egyéb intézmények esetében. Az iskolaigazgató hatalmi pozícióját az
teszi különössé, hogy pedagógusok munkáját irányítja, akik úgyszintén
hatalmi helyzetben vannak, bármilyen meglepően hangzik is. (Hiszen a
tanítványaikat ők nevelik, ők értékelik, osztályozzák, tehát „ítélkeznek”
felettük. Ennélfogva sohasem lehetnek teljesen egyenrangúak velük.50

Kapcsolatuk alá-fölérendeltségi viszony akkor is, ha partnerséggel s a
nevelői  hivatásból  eredő  meleg  emberséggel  ötvöződik.)  A  relatív
hatalmi  helyzetben  levő pedagógusok különösen érzékenyek  a velük
szemben  gyakorolt  hatalom  megnyilvánulásaira.  Ez  a  körülmény
nehézzé  és  felelősségteljessé  teszi  az  igazgató  munkáját,  mivel  a
pedagógusok  munkahelyi  élményeiket  akarva-akaratlanul  átviszik  a
nevelőmunkájukba.  És  ha  negatív  tapasztalatokat  szereznek  az
intézmény  szervezeti  életében,  nagy valószínűséggel  hasonló  módon
fognak eljárni neveltjeikkel szemben.

A  gyerekek  viszont  az  iskolában  szerzik  első  közéleti
tapasztalataikat,  itt  tuldlkoznak  először  a  hatalom  intézményes
megnyilvánulásaival. Ha ezek negatívak lesznek, meglehet, hogy egész
életükben ellenségesen fognak viszonyulni a hatalomhoz, a közélethez,
a  politikához.  Ebből  a  nézőpontból  sem  lehet  tehát  közömbös  a
közoktatási vezetőnek hozzájuk fűződő viszonya.

Meg kell tanulni élni, de  nem szabad visszaélni a hatalommal. Az
iskolákban is előfordulnak ilyen visszaélések.  Viszonylag ártalmatlan
formáiként kezelik sokan az információ-visszatartást (nem tájékoztatom
például  a  kollégái  a  szülői  panaszról,  aminek  következtében  tovább
romlik  a  közte  és  a  ttiníl  ványa  közötti  kapcsolat).  Nehezebben
tolerálható már a döntési  kompetenciák  figyelmen kívül  hagyása  (az
igazgató  dönt  a  tanítás  nélküli  munkanapokról,  holott  az  a
nevelőtestület  hatásköre),  vagy  a  személyi  ellentétekkel  történő
manipuláció (felügyeleti beosztásnál például). Súlyosabb eset, amikor
az igazgató jogtalan előnyökre tesz szert (például tanítványokkal vagy
szüleikkel végeztet saját hasznára munkát). Ezeknek a visszaéléseknek



a  pedagógusetikai  normák  szigorú  betartása  és  betartatása  szabhat
gátat.51

A  visszaélések  sorából  nem  következik,  hogy  el  kell  vetni  a
hatalmat.  Hiszen  nélküle  nem  működik  a  vezetés.  Egészséges
gyakorlása  pedig  eredményes  vezetést  eredményez.  „A  hatalom
egészséges gyakorlása azt jelenti, hogy a vezető hatással van másokra,
ezért elképzeléseiket, tevékenységeiket, viselkedésüket jó irányba tudja
befolyásolni.”52 A  hatalom  személyes  jelleggel  bír,  amely  az
autoritásban ölt  testet,  liz,  utóbbi  hatáskört,  befolyást  és  tekintélyt
jelez,  amely  valamilyen  forrásból  táplálkozik.  Aszerint,  hogy  mi  a
tekintély tényleges forrása, négyféle autoritást különböztethetünk meg.
Ideális esetben a vezetőben megvan mind a négy, így

- a hivatali,
- a funkcionális,
- a személyi és
- a szakmai autoritás.
A hivatali autoritás a törvényes hatalomból ered, és automatikusan

együli  jár  a  vezetői  pozícióval.  Olykor  látványos  megnyilvánulási
formái könnyen megtéveszthetik az új vezetőt:  személyes  érdemének
tudja be ilyenkor a felé irányuló megkülönböztetett figyelmet, holott az
csak a  kinevezésének  szól.  A friss  iskolaigazgató  például  ne  higgye
magát erősnek amiatt,  hogy a tegnap még őt figyelemre sem méltató
szigorú portás ma a bokáját összecsapva előre köszön neki!

A  funkcionális  autoritásnak az elvégzendő feladat  a forrása.  Nem
vezető  beosztásban  is  rendelkezik  vele  az  egyén,  ha  egy  bizonyos
feladat  elvégzésére  felhatalmazást  kapott.  Kerülendő  vezetési  hiba  a
beosztottak funkcionális autoritásának megsértése. Iskolákban gyakran
előfordul  például,  hogy  az  igazgató  maga  dönt  egy  rendezvény
részletkérdéseiben,  holott  annak  előkészítését  korábban  teljes
hatáskörrel  valamelyik  tanárra  bízta.  Hibája  abból  a  megfontolásból
ered, hogy ő, mint az iskola egyszemélyi  felelős vezetője, mindenért
felel,  ami  ott  történik,  következésképpen jogában áll  dönteni  vagy a
szerinte  rossz döntéseket  korrigálni.  Ez valóban így van. Viszont  az
ügyek  egységes  irányítása,  a  szabályozott  folyamatok  megkívánják,
hogy tartsa tiszteletben a beosztottja funkcionális autoritását, és őt bírja
rá a rossz döntés korrigálására, ne a feje felett rendelkezzék másképpen.



A  személyes  autoritás a  személyiség  erejéből,  a  szakmai pedig  a
szakértelemből  fakad.  Ez  a  kettő  nem  jelenik  meg  automatikusan,
hanem  ki  kell  érdemelni  őket.  Az  eredményes  vezetőkben  megvan
mindkettő.  Megszerzésükhöz  hozzásegít  a  tulajdonságlisták
tanulmányozása és önmagunk folytonos önkontrolion alapuló építése.

9. Vezetőkiválasztás
A  vezetéssel  foglalkozó  szakirodalom  általában  külső

tevékenységként  tárgyalja  a  vezetőkiválasztás  és  -utánpótlás  témáját,
vagyis nem rendeli közvetlenül a vezetéshez. Ez azt a benyomást kelti,
mintha  csakis  a  felet¬  tes,  külső  szervek  dolga  volna  az  utánpótlás
biztosítása. Jogi értelemben valóban így van. Ám a szervezet egészéért
viselt felelősség (nevezhetjük vezetői lelkiismeretnek is) nem engedheti
meg  a  legfelső  vezetőnek,  hogy  ne  gondoskodjék  utódjáról  arra  az
esetre,  ha  ő  bármilyen  oknál  fogva  távozni  kényszerül  a  szervezet
éléről.  Mivel  a  kijelölés  a  felettes  szerv  jogkörébe  tartozik,
természetesen  csak  arról  lehet  szó,  hogy  javaslatot  tegyen  ni  illlala
alkalmasnak vélt személyről a kinevezőnek.

A közoktatási intézmények vezetőinek esetében is hasonló a helyzet.
A pedagógiai  programok továbbvitele,  a megkezdett  munkák azonos
szel¬  emben  történő  folytatása  mintegy  megköveteli  az  igazgatótól,
hogy fokozatosan felkészítse lehetséges utódját vagy utódjait. Így tehát
foglalkoznia kell a vezetőkiválasztás kérdésével, akkor is, ha ezt nem
várja  el  tőle  sem  jogszabály,  sem  az  intézmény  fenntartója.  De
ugyanígy  szembesül  a  fel-  itilnllal  akkor  is,  amikor
vezetőhelyettes(eke)t  keres  maga  mellé,  vagy  a  középvezetők
személyéről kell döntést hoznia.

Emiatt  tartjuk  szükségesnek,  hogy  röviden  érintsünk  két  -  e
tekintetben  meghatározó  -  kategóriát,  a  vezetői  alkalmasságot  és  a
vezetési készséget.53

A vezetői alkalmasságnak három kritériuma van:
emberi, szakmai és politikai.
Az  emberi tényező  elsődlegessége  nehezen vitatható.  A vezetőtől

elvárható tulajdonságok listájával fentebb szembesültünk már (1.1. 5.
fejezet). Az új vezető kiválasztása előtt ebből a szempontból arra kell
kísérletet tennünk, hogy meghatározzuk a feltétlenül szükségesnek vélt
és  ti  másodsorban  kívánatosnak  tartott  tulajdonságok  körét.  Ez
mindenkor  ti  betöltendő  poszt jellegétől,  a  szervezet minőségétől,



valamint adott  esetben az elvégzendő  feladatiéi függ. Helyettes vagy
középvezető  kiválasztásakor  érthető  módon  az  első  számú  vezető
személyes elvárásai is befolyásolják a megkívánt tulajdonságokat. Ha a
személyiségjegyek  azonosítása  megtörtént,  hátra  van  még  ezek
meglétének  ellenőrzése.  Ez  történhet  megfigyeléssel,  személyes
interjúkkal,  előző  munkahelytől  kért  minősítések  tanulmányozásával,
pszichológiai  tesztekkel,  vagy  -  ismeretlen  pályázó  esetén  ez  a
legbiztosabb módszer - próbaidő alatti teszteléssel. Ezek a módszerek
természetesen  a  másik  két  alkalmassági  kategória  esetében  is
alkalmazandók.

A  szakmai alkalmasságnak  két  oldala  van.  Egy  felől  az  adott
szakterületen  -  esetünkben  a  pedagógiában  -  való  valamilyen  szintű
jártasságot, amelynek mértéke vezetői szintenként változó (lásd erről az
/. 1. és az I. 3. fejezetet), másfelől vezetői tudást, pontosabban vezetési
készséget jelent.

A politikai alkalmasság csak bizonyos szervezetek vezetőinek eseté¬
ben szükséges kritérium. A kommunista  diktatúra évtizedeiben ezzel
szemben  általános  és  első  számú  követelmény  volt  mindenféle
vezetővel  szemben,  leszűkített  értelmezésben,  amelynek  az  uralkodó
pártba  történő  beléptetéssel  lehetett  érvényt  szerezni,  különösen  a
fegyveres testületekben és az állami hivatalokban, intézményekben, így
az  iskolákban  is,  Közoktatási  rendszerünkben  -  sajnálatos  módon  -
máig  érződik  ennek  a  diszkriminatív  gyakorlatnak  utóhatása.  A
pártosságra  korlátozott  politikai  alkalmasság  megkívánása  a
közoktatási  vezetőktől  olyan  rendszeridegen  elem,  amelynek  előbb
vagy utóbb el kell tűnnie, s helyét a többpárti demokrácia alkotmányos
rendje iránti lojalitás igényének kel átvennie.

A vezetési készség egyéni diszpozíció, amely tanulás, tapasztalat és
gyakorlás  útján  jön  létre,  és  biztosítja  a  mindenkori  szituációnak
megfelelő cselekvéseket és viselkedést. Két oldala van, amely más-más
tulajdonságok és tudás meglétét igénylik.

Egyik  oldala  a  helyzetek,  problémák,  a  körülmények  észlelésének
készsége. Arról van itt szó, hogy a vezetőnek jól kell tudnia felismerni
és  helyesei  azonosítani  mindazokat  a  tényezőket,  amelyek  döntéseit
befolyásolhatják  Az  észleléshez  alkalmas  és  elegendő  időre,  helyre,
információkra,  módszertani apparátusra,  infrastruktúrára, biztos
értékítéletre, áttekintő és elemző készségre van szüksége.



A  másik  oldalt  az  ismeretek  adekvát  felhasználásának készsége
jelenti  az  eredményes  cselekvés  céljából.  A  megoldandó  feladat
realizálásában  eltérő  szinten  jelentkeznek  a  távlati  (stratégiai),  a
középtávú  (taktikai)  és  a  konkrét  végrehajtásra  vonatkozó  operatív
feladatok.  Mindegyikhez  nélkülözhetetlen  egyebek  mellett  a  fejlett
együttműködési és  kommunikációs  készség  és  a  megfelelő  szociális
beállítottság (embercentrikus attitűd), vagyis az emberek megnyerése a
cselekvésnek.

E  kettőt  kiegészíti  a  harmadik,  a  döntési készség,  amelyet  a
lehetséges megoldások közötti választásként értelmezünk.

A vezetési  készség  tehát  problémafelismerő  és  problémamegoldó
készségekből áll össze. Ez is, mint minden más készség, tanulható és
fejleszt: hető. A kifejlődött készség szintje attól függ, hogy 1

- milyen fokú a személy vezetésre vonatkozó tudása;
- voltak-e és mekkora korábbi sikerei a készséggyakorlás terén;
-  megfelelő-e  az  egészségi,  pszichés  állapota  a  sokszor  nagy

feszültséggel járó szituációk kezeléséhez;
-  és  függ  sok-sok  gyakorlástól,  amely  értelemszerűen  vezetési

helyzetekben történt gyakorlást jelent.
Épp ez utóbbinak a hiánya  szokta a  legnagyobb gondot  okozni  a

vr/előki  választás  bán.  Mert  hogyan  várható  el  valakitől  a  vezetői
helyzetekben való gyakorlottság, amikor beosztottként pályázik vezetői
megbízni?  Hogyan  győződhetünk  meg  arról,  hogy  az,  aki  tanárként
kiválóan megállta a helyét az iskolában, igazgatónak is megfelel?

Nem  másként,  mint  úgy,  hogy  a  kiszemelt  utódot  visszatérően
teszteljük.  Olyan  feladatokkal  bízzuk  meg  időről  időre,  amelyekben
teljes  hatáskörrel  Intézkedhet,  és  élhet  funkcionális  autoritásával,
miközben  megfigyeljük,  hogyan  alakulnak  vezetési  készségei.  Ilyen
lehet  egy-egy  ünnepély  vagy  iskolanap  megszervezése,  szülők
tájékoztatása nyílt  napon, javaslatkérés a pedagógiai  program vagy a
szervezeti  és működési szabályzat korrekciójához stb. Ideális esetben
először valamilyen középvezetői megbízást adunk neki, melyben már
tényleges  vezetőként  tevékenykedhet.  Majd  a  felkészülés  utolsó
állomásaként  helyettesnek  kérjük  fel,  és  ebben  a  funkciójában  már
teljes bizonyosságot szerezhetünk az illető vezetési készségeiről.

A  gyakorlottságot  ugyanis  csak  vezetői  helyzetekben  lehet
megszerezni.  Az  elméleti  képzés  kevés.  Emiatt  számos  szerző



egyenesen azt  ajánlja,  hogy csak olyat  nevezzenek ki vezetőnek,  aki
előzőleg már kipróbálhatta magát iilncsonyabb szintű vezetésben. Több
ország  közoktatási  rendszerében  éppen  emiatt  az  igazgatói
kinevezésekkor  kifejezett  előnyt  élveznek  vagy  csak  olya¬  nok
pályázhatnak, akik korábban igazgatóhelyettesként tevékenykedtek.

Az  az  iskolaigazgató,  aki  úgy tud  nyugállományba  vonulni  vagy
éppen  más  munkahelyre  távozni,  hogy  előtte  a  vázolt  módon
„felépítette” és rábeszélte a pályázatra lehetséges utódját, nyugodt lehet
afelől, hogy folytatódni fog az intézményben, amit ő maga megkezdett.
Utódja  kiválasztásában  való  közreműködésével  ily  módon
megkoronázhatja akár több évtizedes vezetői munkáját.

Felkészülés a közoktatási vezetői szerepre
Végezetül  azt  vesszük számba,  milyen előfeltételei  vannak annak,

hogy valakiből  eredményes  közoktatási  vezető váljék.  Az aspiráns  a
következő feltételeknek kell hogy megfeleljen.

1.  Személyes  akarat. Legyen  a  jelöltben  határozott  szándék a
megbízás vállalá¬ sira. Ne takargassa, hogy vezetői ambíciói vannak.
Alakítsa ki iskolavezetői elképzeléseit, és akarja ezeket megvalósítani.
Vállalja tudatosan  a  vezetéssel  járó  í  lel  formaváltást.  Tudja
összeegyeztetni vállalt új beosztását magánéleti elkötele- /ellségeivel.

2.  Képességek,  készségek,  tudás. Ezen  a  téren  a  követelmények
minimumát a jelenti, hogy a jelölt legyen tudatában, milyen téren kell
magát tovább képeznie erősítenie.

3.  Az elvárásoknak való megfelelés. A jelölt meg kell hogy feleljen
mindazok nak a feltételeknek, amelyeket törvény vagy más jogszabály
megszab  a  kinevező  feltételeként.  Az  elvárások  másik  körét  az
intézmény fenntartója szabja meg. E fe tételek intézménytípusonként,
régiónként, akár településenként változhatna! Értelemszerűen más-más
normát  állíthat  a  fenntartó  egy  óvoda,  egy  alapfo'  művészetoktatási
iskola  vagy  például  egy  szakiskola  leendő  igazgatója  el  Ugyancsak
változhatnak az elvárások aszerint,  hogy egyházi,  magán- vagy önko
mányzati  intézményről;  kistelepülésiről  vagy  nagyvárosiról;  kísérleti
vagy  hagy  mányosnak  tekinthetőről  van-e  szó.  A  lényeg  mindenütt
ugyanaz:  hogy a jelölt  i  merje ezeket  az elvárásokat,  és azonosuljon
velük. A célokkal történő azonosulás nélkül ugyanis vezetői beosztást



nem  lehet  vállalni.  Pontosabban  lehet,  de  ez  esel  ben  szétfeszül  a
pedagógusi hivatás megkövetelte tisztesség kerete.

4. A tanári kar egyetértése. Függetlenül  attól,  hogy a mindenkori
jogszabályo  előírják-e  vagy  sem,  a  testület  elfogadó  hozzáállását
megkerülhetetlen szakmí etikai követelménynek tartjuk. A pedagógiai
munka  sajátosan  személyes  jellegi  az  iskola  belső  interperszonális
kapcsolatai ugyanis nem nélkülözhetik a leend vezető iránti minimális
bizalmat. Ha ez nincs meg, vagyis a tanári kar minőség többsége54 nem
tudja  elfogadni  az  igazgatójelöltet,  akkor  előrevetíti  árnyékát  eg
konfliktusoktól  terhelt  tantestületi  légkör,  amely  nem  alkalmas
egészséges lelküle tű gyermekek nevelésére.

5. A pályázati kiírásnak való megfelelés.
Ha a felsorolt kritériumok alapján a jelölt alkalmasnak bizonyul a

közoktatás  vezetői  megbízásra,  fel  kell  rá  készülnie.  Segítheti  a
felkészülésben a következ kérdésekkel való őszinte szembenézése.

- Megvan-e a jelöltben mindaz a tudás, készség, amelyre vezetőként
szükség lesz? (Ha a válasz nem, feltétlenül ajánlott a közoktatási vezető
szakirányú tovább képzési szak elvégzése jó referenciákkal rendelkező
felsőoktatási intézményben!

- Miért akar iskolaigazgató lenni? Mit szeretne ebben a minőségében
elérni?

- Milyen vezetői ars poeticát választ? Milyen prioritásokat állít fel?
-  Mivel  akarja  kezdeni  vezetői  működését?  Újításokkal,  avagy  a

hagyományo gondos őrzésével? Esetleg mindkettővel?
-  Melyik  kötődését  tekinti  erősebbnek:  a  kinevezőhöz  (az  iskola

fenntartója  hoz)  fűződőt-e,  vagy  a  tanári  karhoz  tartozását?  Melyik
szerepét hangsúlyozz inkább: azt-e,  hogy ő az oktatásirányítás  végső
láncszeme,  tehát  az  iskola  fenntartójának,  mint  főnökének  hivatali
beosztottja, vagy azt, hogy a szakmailag önálló iskola felelős vezetője?
Hogyan fog eljárni a kettős szerepből adódó konfliktushelj /etekben?

-  A  rá  váró  feladatokhoz  milyen  az  affinitása?  Mik  lesznek  a
várhatóan  erős  é  a  gyenge  oldalai?  Hogyan  fogja  tudni  erősíteni  az
utóbbit?

- Melyik vezetési stílust kívánja dominánssá tenni, hogyan és miért?
-  Össze  tudja-e  majd  egyeztetni  és  hogyan  a  megnövekedett

elfoglaltságait,; kötél len munkaidőt a magánéleti kötelezettségeivel?



-  Megfelelnek-e  az  intézmény  adottságai  (típusa,  földrajzi
elhelyezkedése,  mérete,  a  diákság  összetétele,  személyi  állománya,
tárgyi-anyagi  feltételei,  munkakultúrája  stb.)  a  saját  vezetői
elgondolásainak? És ha nem tud azonosulni az intéz mény pedagógiai
programjával, mit akar változtatni, és lát-e rá esélyt?

Mekkora  az  iskola  tényleges  önállósága?  Gazdálkodására  mik  a
jellemzőek? Ha szükségesnek látja, van-e reális esély a változtatásra?

Nem  áll-e  az  intézmény  előtt  olyan  jelentős  feladat  (például
átalakulás, kí- nii'ltsl indulása, építkezés, költözés), amelyet valamilyen
oknál fogva nem tudna vállalni?

■ Van-e, lesz-e másik pályázó is az igazgatói posztra? S ha igen, ki?
Külső vagy belső személy? Ha a várható vetélytárs a tantestület tagja,
vajon milyen külső-belső lilinogutottságnak örvrend? Ha pedig nincsen
belső jelölt, mi ennek az oka?

-  Felkészült-e  a  pályázó  a  bizonytalan  kimenetelű  szavazatok
következményeinek elviselésére?

- Várhatóan hogyan fogadja majd a tanári kar a pályázó személyét?
Az  így  felkészült  pedagógus  nyugodt  lélekkel  pályázhat  a

közoktatási  vezető  megbízásra.  Ha  elnyeri,  szakmai  életének  nagy
lehetősége fog rá várni: az  iskolateremtésé. Kissé költői módon azért
jelöljük e helyen az iskolateremtés fogalommal  az iskolavezetést, mert
e kifejezésben benne van, hogy ez a vállalkozás több, mint mechanikus
működtetése  egy  jól-rosszul  összeállt  szervezetnek:  olyan
alkotómunka, melynek hatása messzire mutat.

1 ROBBINS, STEPHEN P. (1991, 3rd ed.):  Management. Prentice
Hal] Englewood Cliffs. Ford.: Dobák Miklós.

2 H. R.
3 Forrás:  MINTZBERG,  H.:  The  Manager’s  Job:  Folklore  and

Facts, Harvai Business Review, July-August 1975. In: Bakacsi Gyula:
Szervezeti  Magatartí  és  vezetés.  Közgazdasági  és  Jogi  Könyvkiadó,
Bp., 1999. p. 218.

4 FAYOL, HENRY: Ipari és általános vezetés. Közgazdasági és Jogi
Köny\ kiadó, Bp., 1984. Az eredeti mű (Administration industrielle et
générale. Duno< Paris) 1916-ban jelent meg.

5 DOBÁK MIKLÓS: Szervezeti formák és vezetés. Közgazdasági és
Jogi Köny\

kiadó, Budapest, 2000. p. 165. '
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156. p.

49 BÓRA FERENC: Hatalom és közoktatás. = Új Pedagógiai Szemle
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Közgazdasági és Jog Könyvkiadó, Budapest, 1975.

54 A minőségi többségen nem feltétlenül számszerű többséget értünk,
hanen azokat  a  személyeket,  akik pedagógiai  és  az intézmény iránti
elkötelezettségű  és  elismertségük  révén  meghatározó  erői  a
nevelőtestületnek.

A VEZETÉS FELADATAI
1. Vezetési funkciók: tervezéstől tervezésig

Akármilyen  szervezet  vezetését  vizsgáljuk  is,  biztosak  lehetünk,
hogy  visszatérően  megjelennek  benne  bizonyos  tipikus
tevékenységformák. Néha tisztán jelentkeznek, olykor átfedik egymást.
Előfordulási sorrendjük nem állandó. Mégis jellemzik magát a vezetést;
alkalmasak tehát  rá,  hogy iiíjluk  keresztül  ismerkedjünk közelebbről
annak feladataival. Vezetési funkcióknak nevezzük őket.

lílső  megközelítésük  a  vezetéstudomány  egyik  klasszikusának,
Henry Fayolnak a nevéhez fűződik. Csaknem egy évszázaddal ezelőtt
kiadott ttlapművében1 öt kategóriát állít fel, melyek a következők:

- tervezés,
- szervezés,
- direkt irányítás,
- koordinálás,
- ellenőrzés.



Két évtizeddel később Gulick és Urwick amerikai szerzőpáros2 fino¬
mabb  felosztást  alkalmaz,  és  hét  vezetési  funkciót  különít  el  a
következők szerint:

- tervezés,
- szervezés,
- személyi ügyek,
- utasítás,
- koordinálás,
- információgyűjtés, beszámoltatás,
- pénzügyi keretek kialakítása.
A  szakirodalom  még  egyéb  klasszifikációkat  is  ismer.

Összehasonlítva  őket  azt  állapíthatjuk  meg,  hogy  a  feladatok
megítélésében többnyire össz hang van közöttük, ám a besorolások és a
sorrend gyakran változik.

A  vezetői  gyakorlat  szempontjából  másodlagosnak  tekinthetjük
mind az osztályozásukat, mind a rangsorukat. Mert - mint látni fogjuk -
az egye funkciók ritkán érvényesülnek tisztán önmagukban: átfedések
vannak  kőzöttük.  És  bár  megvalósulnak  bizonyos  megkerülhetetlen
sorrendek (előbb például el kell valamit dönteni, hogy az végrehajtható
legyen), úgyszólván egy időben vannak jelen a vezető munkájában. A
mindenkori szituációba ő dönti el, hogy mikor melyik funkciót látja el,
és hogy melyik dominál az adott időszakban.

Ebben a fejezetben az alábbi felosztás és sorrend mellett döntöttünk,
és eszerint fogjuk tárgyalni a vezetési funkciókat: '

A) stratégiaalkotás és -tervezés,
B) szervezés (koordinálás és közvetlen irányítás),
C)döntés,
D) kontroll (ellenőrzés és elemzés),
E) értékelés.
A személyi ügyekről a IV. 1. fejezetben lesz szó.
Bár a klasszikusok nem tekintették vezetési funkciónak az értékelés

mi akként tárgyaljuk. Mert a közoktatási intézményekben, ahol a vezeté
pedagógiai jellegű, megkerülhetetlen vezetési funkció.

A végrehajtásról - amely bár nem vezetési funkció, hanem a teljes
vezetői tevékenység célja és értelme - is szót ejtünk ezen a helyen. Az
óvodákban,  iskolákban  ugyanis  sajátosan  jelentkezik  a  vezetés  és  a
végrehatás viszonya.



A) Stratégiaalkotás és tervezés
Az élőlények közül - ismereteink szerint - egyedül az ember képes

arrí  hogy cselekvéseit  gondolatban is  végigjátssza.  Amikor  ezt  előre
teszi,  tervez  vagy  álmodozik.  Amikor  utólag,  akkor  emlékezik.  A
tudató emberi létet az jellemzi, hogy a tetteinket - a korábbi tettekre
való  eir  lékezést  nem  megkerülve  -  megtervezzük,  és  aszerint
próbálunk  me  cselekedni.  Bármihez  fogjunk  is  akár  hivatali,  akár
magánéletünkbei megelőzően elgondoljuk, hogy mit is akarunk tenni,
azaz tervs készítünk, azzal a szándékkal, hogy meg is valósítsuk. A jó
terv tehát végrehajtható, azaz reális. Ellenkező esetben nem terveztünk,
hanem álmodoztunk. Ez utóbbi a magánéletben kellemes elfoglaltság, a
vezetésben viszont hiba. 

A  tervezés  mint  vezetési  funkció  két  jelentésű  szó.  Amikor  a
kiinduló  Állapotra  reflektálva  célokat  tűzünk  magunk  elé,  tudatosan
végiggondol¬ juk, hogy mit akarunk tenni, és megbecsüljük a várható
eredményt:  a  tervezésről  mint  folyamatról beszélünk.  Amikor  pedig
mindez összeáll, és rendszerint írásba foglaljuk: akkor elkészül maga a
terv. Ekkor tehát a tervezés funkciója mint produktum jelentkezik.

A tervezést megelőző szakasz
Reális  tervet  csak  akkor  tudunk  készíteni,  ha  előtte  alaposan

tájékozódniuk. A tájékozódás során feltárjuk a kiinduló körülményeket:
a  személyi  és  a  tárgyi,  anyagi  feltételeket,  a  hagyományokat,  az
elvárásokat,  az  elvégzendő  feladat  nehézségét  stb.,  azaz
helyzetértékelést készítünk.

A vezetés folyamatában a tervezést mindig előzze meg valamilyen
mélységű helyzetértékelés!

Hogy  az  fejben,  gyors  számvetéssel  vagy  írott  formában,  alapos
elemzéssel  készül-e,  a  terv  jellegétől  függ.  A  lényeg  az,  hogy  ne
maradjon el, mindig előzze meg a tervezés fázisát.

Az alapos helyzetértékeléshez ajánlott egyik jól bevált módszer az
ún. SWOT analízis. Az angol elnevezésből rövidített betűszó az eljárás
négy  kulcselemére  utal.  Eszerint  a  tervre  vonatkozó  döntés  előtt  a
körülményeket négy dimenzióban ajánlott feltárni. Számba kell venni,
hogy melyek a tervezet

- erősségei,



- gyenge (vagy újabban fejlesztendőnek nevezett) oldalai,
- lehetőségei, és mik továbbá a
- veszélyek, amelyek a siker útjában állhatnak.
A SWOT elemzést csoportosan célszerű készíteni: közösen feltárva,

mérlegelve  és  értelmezve  a  megtalált  jellemzőket.  Majd  ugyancsak
együtt véglegesíteni a támogatottságot élvező megjegyzéseket. Az így
véglegesített  megállapításokat  érdemes  táblázatba  foglalni.  A  jól
elkészí¬  teti  SWOT úgyszólván  már  ki  is  jelöli  a  megoldásra  váró
feladatokat.  A  problémákkal  és  az  erényekkel  való  csoportos
szembesülés  olyan  helyzetet  teremt,  amelyben  könnyen  megindul  a
megoldásokról  való  közös  gondolkodás.  A  pedagógiai  program
elkészítése  vagy  korrekciójí  előtt  -  amely  a  közoktatási  intézmény
legnagyobb horderejű „terve” -  erősen ajánlott  a  SWOT elkészítése.
Részleteire  is  lehet  bontani  az  iskolai  életet,  és  a  legjellemzőbb
területekre külön-külön elemzést  készíten kisebb munkacsoportokban
(például minőségi körökben). Az utóbb években sok iskola megtanulta
ezt  a  technikát.  Eredményeképpen  a  nevelési  programok
megfoghatóbbá, konkrétabbá váltak.3

A helyzetértékelést követően, attól időben el nem szakítva, érdemes
foly  tatai  a  csoportmunkát  az  ötletbörzével  (brainstorming). Ennek
technikájá régóta tanítják a vezetőképző kurzusokon. Lényege, hogy a
csoport mindéi tagja sorban megfogalmazza ötleteit az adott probléma
megoldására, amit jó láthatóan felírnak. Bármilyen hajmeresztő ötlettel
álljon is elő valaki, az nem illetheti kritika. A megoldási módok sima
listázása után a csoporttagol együttesen döntenek arról, hogy melyeket
tartják  jónak  és  miért.  Az  így  született  elgondolásokat  azután
alternatívaként tárják a felső vezető elé vagy adott esetben ők maguk
döntenek.

Az  ötletbörzén  kívül  számos  módszere  ismert  még  a  tervezésre
vonat  kozó  döntés-előkészítésnek.  A  leginkább  alkalmasnak  vélt
eljárást - min minden más módszertani kérdést - az adott körülmények
(feladat, idő, í munkatársak együttműködési tapasztalatai és készsége, a
vezető  szemé  lyes  megfontolásai  stb.)  gondos  mérlegelésével  kell
kiválasztani. Az iskoIákban különösen ajánljuk előnyben részesíteni a
csoportos technikáka Alkalmazásuk eredményeképpen megfigyelhető a
pedagógusok  intéz  mény  és  feladat  iránti  elkötelezettségének



erősödése,  és  javul  az  együtt  működési  készségük is.  Ami  jellemző
módon nem eléggé fejlett a közoktatási intézményeink sokaságában.

A jó terv kritériumai
Említettük már, hogy a jó tervnek végrehajthatónak kell lennie. Ez

az  egyik  legfontosabb  követelmény  vele  szemben.  A
végrehajthatóságnak azonban nem csak a realitás a feltétele, hanem az
is, hogy a terv egyértelmű legyen mindazok számára, akiknek szól, és
hogy el  is  jusson hozzájuk.  Továbbá hogy megfelelőképpen  konkrét
legyen.  Ennek  a  követelménynej  azáltal  lehet  eleget  tenni,  ha  nem
elégszünk meg annak megfogalmazása val, amit el akarunk érni, hanem
azt  is  mellérendeljük,  hogy  hogyan. Az  iskolai  nevelési  programok
példájánál maradva: ne csak azt fogalmazzu meg az egészségnevelési
programfejezetben,  hogy  megvalósítjuk a  midennapos  testnevelést,
hanem tegyük mellé azt is, hogy  hogyan. Hog ezért  milyen órarendi
konzekvenciákat  vállalunk,  kinek  mi  a  feladata,  hányféle  sportkört
működtetünk, hogyan finanszírozzuk ezeket, és hogyan gondoskodunk
arról, hogy a gyerekek valóban részt is vegyenek a foglalkozásokon.

A konkrétumokat nélkülöző tervek megvalósulására jóval kisebb az
esély, mint ellenkező esetben. A pontos feladatokat kijelölő terv ezzel
szemben kellő garanciát nyújt a végrehajtásra és annak  ellenőrzésére.
Tnrlalmazza továbbá a szükséges  korrekció módját is. Az  írásbeliség
Ugyancsak az ellenőrizhetőséget szolgálja. A dokumentumban rögzített
terv  végrehajtása  nyomon  követhető.  A  csak  fejben  létezők
megvalósulása viszont sokkal esetlegesebb.

A végrehajtható tervek önmagukban még nem jelentenek minőséget:
ttlilioz  fejlesztő  jellegueknek kell  lenniük.  Terveket  azért  készítünk,
mert valamit el akarunk érni. Olyat, ami eddig nem volt vagy másként
volt, ami többletet hoz a jelenlegihez képest. A jó tervnek a lényegéhez
tartozik a vonás, hogy a korábbi állapotot valamiben meg akarja haladni.

A jó terv tehát  mindig 1. reális  (végrehajtható),  2. egyértelmű,  3.
konkrét,  4.  végrehajtása  ellenőrizhető,  5.  korrigálható,  6.  fejlesztő
jellegű, 7. dokumentált és 8. eljut mindazokhoz, akiknek szól.

A terv alkotóelemei
Mindig abból indulunk ki, hogy mit akarunk elérni. Vagyis kitűzzük

a vélt vagy célokat, kijelöljük a várható eredményt. Hogy a konkrétság
követelményének  eleget  tegyünk,  mellérendeljük  a  célok  elérésének
eszközeit: meghatározzuk a cél elérését szolgáló feladatokat. Az egyes



feliratoknak  végrehajtói  és  felelős  vezetői  vannak,  akiket  meg  kell
neveznünk  a  tervezés  szakaszában.  Egy-egy  feladat  mellé  egy
meghatározott  személyt  nevesítsünk,  és  minél  ritkábban  éljünk  az
általában  vett  felelősséggel!  A  tehetséggondozás  terén  például  jobb
eredményt  várhatunk  abban  az  iskolában,  ahol  a  tanári  kar  egy
megnevezett  tagjának  külön  hatáskörébe  utalja  a  program  a
tehetséggondozás ügyének összefogását, mint ahol csak annyi szerepel,
hogy „felelősök a pedagógusok”.

A felelős,  vagyis  a  humán  erőforrás  nevesítése  mellett  az  anyagi
természetű  erőforrások  megtervezésére  is  szükség  van.  Azt  kell  itt
számba  venni,  hogy  az  adott  feladat  végrehajtásához  milyen
infrastruktúrára  (például  teremre,  eszközre)  és  mennyi  pénzre  van
szükség,  és  hogy  ez  utóbbit  hogyan  teremti  elő  a  szervezet.  A
pedagógiai programban szereplő évente ismétlődő iskolanap költségeit
például  külön  meg  kell  tervezni,  és  megnevezni  a  forrásokat  is
(költségvetés, szponzorok stb.).

Minden  feladatnak  van  egy  idődimenziója.  Valamikor  el  kell
kezdeni, valameddig tart, és valamikor véget is ér. Folyamatosan jelen
levő feladatoknál (mint amilyen például a nevelés) kisebb szakaszokra
osztható az idő (például tanévre, félévre, szünidőre stb.). Egyszeri, de
bonyolultabb  feladatok  esetében  szintén  szükséges  a  részfeladatok
szakaszolása.  Az  időtáv  megtervezése  nélkül  nem  áll  meg  a  lábán
semmilyen terv sem. Az az iskolai munkatervekben gyakran szereplő
megoldás például, hogy „határidő; folyamatos”, sokszor épp azért nem
vezet  eredményre,  mert  a  feladatot  nem  kötötték  időhöz,  így  a
megoldása elsikkad.

A vezető akkor lehet biztos abban, hogy a kitűzött célokat elérték, ha
á  végrehajtásról  időnként  információkat  szerez,  azaz  ha  ellenőrzi  a
folyamatot. A tervezés időszakában éppen ezért erre is gondolnia kell.
Tehát az em lített elemek mellé a kontroll mikéntjét is szerepeltetnie
kell  a  terv  dokumentációjában.  Ha  az  ellenőrzés  arról  győzi  meg  a
vezetőt,  hogy a  tervet  valamilyen  oknál  fogva  nem lehat  realizálni,
szükségessé  válik  a  korrekció.  Az  erre  vonatkozó  elképzelések  is
tartozékai egy gondosan összeállított tervnek. '

A kritériumok sorában szerepelt az is, hogy a tervnek el kell jutnia
azokhoz,  akiknek szól.  Ezt  nevezzük  kommunikációs tervnek,  amely
ma máj nélkülözhetetlen tartozéka a mindenféle komolyabb tervnek.



A tervnek szükséges tartozékai tehát: 1. a célok, 2. a feladatok, 3. a
felelősök, 4. a végrehajtók, 5. az anyagi természetű erőforrások, 6. az
idő igény, 7. korrekció és ellenőrzés terve, 8. kommunikációs terv. Az
emlí tettek mellett meg lehet még tervezni módszereket is.

A tervek fajtái
Attól függően, hogy hosszú, közép- vagy rövid távra szól-e a terv,

beszélhetünk
- stratégiai,
- taktikai vagy
- operatív tervekről.
A vezetésnek minél magasabb szintjéről van szó, annál nagyobb a

stratégiai  tervezés  jelentősége.  A  legfelső  vezetőnek  éppen  ez  a
kitüntetett  feladata.  Sőt, a felső vezetőnek (így az iskolaigazgatónak)
nem  is  igen  kell  mással  foglalkoznia,  mint  a  stratégiával  és  annak
teljesülésével.  A  tervezés  alacsonyabb  szintjei  a  középvezetők
hatáskörébe  tartoznak  a  nagyobb  (szervezetekben.  A távlati  tervezés
funkcióját a szakirodalom célkitűzésnek és stratégiaalkotásnak nevezi.4

Bz  a  tevékenységi  kör  azzal  kezdődik,  hogy  a  szervezet
megfogalmaz- /il a misszióját (mi a küldetése) és a vízióját (jövőképét),
ezekkel  összhangban  kijelöli  az  elérendő  stratégiai  célt,  majd
ütemtervet  készít  annak elérésére.  Ez  utóbbi  már  a  taktikai  tervezés
körébe  tartozik,  a  végrehajtást  szolgáló,  forgatókönyv-jellegű
dokumentumot pedig az operatív terv.

Iskolák esetében jellemző módon -  sok egyéb  mellett  -  az  alábbi
tervek készülnek:

Stratégiai
tervek

Taktikai tervek Operatív tervek

Pedagógiai
program (Nevelési
program  +  helyi
tanterv)

Vezetői
program
Fejlesztési  terv  1
iszközbeszerzési
lerv

Továbbképzési

Iskolai éves munka¬ terv
(benne ellenőr¬ zési terv és
tovább¬  képzési  éves  terv)
Költségvetés
Munkaközösségi  éves
tervek  Tantárgyfelosztás  és
órarend  Tanmenetek
Osztálykirándulások terve

Nyári  táborozások,
szakmai  gyakorlatok,  erdei

Havi,  heti  munkater¬
vek,  programok
Tematikus  tervek  és
óravázlatok  Akciótervek
(például  ünnepély
szervezése)
Vizsgabeosztások
Értekezletek  előké¬
szítése



terv  Pedagógiai
kísérletek
Projektek

iskolák  terve  Versenyterv
Projektek

A tervezés sajátos formája: a projektterv
A projekt  napjainkban  divatszóvá  vált.  Ismert  a  pedagógiából  is:

olyan  tanítási-tanulási  módszert  értünk  rajta,  amely  a  társakkal  való
együttműködésben  realizálódik,  szétfeszíti  a  szokványos  tanórai
keretekét,  és  eredményeképpen  valamilyen  produktum  jön  létre.5

Lényegében véve ugyanezt jelenti a szervezetek vezetésében is. Mindig
valamilyen  egyedi  cél  megvalósításáért  készítünk  projektet,  amelyet
valakinek  engedélyeznie  és  finanszíroznia  kell.  A  pályázati  kiírások
voltaképpen mind egy-egy intézményi projekttervet feltételeznek.

Mindaz,  amit  a fentiekben a tervezéssel  kapcsolatban tárgyaltunk,
igaz és érvényes a projektekre is. Ez utóbbit mégis az teszi különössé,
hogy  a  projekttervnek  több  szintje  van,  és  hogy  a  dokumentálás
nemcsak  a  tervezés  szakaszában,  hanem a  végrehajtás  menetében  is
szükséges velejárója.

A projekt megvalósulásának négy fázisa van. Először I. a célját kell
tisztázni,  majd  2.  részletesen  megtervezni  u  teljes  folyamatot  annak
minden tartozékával együtt; az engedélyezés utón kerül sor magára 3. a
kivitelezésre,  és  végül  4.  a  projektre  történő  reflektálás  időszaka
következik.

A projektterv négy fő fejezetből áll:
1.  A projekt  tartalma (elérendő cél,  várható  eredmények,  maga  a

folyamat  leírása,  közreműködők  köre,  alkalmazott  eszközök  és
módszerek, s mindez minél aprólékosabban);

2.  Indoklás (amelyben  meggyőzően  kell  érvelni  a  projekt
engedélyezése és indítása mellett);

3.  A  projekt  menedzselése (költségterv,  erőforrások,  ütemterv,
ellenőrzési pontok, dokumentáció)

4.  A projekt kapcsolatrendszere (például korábbi vagy párhuzamos
projektekhez).

A projekt szükségszerű velejárója a precíz dokumentálás. A projekt¬
leírásnak a következő szintjeit különböztethetjük meg:



1. Projektötlet
Tartalma:  A  projekt  célja,  várható  eredménye,  haszna,  a

projektfolyamat  rövid  leírása,  veszélyek,  költségek,  ütemezés  slb.  A
projektötlet  még csak vázlatos leírás,  amelynek címzettje általában a
vezetőség vagy a felettes  szerv,  amelynek hozzájárulása szükséges a
további lépések megtételéhez.

2. Projektjavaslat
Tartalma megegyezik az előzőével, konkrétságának foka magasabb

nála.  Címzettje  a döntéshozó, akinek hozzájárulása nélkül a pályázat
nem nyújtható be.

3. Projektengedélyezési dokumentum
Ez már  egy részletes  költségvetési  tervet  tartalmazó  taktikai  terv,

amelynek címzettje a pályázat kiírója vagy a projekt engedélyezője.
4. Projektalapító dokumentum
A  lehető  legrészletesebb  tervdokumentáció  a  folyamatok,  a

kivitelezők,  a  felelősök,  az  ellenőrök,  a  határidők és  a  finanszírozás
pontos  leírásával.  Címzettje  a  projekt  vezetősége,  amely  az  alapító
dokumentumot  forgatókönyv  gyanánt  használja  egészen  annak
befejeztéig.

5. Projektdokumentáció
A  projekt  menetének  naplószerű  rögzítése,  a  történések  és  a

költségek folyamatos dokumentálása. Címzettje a projekt ellenőrzését
végző projektfelügyelő.

A tervkészítés ideje
A  tervkészítést  a  tudatos  emberi  cselekvés  velejárójának  tartjuk,

ebből  következik,  hogy  át-  meg  átszövi  a  vezetői  munkát,  amelyre
egészében véve jellemző a céltudatosság. Kitüntetett szerepe mégis a
folyamatok kezdetén van. A tervezés a megújulás velejárója, annak első
megnyilvánulása.  Tervezéssel  kezdjük  az  új  tanévet,  az  új  félévet,
sokszor  a  hónapot,  a  munkahetet  is.  Tervezéssel  kezdődik  egy
pedagógiai újítás vagy iskolakísérlet. És az új igazgató első ténykedése
is a tervezéssel indul.

Ha olyan igazgató kerül egy iskola élére, aki már korábban is ott
dolgozott  tanárként,  vezetői  pályázatában  voltaképpen  már
helyzetfelméréseken  alapuló  konkrét  terveket  fogalmazhat  meg.
Lényegében véve ugyanígy tervet készít a  kívülről jött pályázó is, de
akkor  némiképpen  mégis  más  helyzet  áll  elő.  O  ugyanis  objektíve



képtelen  arra,  hogy  alaposan  tájékozódjék  leendő  iskolája
paramétereiről.  Felszínes  ismeretekhez,  benyomásokhoz  hozzájuthat
ugyan,  ez  azonban  nem  elég  a  szakszerű  tervezéshez.  Ezért  arra
kényszerül, hogy nem eléggé szilárdan megalapozott tervekkel kezdje
meg vezetői munkáját. Ezt az ellentmondásos helyzetet azzal oldhatja
fel,  ha kezdetben önmérsékletet tanúsít,  és nem tűz ki túlzott célokat
önmaga  és  iskolája  elé.  Megteheti  majd  egy év  elteltével,  amikorra
elegendő információja lesz a vezetett intézményről.

Egy-egy  folyamatot  (például  tanévet,  vezetői  ciklust,  projektet)
szemlélve  összességében  elmondhatjuk,  hogy  kezdetben  a  tervezés
dominál,  a  megvalósítás  pedig  épp  hogy  csak  megfigyelhető.  A
folyamat  végére  megfordul  a  kettő  aránya:  a  ciklusok  vége  felé
visszaszorul a tervezés mint vezetési funkció.

Jó  terv  nélkül  nincs  jelentős  eredmény.  Ám  a  sikeres  szervezeti
működésnek  ez  csak  az  egyik,  korántsem  elégséges  alapfeltételét
jelenti. Kell még hozzá a többi vezetési funkció hatékony gyakorlása.

B) Szervezés. Koordinálás és közvetlen irányítás
A vezetési funkciók sorrendjében teoretikusan a  szervezés követi a

tervezést. Ez a tevékenység arra irányul, hogy valóban realizálódjanak
a tervezéskor kitűzött célok és feladatok. Az ehhez szükséges feltételek
és körü mények megteremtése a vezetésnek alapvető, helytől és időtől
független állandó funkciója.

A  szervezés  tehát  az  előre  meghatározott  célok  megvalósítására
irányuló vezetői tevékenység, amelynek lényege a szervezet személyi
és  tárgyi  erőforrásainak  mozgósítása  és  összehangolása  e  célok
elérésére.

A szervezés kettős jellege
Kétféle  tevékenységet  értünk  a  szervezésen.  Egyfelől  azt  a

koordináló-  vagy  szabályozómmk&t, amelynek  során  kialakítjuk  a
feludutok ellátásához szükséges szervezeti és működési kereteket. Az
iskolavezetésben ennek tipikus megnyilvánulási formája a szervezeti és
működési szabályzat és a házirend, valamint minden egyéb szabályzat
megalkotása. A szabályalkotásban nélkülözhetetlen kellék a magasabb
szintű  jogszabályok  (a  vonatkozó törvények,  kormány-  és  miniszteri
rendeletek, valamint az iskolafenntartó helyi rendeletei) alapos ismerete
és a velük való összhang megteremtése.



A  szervezés  másik  arcát  a  közvetlen  irányítás, azaz  a  feladatok
ellátásához  szükséges  személyekről  és  dolgokról  való  gondoskodás
jelenti.  Ennek során elosztunk minden részfeladatot,  és utánanézünk,
hogy  minden  szükséges  dolog  rendelkezésre  áll-e.  A  közvetlen
irányításnak korszerű felfogásban az a lényege, hogy úgy közvetítsük a
szervezeti  célokat  a  dolgozók  felé,  hogy  őket  egyben  elkötelezzük
mellettük, s ezáltal magas teljesítményszint elérésére sarkalljuk őket. E
funkció  gyakorlása  igen  látványos.  A  közvetlen  irányítás  közben  a
vezető agilis: sűrű kontaktusban áll a munkatársakkal, intézkedik, kér,
kijelöl, utasít, motivál, visszajelez, azaz kommunikál. Vannak, akiknek
lételemük az ilyen típusú munka. Az állandó mozgalmasság azonban
önmagában véve nem viszi  előbbre a  szervezet  ügyét.  Fejlődés csak
akkor  következik  be,  ha  a  szervezés  valóban  a  jól  elkészített  terv
végrehajtására irányul.

A tervezés és a szervezés kapcsolata
A  két  vezetési  funkció  ugyanis  szorosan  összefügg  egymással.

Tervezés  nélkül  öncélúvá  és  értelmetlenné  válik  a  szervezés:
voltaképpen  nincs  mit  megszerveznünk,  ha  nincsenek  terveink,
céljaink. A szervezet rutinszerű működtetéséért is lehet ugyan sokat és
látványosan dolgozni. De célkitűzés és stratégiaalkotás nélkül a komoly
szervezőmunka  ellenére  sincs  fejlődés, és  az  emberek  elégedetlenek
maradnak  az  eredményekkel.  Másfelől  viszont  a  terv  sohasem  fog
megvalósulni, ha csak kitűzzük a célokat, de nem gondoskodunk róla,
hogy miképpen érjük el azokat,  vagy ha rosszul gondoskodunk. Hiába
például a szépen megtervezett iskolai ünnepély,  ha nem intézkedtünk
arról,  hogy  vele  párhuzamosan  ne  legyen  a  sportudvaron  körzeti
futballdöntő.  Mert  ez  esetben  a  zaj  vagy  a  sport  iránti  érdeklődés
bizonyára kudarcba fullasztja az ünnepélyünket. Szervezés nélkül tehát
hiábavaló tevékenység marad a mégoly körültekintő tervezés is.

Gyakran találkozunk olyan nézettel, amely szembeállítja egymással
e kétféle funkciót, illetőleg a gyakorlásukhoz szükséges képességeket.
Intellektuális képességeket rendelnek a stratégiaalkotás, gyakorlatiakat
a szervezés mellé. Való igaz, hogy ez utóbbi a közvetlen irányításban
sok  mozgalmasságot  és  gyakorlatiasságot  követel  a  vezetőtől.  Ám
ugyanilyen  igénnyel  jelentkezik  a  tervezést  megelőző  szakasz  is.  A
szabályozás  pedig  kifejezetten  intellektuális  munka:  voltaképpen
tervezés, a munkafolyamatok és a kapcsolati rendszerek megtervezése.



A kétféle funkció szembeállítása, esetleg alacsonyabb vagy magasabb
rendűnek minősítése tehát nélkülözi a megfontolást, és helytelen.

Szervezetépítés
A szervezésnek tipikus megnyilvánulásával állunk szemben akkor,

amikor  a szervezet  belső struktúrájának a  megfelelő kialakításáról,  a
szervezeti egységek képzéséről, az alá- fölérendeltségi viszonyok és a
hatáskörök  megállapításáról  van  szó.6 A  szervezetépítésben  az  ún.
minőségi szervezet létrehozására kell  törekednünk. Ezt a típust akkor
érhetjük el, ha a szervezetépítés során magas szinten jelentkezik mind a
dolgozók közötti  egyetértés,  mind  a  szabályozottság.  Az ettől  eltérő
szervezettípusok kevésbé korszerűek és hatékonyak. Kreatív, kaotikus
vagy  bürokratikus  szervezetnek  nevezzük  őket  aszerint,  hogy  e  két
szempont egymáshoz vi szonyítva milyen mértékben játszik szerepet a
struktúra kialakítása és működése során:
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Közoktatási  intézményeinkben gyakran  elhanyagolják  a  vezetők a

szervezet  belső  rendszerének  meghatározását.  Kisebb  (tíz  körüli
dolgozói  létszámmal  üzemelő)  óvodák,  iskolák  esetében  még  nem
szokott  érzékelhető  gondot  okozni  ez a  hiány.  Magasabb létszámnál
viszont sok intézményi probléma (például információhiány, fejetlenség,
elkezdett,  de  le  nem  zárt  ügyek,  elégedetlenség,  ún.  keresztbe
szervezések,  rossz  légkör)  hátterében  a  szervezet  kiépítetlen  volta
húzódik meg.

Munkaköri leírások



Egy-egy  dolgozóra  nézve  a  munkaköri  leírásban jelenik  meg
kicsiben  a  belső  struktúra  és  az  abban  elfoglalt  hely.  Elkészítése
intézménymérettől  függetlenül  kötelező  szervezési  feladata  minden
vezetőnek.  Az  intézmény  összes  munkaköri  leírása  általában  a
szervezeti  és  működési  szabályzat  mellékleteként  szerepel  a
dokumentációban.

A kialakult gyakorlat szerint tartalmuk a következőképpen épül fel:
- a dolgozó neve,
- munkaköre, beosztása,
- a munkakör betöltéséhez szükséges végzettség,
- a munkavégzés helye,
- munkaidő,
- közvetlen felettes (utasításokat adó személy),
- szervezeti kapcsolatai és együttműködési kötelezettségei,
- beszámolási kötelezettsége,
- munkafeladatai,
- döntési jogköre,
- egyéb kötelezettségei és jogai,
-  érvényesség,  dátum,  aláírások;  köztük  a  dolgozónak  a

tudomásulvételt igazoló aláírása.
Az  azonos  munkát  végző  dolgozók  munkaköri  leírása

értelemszerűen  megegyezhet.  így  például  szükségtelen  valamennyi
pedagógusnak vagy munkaközösség-vezetőnek külön-külön munkaköri
leírást készíteni. Az azonosságokat egyetlen közös, ám minden érintett
fél  aláírásával  hitelesített  dokumentum  hordozhatja.  A  konkrét
munkabeosztást pedig a tantárgyfelosztás tartalmazza, amely ily módon
kiegészíti a munkaköri leírásokat.

Gyakori  hiba,  hogy  a  dokumentum  csak  a  munkafolyamatok
megnevezésére tér ki, de nem rendelkezik a tényleges  hatáskörökről.
Igazgatóhelyettesek munkaköri leírásaiban olvashatók sokszor például
ilyen  megfogalmazások:  „gondoskodik  a  helyettesítésekről,
vizsgabeosztá-  sokról  vagy  a  folyosói  ügyeletről  stb.”  A
munkafeladatok  felsorolása  tehát  megvan,  de  az  nincs  egyértelműen
rögzítve,  hogy  a  döntéseket  az  adott  területen  maga  az
igazgatóhelyettes  hozza-e  meg,  vagy  csak  az  igazgató  döntéseinek
végrehajtásáról  történő  gondoskodás  a  feladata.  Ez  így  pontatlan,



hiányos, és nem tekinthető érvényes munkaköri leírásnak. A korszerű
vezetés megkívánja a hatáskörök lehetőleg konkrét tisztázását.

C) A döntés
Döntésnek  az  alternatívák  közötti  választás  megtörténtét,  az

elhatározás megszületését nevezzük.
Ez  az  emberhez  méltó  jelenség  évezredek  óta  foglalkoztatja  a

gondolkodó emberiséget: kutatása mára önálló részdiszciplínává nőtte
ki magát a pszichológián belül, amelyet döntéselméletnek nevezünk.7

Voltaképpen  vitatható,  hogy  valóban  önálló  vezetési  funkciónak
tekinthető-e:  hiszen  megjelenik  az  összes  többi  funkció  gyakorlása
során.  Az  eddig  tárgyalt  tervezést  vagy  szervezést  akár  döntések
sorozataként  értelmezhetjük.  A klasszikusok  nem is  szerepeltették  a
döntést saját rendszerükben.

Magát  a  vezetést  a  döntéshozatal  jellemzi  a  leginkább,  amely  át-
meg átszövi annak minden egyes mozzanatát. A vezetés a döntésekben
nyilvánul meg mindenki számára érzékelhető módon. Ezért kezel jük
önálló és kitüntetett vezetési funkcióként.

A vezető állandóan: óráról órára, vagy még sűrűbben kerül döntési
helyzetekbe.  Ismerünk  persze  döntésképtelen (ilyen  gyakran  az  ún.
kompromisszumos)  vagy  a  döntéseket  folyton  halogató (ilyenek  a
közönyösek) vezetőket is. Ok azonban a szó szoros értelmében nem is
vezetők, csak formálisan azok: mivel nem vagy rosszul gyakorolják a
legfontosabb vezetési funkciót.

A jó döntés
A jó döntés sohasem lehet egy pillanat műve, hanem csak komplex

folyamat  eredményeként  születhet  meg.  Megelőzően  alaposan
tájékozódnunk kell  a tényekről és összefüggésekről (ez az ellenőrzés
funkciójának  lényege),  majd  értelmeznünk,  rangsorolnunk  és
értékelnünk kell őket (értékelési funkció), végül számba kell vennünk
különböző  megoldási  alternatívákat  és  azok  lehetséges
következményeit.  A döntést befolyásoló tényezők számbavétele során
újra  és  újra  objektív  információkra  van  szükség,  hogy  biztosak
lehessünk abban: a dolgok valóban azok, amiknek látszanak, és nem
vagyunk tévedések vagy előítéletek rabjai. Meglevő ismereteinknek ezt
az ismételt tárgyilagos felülvizsgálatát szinektikának nevezzük.

A  döntés  meghozatalakor  a  viszonyítási  alapot  mindenkor  az
elérendő célok, vagyis a jóváhagyott terv jelentik. Ezek, és csakis ezek



befolyásolhatják  szervezeti  döntéseinket.  Az  érzelmi  és  hangulati
elemek  ilyenkor  száműzendők,  az  eltérő  egyéni  érdekek  háttérbe
szorítandók.

Elméletileg viszonylag tisztán felállítható a képlet, hogy ti. az a jó
dön¬  tés,  amely  a  terv  (iskolában  a  pedagógiai  program)
legeredményesebb  megvalósulását  szolgálja.  A  gyakorlatban  sokkal
bonyolultabban  jelentkeznek  a  döntési  helyzetek.  Nemegyszer
ellentmondanak egymásnak a jó célt szolgálni akaró érdekek. Ilyenkor
a döntés során valamelyik óhatatlanul megsérül. A jó döntéshez tehát
mérlegelni  kell  az  ellentétes  érdekek  között,  azok  fontossága  és
aktualitása szerint.

Vannak  nagyon  rossz,  elrontott  helyzetek  is.  Amikor  már  nem
létezik igazán jó; csak rossz vagy kevésbé rossz döntés. Ilyenkor kell
kompromisszumot kötni, azaz megtalálni a lehetséges legkevésbé rossz
megoldást.

A döntési helyzetekben az egymásnak ellentmondó érdekek közötti
mérlegelésre számos példát szolgáltat az iskolai élet. Az alábbi példa
jól érzékelteti az ilyen esetek bonyolult voltát.

Egy iskola pedagógiai programjában kulcsszerepet kapott egyfelől a
kulturális tevékenység színvonalának emelése, másfelől a tanítási órák
fokozott védelme. Az előbbi cél szolgálatában nagy létszámú énekkar
működik  az  iskolában.  Vannak  osztályok,  amelyekben  a  tanulók
egyhannada énekkari tag. A próbák rendben zajlanak, de csökkenőben
a  diákok  érdeklődése:  nem  könnyű  a  nem kötelező  foglalkozásra  a
maximális  jelenlétet  biztosítani.  Olyan  közös  sikerélményre  volna
szükség,  amely  egy  ideig  kohéziós  erőként  működhetne  a
kórustagokban.

Ekkor alkalom kínálkozik egy jelentős koncerten történő fellépésre.
A  kórusvezető  és  a  kórustagok  szívesen  vállalják,  viszont  igen  sok
próbaalkalomra  van  még  szükség.  A  dolgot  másként  nem  lehet
eredményesen  megoldani,  csak  úgy,  ha  két  héten  keresztül  több
alkalommal a tanítási időben is próbálnak. A kórusvezető tehát tanítási
órák sorozatáról kéri el a gyerekeket, s közben az ő órái is elmaradnak.
Ez az ára  a  színvonalas  művészi  produkciónak,  amely  harmonizál  a
pedagógiai programban megfogalmazott céllal.



Ha a kérése teljesül, két hétig több osztályban nem lehet rendesen
tanítani.  A tanári  kar két  pártra  szakad. Mindkettő előre lázadozik a
döntés ellen, amelyet az igazgatónak kell meghoznia.

Neki  ez  esetben  azt  kell  mérlegelnie,  hogy  akkor  éppen mi  a
fontosabb  az  iskolában.  Hogy  a  korábbi,  hasonló  helyzetek  szülte
döntések melyik pedagógiai célnak kedveztek inkább. És azt is, hogy
az iskolai munkának most melyik oldala szorul inkább erősítésre. Ha a
tanév  során  aránytalanul  sok  tanítási  óra  maradt  el  betegségek,
sportrendezvények, rosszul időzített kirándulások, váratlan események,
esetleg  valamilyen  katasztrófa  miatt,  akkor  nem  teszi  jól,  ha
engedélyezi a koncert vállalását ilyen feltételekkel. Ám ha simán zajlott
idáig a tanév, s a művészi élmény hozama várhatóan nagy lesz, bölcsen
dönt, ha engedélyezi a rendkívüli énekkari próbákat. Akárhogyan dönt,
azzal konfliktust idéz elő, hisz egymással ellentétes érdekek között kell
választania.  A  konfliktust  jó  döntés-előkészítéssel  (konzultációkkal,
meggyőzéssel)  és szervezéssel  (helyettesítések biztosítása,  informálás
stb.) csökkentheti.

A döntés-előkészítés
A  döntés-előkészítés  megfelelően  kiválasztott  módja  és  az

időtényező nagy szerepet játszik a döntés sikerességében.
Vannak  egyszerű,  a  szervezet  működésének  mindennapjaiban

előadódó döntési  helyzetek.  Ezekben néhány perc  alatt  ki  kell  tudni
mondani  a  döntő  szót.  Nem  kell  például  napokig  töprengenie  az
igazgutónak azon, hogy hány órakor kezdődjék a jövő heti értekezlet,
vagy hogy bekapcsolják-e a fűtést a hirtelen beállott őszben vagy sem.
Konzultáció sem szükséges ezekben az esetekben: nyugodtan vállalható
az egyszemélyi gyors, hatékony döntés.

Vannak  kevésbé  egyszerű,  ám  rutinszerűen  ismétlődő  döntési
szituációk.  Ilyenek  például  a  munkáltatói  ügyek  (alkalmazás,
nyugdíjazás, béremelés, jutalmazás stb.), a tanulói fegyelmi ügyek vagy
iskolai  rendezvények,  prog¬  ramok  megszervezése  és  előkészítése.
Ezekben  érdemes,  olykor  megkerül¬  hetetlen  az  érintettekkel
előzetesen konzultálni, vagy legalábbis alaposan megfontolni a döntés
előtt minden körülményt.  Itt már  időre', órákra, napokra, vagy éppen
hetekre van szükség a jó döntés meghozatalához.

Végül a stratégiai fontosságú ügyekben csak hosszas egyeztetési és
konzultációs folyamat eredményeként lehet sikeres a döntés. Ilyenek a



pedagógiai  programról,  a  szervezeti  és  működési  szabályzatról,  a
házirendről, a tankönyvrendelésről, a pedagógiai kísérlet indításáról, az
éves munkatervről stb. szóló döntések. Többségükben ezek már nem is
az igazgató személyének hatáskörébe tartoznak, hanem a nevelőtestület
szavazásának eredményként születhetnek csak meg.

Akármilyen  döntés  előtt  áll  is  a  szervezet,  a  vezetőnek a  döntés-
előkészítés módjáról is döntenie kell: arról, hogy azonnal állást foglal-e
vagy  kivár;  egyeztet-e  másokkal,  és  ha  igen,  kikkel,  és  milyen
időintervallumban;  és  hogy maga  határoz-e  majd  a  kérdésben,  vagy
kollektív döntést fognak hozni a testületben vagy a vezetőségben. Ha a
döntés-előkészítés módját rendszeresen rosszul választja meg, nem lesz
elfogadott jó vezető.

A  közoktatási  intézmények  vezetőinek  általánosságban  azt
javasoljuk, hogy törekedjenek minél többször a közös (vezetőségi vagy
testületi) döntéshozatalra. Ez azt eredményezheti, hogy a pedagógusok
és  a  vezetőtársak  magasabb  fokon  fognak  azonosulni  a  kitűzött
célokkal  (lásd  a  demokratikus  vezetési  stílust).  Ám  merjenek
egyszemélyi döntést hozni minden olyan ügyben, amely határozott és
gyors  vezetői  intézkedést  követel.  A  jelentéktelen  ügyekben  történő
egyeztetések  és  szavazások  nem  a  demokráciát  szolgálják,  hanem
annak  nevetségessé  tételét  idézik  elő.  Ráadásul  az  igazgató
bizonytalanságáról vagy döntésképtelenségéről árulkodnak.

Testületi döntés és egyszemélyi felelősség
A közoktatási intézmények stratégiai kérdéseiben a törvény szerint a

nevelőtestület kollektív döntési joga érvényesül. A jogszabály azonban
az igazgatók egyszemélyi felelősségét is kimondja minden intézményi
kérdésben. A közös döntés és a személyes  felelősség között  komoly
ellentmondás feszül.

Vannak olyan igazgatók, akik - akár jóhiszeműen - úgy értelmezik
egyszemélyi  felelősségüket,  hogy  azt  csak  akkor  vállalhatják,  ha  a
döntéseket is maguk hozzák meg. Ezért dekorációnak használják csak a
testületi döntéseket. Betartják ugyan formálisan a törvény előírásait, de
voltaképpen  mindenről  maguk  határoznak.  Belőlük  lesznek  az
autokrata  (esetleg  paternalistának  mutatkozó)  vezetők.  Mellettük
kiskorú  marad  a  nevelőtestület,  amelynek  tagjai  -  mentalitásuktól
függően - bosszankodva vagy szégyenkezve, egy idő után közömbösen
(cinikusan) asszisztálnak az értekezleteken a látszatdöntésekhez.



Az említett ellentmondást a jó vezető megelőzi vagy feloldja. Sok
lehetősége  kínálkozik  erre,  hiszen  ő  irányítja  a  döntés-előkészítés
folyamatát.  A  lényeg  az,  hogy  vállaljon  komoly  szerepet  az
előkészületekben.  Ha  nem  ismeri  eléggé  a  tanári  kar  minőségi
többségének a véleményét egy-egy kérdésben, azt meg kell tudakolnia.
Ha már nagyjából  körvonalazódott  elképzelése van, érveljen mellette
bátran.  Igyekezzék  meggyőzni  előre  a  vitapartnereit.  Használjon  ki
minden alkalmat erre: lyukasórákat, óraközi szüneteket, közös étkezést,
utazást,  délutáni  spontán  beszélgetést  stb.  Ilyen  módon  orientálni,
befolyásolni  tudja munkatársait  a jó cél  elérésére.  Ha az elképzelése
komoly  ellenállásba  ütközik,  és  erről  meggyőződik  az  előkészületek
során,  bölcsen  teszi,  ha  előre  megkeresi  a  még  éppen  vállalható
kompromisszumot.

A  döntés-előkészítés  során  maximális  tisztességgel  kell  eljárnia.
Etikai kötelessége minden információt megadnia a kollégáinak. És nem
vezetheti félre őket a döntés várható következményeivel kapcsolatban
sem. Az így előkészített javaslatokat nagy valószínűséggel meg fogja
szavazni a nevelőtestület.

Ha mégsem, azt is vállalnia kell.  A „leszavaztatás” nem kellemes
vezetői élmény,  de túlélhető.  Még a vezetői tekintélynek sem árt,  ha
olykor- olykor előfordul. Sőt, a leszavazás bölcs tudomásulvétele még
növelheti is a vezető népszerűségét.

Vannak viszont nagy horderejű elvi kérdések, amelyekben a vezető
nem  tűrhet  megalkuvást.  Ilyenek  az  etikai  szempontból  megítélhető
ügyek fegyelmi kérdésekben vagy a szervezeti és működési szabályzat
megszavazásakor.  Ha  például  a  munkaerkölcsöt  érintő  kérdésekben
szavazza le az igazgató előterjesztését a testület, mégpedig a fegyelem
lazulását  eredményező  irányban,  már  azt  kell  mérlegelnie,  hogy
vállalható-e a számára és hogyan a testületi döntéssel való azonosulás,
össze tudja-e egyeztetni saját meggyőződésével a többség álláspontját?
Ha nem,  újabb kísérletet  kell  tennie,  esetleg  jó  kompromisszumokat
keresnie. Ha ezúttal sem jár sikerrel, és a testületi döntés vállalhatatlan
a számára,  ulolsó lehetőségként  még mindig  megmarad az igazgatói
megbízásról történő lemondás. Ez azonban igen súlyos döntés, amely
nemcsak a személyes szféráját érinti, hanem súlyos következményekkel
jár  az  intézmény  egészére  nézve.  A  döntést  itt  is  a  vezetőnek  kell



meghoznia,  saját  szakmai  meggyőződését  és  lelkiismerete  hangját
követve.

Döntés után
A  már  megszületett  döntéssel  kapcsolatban  további  tennivalói

vannak  a  vezetőnek.  Ezek  mind  arra  irányulnak,  hogy  a  döntésben
kifejezésre jutott akarat valósággá válhasson.

Először arról kell gondoskodnia, hogy a döntésről magáról, annak
indokairól és várható következményeiről mindazok tájékozódhassanak,
akiket  illet.  A  publicitásra  és  a  megfelelő  kommunikálásra  még  a
legegyszerűbb esetekben is szükség van. A látszólag magától értetődő
ügyekben is szük¬ ségszerű magyarázni és indokolni a döntéseket. Egy
egészségnevelési programba történő bekapcsolódás például csak akkor
hozhat  valódi  eredményt,  ha  állandóan  napirenden  tartjuk  a
csatlakozásról szóló döntést és annak indokait, valamint a programtól
várható pozitív  eredményeket.  Ellenkező esetben a  féíinformációk,  a
közönybe  torkolló,  gyorsan  lankadó  lelkesedés  vagy  a  természetes
felejtés  könnyen  kudarcba  sodorják  a  kezdetben  mégoly  lelkes
vállalásokat is.

Másodszor  gondoskodnia  kell  a  döntés  végrehajtásáról:  oda  kell
figyelnie,  hogy  a  folyamat  megindult-e.  Majd  megfelelő  kontrollal
biztosítani  a  minél  tökéletesebb  végrehajtást.  Ez  utóbbi  sajnálatos
módon nemritkán elmarad. A tanulmányi versenyeken való részvételről
szóló döntés megszületése után például sokszor elmarad a felkészülés
folyamatos  nyomon  követése  (ellenőrzése),  ami  miatt  a  versenyen
induló tanulók rendre sikertelenek maradnak.

A döntések módosítása
Az egyszer meghozott  - és jól előkészített  - döntéseket komolyan

kell venni. Felelőtlen dolog nem végrehajtani az elhatározásokat, de az
is, ha gyakran megváltoztatjuk a döntéseket. Ez árt a szervezet (és a
vezetés) stabilitásának, kiszámíthatóságának, megrendíti a bizalmat, és
bizonytalanságot,  végső  soron  káoszt  okoznak.  Az  oktatáspolitika
gyakori  változásai  ugyanilyen  tünetekre  vezetnek  az  iskolarendszer
egészében.

Különösen  rossz  fényt  vet  az  iskolára  a  szülők  és  a  külvilág
szemében  a  gyakori  változtatás.  Ok  ugyanis  nem  ismerik  a  belső
eseményeket  s  azok  indokait;  könnyen  fejetlenségnek,  kapkodásnak
minősítik a döntések megváltoztatását. Mi több, érzelmileg szembe is



fordulhatnak  az  intézménnyel.  Egy-egy  kirándulás,  iskolai  program
vagy tanítás nélküli munkanap idő pontjának megváltoztatása például a
szülők  szabadidejének  átszervezését  is  maga  után  vonja,  emiatt
indulatokat vált ki belőlük a módosítás.

Ez azonban nem jelenti  azt,  hogy ne változtassunk ott,  ahol  kell.
Hiszen  születhetnek  rossz  döntések,  bármilyen  gondos  volt  is  az
előkészítés.  Előfordulhat az is, hogy időközben a külső vagy a belső
körülmények  változtak  meg,  ami  aktuálissá teszi  a módosítást.  Ilyen
esetben szükségszerűvé válhat a korábbi döntés megváltoztatása, s azt
kellő határozottsággal meg is kell tenni.

Ám  van  egy  kötelező  érvényű  alapszabály:  döntést  csak  az
változtathat  meg,  aki  azt  meghozta. Tehát  igazgatói  egyszemélyi
döntést az igazgató, tantestületit a tantestület, és így tovább.

Stratégiai  kérdésekben  (például  a  pedagógiai  program  vagy  a
szervezeti  és  működési  szabályzat  esetében)  célszerű  magában  a
dokumentumban  határozni  a  módosítás  mikéntjéről  (ki
kezdeményezheti, milyen időközönként, milyen indokkal stb.).

A módosított döntés is döntés, tehát vele kapcsolatban is élőről kell
kez¬ deni a tájékoztató-, szervező- és ellenőrzőmunkát.

D) Kontroll: ellenőrzés és elemzés
A kontroll vagy az ellenőrzés a legkevésbé szeretett vezetési funkció

általában,  a  közoktatási  intézményekben  pedig  különösen  az.  Sok
iskolaigazgató  idegenkedik  is  tőle.  Úgy  gondolják,  hogy  hiszen  a
pedagógusok  jól  képzett  szakemberek,  akik  tudják  a  dolgukat,  és
tisztességgel,  az  értelmiségi  ember  felelősségével  végzik  azt,
szükségtelen tehát „megalázni” őket az ellenőrzéssel. El is hanyagolják
e funkció gyakorlását, aminek már rövid távon komoly kárát látja az
intézmény. A másik végleten mások meg arról vannak meggyőződve,
hogy állandó ellenőrzéssel tartható csak fenn a rend és a fegyelmezett
munkavégzés. Az ilyen igazgatók túlzásba viszik a kontrollt, ami által
rossz  közérzetet,  a  bizalmatlanság  légkörét  teremtik  meg  a  tanári
karban.

A vezetők  akkor  járnak el  helyesen,  ha  meg  tudják  teremteni  az
optimális  egyensúlyt  a  felelőtlen  nagyvonalúság  és  a  kicsinyes
kutakodás  között.  Ez  nem  könnyű.  A  felelősségérzeten kívül  jó
arányérzéket is kíván a vezetőtől.



Az  ellenőrzésről  vallott  kétféle  vélekedés  mögött  valójában  az
emberről vallott  kétféle felfogás húzódik meg.8 Az első szuverén al¬
kotónak tekinti  az  embert:  olyannak,  aki  saját  maga öröméért,  belső
kényszerből dolgozik, ennélfogva valóban nem szorul ellenőrzésre. A
második emberképe a munkakerülő, aki csak kényszerek hatására teszi
a  dolgát.  A  kényszerek  sorában  az  egyik  leghatásosabb  eszköz  az
ellenőrzés.

Valójában mind a két felfogás az ellenőrzés téves értelmezésén ala¬
pul.  Mindkettő  az  emberi  szuverenitás  megsértésének  tekinti:
hibakeresésnek, amelynek célja a feltárt hiányosságokért járó büntetés.
Ennek  az  értelmezésnek  egyik  tipikus  megnyilvánulása  a  pedagógia
szó-  használatából  jól  ismert  és  onnan  nehezen  száműzhető
számonkérés kifejezés,  amely  már  önmagában  véve  előre  vetíti  a
kilátásba helyezett büntetést.

Az ellenőrzés fogalma és célja
Az  ellenőrzés  vezetéselméleti  fogalma  nem  azonos  a  hibák

keresésével
-  mint  ahogyan azt  sokan tévesen értelmezik.  Olyan tevékenység,

amelynek  ellátása  közben arról  alkot  magának képet  a  vezető,  hogy
hogyan  halad a  tervezés  és  a  szervezés  során  megfogalmazottak
gyakorlati megvalósulása. Ha pozitív a kép, megnyugvással tudomásul
veszi; ha negatív, akkor közbelép. Beavatkozásával megelőzhet később
bekövetkezendő kudarcokat.

Felfogásunkban tehát  az ellenőrzés  mind a pedagógiában,  mind a
vezetésben  olyan  funkció  gyakorlását  jelenti,  amelynek  során  a
kontrollt  végző  személy  információkat  gyűjt a  zajló  folyamatokról;
adatoknak,  tényeknek a  birtokába  jut  arról,  hogy  mi  és  milyen
eredménnyel történik az ellenőrzés alá vont területen. Számos fajtája és
sokféle  módszere  van,  és  közvetlen  célját  tekintve  is  többféle  lehet.
Közös  vonása  azonban  mindenféle  ellenőrzésnek,  hogy  információk
szerezését célozza, tehát alapvetően tárgyilagos, objektív tevékenység.9

Az ellenőrzés  minden  vezető  legalapvetőbb  kötelessége.  Ugyanis
rajta keresztül realizálódik a vezetett szervezetért viselt felelősségük. A
kontrollnak köszönhetően jutnak el hozzájuk mindazok az információk,
amelyeknek  birtokában  jó  döntéseket hozhatnak.  Ez  tehát  az
ellenőrzésnek a legalapvetőbb célja.



Az  ellenőrzés  természetesen  feltárja  a  hibákat  is,  hozzásegítve
ahhoz,  hogy ne ismétlődjenek meg.  Ezáltal  minőséget  javító  szerepe
van, amely a funkció gyakorlásának másik kiemelt  célja. A korszerű
minőségirányítási  rendszerek  egyik  alapelve,  az  ún.  PDCA-ciklus10

pontosan ezt az oldalát hangsúlyozza.
Harmadik célja a következő funkció gyakorlása, az  értékelés lehet,

amelynek  a  pedagógiában  kiemelt  jelentősége  van,  de  a  vezetés
gyakorlatából sem hiányozhat.

Fajtái
Az  ellenőrzés  nagyon  sokféle  lehet.  Klasszifikációjuk  különböző

szempontok  szerint  lehetséges.  A  következőkben  vázlatosan  (csak  a
megnevezések említésével) áttekintést adunk e sokféleségről.

- A kontrollt gyakorló(k) személye szerint az ellenőrzés lehet: belső
vagy külső; közvetlen vagy közvetett;

- Célterülete szerint: részleges vagy komplex;
- Tárgya  és a kontrolifolyamat  időintervalluma szerint:  stratégiai,

menedzsment- vagy operatív;
-  A  folyamatban  elfoglalt  helye  szerint:  diagnosztikus

(helyzetfeltáró),  formatív (beavatkozást  célzó)  vagy  szummatív (a
folyamatot lezáró, értékelő célzatú);

- Gyakorisága szerint: visszatérő (rendszeres) vagy egyszeri;
-  A  viszonyítás  tárgya  szerint:  felügyeleti (központi  normákhoz

viszonyító)  vagy  auditjellegű (az  ellenőrzött  paramétereihez
viszonyító);

- Célja szerint: feltáró, büntető jellegű vagy javító célzatú;
- Az ellenőrzöttek köre szerint: egyéni vagy csoportos;
-  Közoktatási  intézményekben  az  ellenőrzés  célja  és  célterülete

szerint: törvényességi vagy szakmai.
Az  iskolaigazgatók  által  gyakorolt  ellenőrzési  funkcióra  a  fenti

felsorolásból  a  következők  jellemzőek:  ez  belső  ellenőrzés, amely
egyaránt  lehet  közvetlen  és  közvetett, többnyire  részleges,
menedzsment-  vagy  operatív,  lehet  diagnosztikus,  formatív  vagy
szummatív,  rendszeres,  auditjellegű,  döntően  szakmai, és  alapjában
véve javító célzatú.

Jellemzői11

A  hatékony  kontrollal  szemben  általában  az  alábbi  elvárásokat
fogal¬ mazzák meg az üzleti szférában:



- viszonylagos pontosság,
- objektivitás,
- jelenidejűség,
- gazdaságosság,
- rugalmasság
- érthetőség,
- elérhető célok megfogalmazása,
- lényegi dimenziók hangsúlyozása,
- az eltérések keresése,
- többszempontúság,
- javaslat a beavatkozásra.
A vezetői belső ellenőrzésről a felsoroltakon túl még a következő

kívánatos jellemzőket mondhatjuk el:
Az ideális ellenőrzés mindig nyílt. Ez azt jelenti, hogy az ellenőrzött

személyek  tudják  mindig,  hogy  kit,  mi  célból és  ki ellenőriz.  A
rajtaütésszerű  kontroll  valóban  megalázó,  mert  bizalmatlanság  van
mögötte. Ezért jobb, ha nem élnek vele a vezetők. Hiszen nem lehet az
a  céljuk,  hogy mindenáron  hibákat  keressenek!  Hanem az,  hogy az
ellenőrzés betölthesse minőségjavító szerepét.

Gyakori dilemmájuk az iskolaigazgatóknak, hogy vajon bejelentsék-
e előre az óralátogatásukat vagy sem. Ha a pedagógus tudja előre, hogy
látogatót  kap,  természetszerűen  arra  törekszik,  hogy  a  tőle  telhető
legjobbat nyújtsa. így már az ellenőrzés puszta tényével is el lehet érni
a voltaképpeni célt, az eredményesebb pedagógiai munkát. E miatt az
összefüggés miatt (és nem rosszul értelmezett humanitárius okokból!)
az óralátogatások előre (egy nappal, de legalább egy-két órával) történő
bejelentését tekintjük alapvetőnek.

Adódnak  mégis  olyan  esetek,  amikor  laza  munkaerkölcsű
munkatársakkal van dolga a vezetőnek. Például olyan kollégával, aki
kiváló órát képes tartani akkor, amikor előre készül a reflektorfénybe
állásra,  ám ha  tudja,  hogy  nem kontrollálják,  rendre  elhanyagolja  a
kötelességeit, és nem tanít korrektül. Ilyen helyzetben célravezető lehet
és etikailag sem kifogásolható a váratlan vezetői ellenőrzés. Hátha így
lehet  az  ilyen  kollégát  állandóan  magas  színvonalú  munkára
kényszeríteni!  Vagy  ha  mégsem,  akkor  az  ellenőrzés  rossz
eredményeinek  birtokában  megalapozottan  kezdeményezhető  lesz
ellene fegyelmi vagy munkaügyi eljárás.



Mikor ellenőrizzünk?
Ne csak a  folyamat  végén!  Mert  ha  a  végeredmény negatív  lesz,

visszamenőleg  már  nem  tudunk  intézkedni.  Ez  a  piaci  terméket
előállító vállalat esetében sem közömbös szempont, de ott legfeljebb a
selejt  mennyisége  növekszik  a  végellenőrzés  során  kiszűrt,  rosszul
elkészített  gyártmánnyal.  A  közoktatási  intézményekben  azonban  a
rosszul tanított vagy nevelt gyermeket nem sorolhatjuk a selejt közé, mi
több,  meg  sem ismételhető  vele  a  folyamatok  többsége.  Az iskolák
egyszeri  és  hosszú  távra  érvényes  hatású  pedagógiai  akcióknak  a
színterei,  ahol  semmit  sem  szabad  „elrontani”,  mert  minden  hiba
maradandó  károkat  okozhat.  Ezért  a  beavatkozás  esélyét  megadó
folyamatellenőrzés mind az egyes intézményekben, mind a közoktatási
rendszer egészében semmi mással nem helyettesíthető szakmai etikai
kötelessége a vezetőségnek és az irányí¬ tásnak.

Az ellenőrzés módszerei
Az ellenőrzés leggyakrabban előforduló módszerei a következők:
- megfigyelés (közvetlen vagy közvetett),
-  szóbeli  kikérdezés  vagy  interjú  (amely  lehet  kötetlen  vagy

strukturált, azaz irányított),
- mérés (kérdőíves kikérdezés),
- beszámoltatás (írásban vagy szóban, egyénileg vagy csoportosan),
- kísérleti szituációkkal történő tesztelés,
- dokumentumelemzés.
A  felsorolt  módszerek  mindegyike  eredményesen  alkalmazható

minden szervezetben, így az óvodákban, iskolákban, kollégiumokban
is. Az óralátogatások miatt itt megkülönböztetett figyelmet érdemel a
megfigyelés,  de  korántsem  merülhet  ki  benne  a  vezetői  kontroll
módszertani apparátusa.

Bárminek  az  ellenőrzéséről  legyen  is  szó,  alapszabályként  kell
kezelni, hogy mindig többféle módszerrel ellenőrizzünk! Ezáltal tudunk
megfelelni  a  viszonylagos  pontosság  és  a  többszempontúság
követelményének.

Elemzés
Amikor az ellenőrzés során szerzett információkat összegyűjtjük és

leírjuk,  akkor  beszámolót készítünk.  Már  az  igényesebb  beszámolók
sem elégednek azonban meg a tények puszta leírásával, hanem értékelő
megállapításokat is tartalmaznak. Ehhez



az  ellenőrzéssel  feltárt  adatokat,  tényeket  tanulmányozni  kell:
csoportosítani, szelektálni, értékelni őket, és következtetéseket levonni
belőlük.  Ezt  a  tevékenységet  elemzésnek nevezzük,  amelyet  részben
önálló vezetési funkciónak is tekinthetünk.

Az elemzésnek háromféle típusát különböztetjük meg.
Amikor  egy  adott  helyzetre  vonatkozó  adatok  képezik  a  tárgyát,

strukturális elemzésről  beszélünk.  Erről  van  szó,  amikor  például  az
igazgató  egy  adott  tanév  tanulmányi  eredményeit,  hiányzási
statisztikáit,  verseny-  vagy  vizsgaeredményeit,  szabadidős
programjainak látogatottságát, óra- elmaradásait vagy tanári hiányzásait
stb.  tanulmányozza.  Az  ilyen  elemzéseknek  rendszerint  komoly
hiányosságuk, hogy az adatokat pusztán önmagukban vizsgálják.

Komplex elemzést  végzünk  akkor,  ha  a  vizsgálatunk  tárgyát  nem
csak  az  adott  jelenségre  vonatkozó  adatok  képezik,  például  egyes
gyerekek,  osztályok  vagy  évfolyamok  hiányzási  mutatói,  hanem  az
kiterjed  az  adott  helyzet  előzményeire,  körülményeire,  az  előidéző
okokra is. Vagyis  ha a számokon túl azzal is foglalkozunk,  hogy az
egyes gyerekek illetve osztályok miért hiányoztak annyit, mi volt ennek
az oka, hogyan oszlott meg a tanév hónapjai között, stb. Ez az elemző
eljárás (amely kvalitatív, azaz minősítő elemeket hordoz) összetettebb
elemzőmunkát  igényel,  körülményesebb,  és  hosszabb  ideig  is  tart.
Mégis gyakrabban kell élni a komplex elemzés módszerével, mert csak
így kaphatunk  reális  és  teljes  képet  a  vizsgálni  kívánt  dolgokról.  A
tanév végi igazgatói értékeléseket például ilyen komplex elemzéseknek
kell megalapozniuk.

A harmadik típus az ún. genetikus elemzés. Ezt akkor alkalmazza a
vezető,  amikor  a  vizsgált  jelenség  előzményeire,  történetére  és
tendenciáira  kíváncsi.  A  közoktatási  intézmények  pedagógiai
programjainak ilyen elemzésekre kell épülniük.

Bármelyik típusú elemzésre kerüljön is sor, előzőleg három kérdést
szükséges tisztázni:

aj Mi az elemzés konkrét tárgya?
b) Kinek készül?
Közoktatási intézmények esetében készülhet:
- az igazgató számára, ellenőrzése részeként,
- a tanári kar számára, önértékelés céljából,
- az intézményfenntartó számára



- a szülők közössége számára,
- szakmai szerv vagy szervezet részére,
- tudományos kutatás céljából,
- egyéb okból.
c) Mi az elemzés célja?
- tájékoztatás és tájékozódás,
- döntés,
- értékelés,
- tudományos kutatás,
- egyéb.
Nyilvánvaló, hogy az elemzőmunka más és más mélységű és stílusú

aszerint, hogy kinek készül és milyen célból. Lehetséges ugyanis, hogy
például a szülőket nem ugyanazok a hangsúlyok érdeklik egy jelenség,
mondjuk a környezeti nevelés eredményességének vizsgálatakor, mint a
tudományos  kutatót.  A  korrektség viszont  egyaránt  követelmény
minden  elemzőmunkában.  Ezért,  ha  a  vezető  úgy véli,  hogy a saját
vagy  munkatársai  szakértelme  nem  elegendő  a  kívánt  elemzés
elvégzéséhez,  külső  szakemberre  bízhatja.  Az  elemzés  ugyanis  -
szemben a többi vezetési funkcióval -  nem kötődik szorosan a vezető
személyéhez.

Az  iskolavezetésben  a  következő  területek  elemzésére  van
visszatérően szükség:

A) A tanulókkal kapcsolatban:
-  létszámelemzés  (osztályonként,  évfolyamonként,  nemenként,

lakhely szerint stb.);
-  az  iskolába  felvételre  jelentkezők  számának  és  összetételének

alakulása (a demográfiai apály és a szabad iskolaválasztás körülményei
között különös jelentőségű ez a fajta vezetői elemzés);

- felvételi vizsgák esetén ezek eredményeinek alakulása;
- a szociális háttér elemzése12 (feltárni,  hogy tanítványaink milyen

összetételű családokból jönnek, milyen a szülők kulturális igényszintje,
milyen  körülményeket  biztosítanak  és  követelményeket  támasztanak
gyermekükkel  szemben,  életmódjukra,  anyagi  helyzetükre,
értékrendjükre mi jellemző stb.);

-  a tanulmányi  eredmények elemzése  (tanulónként,  csoportonként,
osztályonként, évfolyamonként, tantárgyanként, szaktanáronként stb.);



- a tanulmányi és egyéb versenyekre történő jelentkezések és az ott
elért eredmények elemzése;

- vizsgaeredmények;
- továbbtanulók felvételi eredményei és bennmaradási adatai;
- hiányzási statisztikák;
-  a  megkülönböztetett  bánásmódot  igénylő  tanulók  fejlődésének

mutatói;
-  osztályok,  csoportok  közötti  különböző  (például  tanulmányi,

dekorációs, szociális munka-, vállalkozási stb.) versenyek eredményi;
- egyebek.
B) Az iskola dolgozóival, illetve működésével kapcsolatban:
- a tanári kar és a dolgozók testületének összetétele (nem, életkor,

végzettség, egészségi állapot, családi helyzet stb.);
- bérhelyzet;
- továbbképzések;
- szervezeti aktivitás vizsgálata;
- az adminisztrációs munka elemzése (például naplóelemzés);
- költségvetés és annak teljesülése;
- tanszer- és eszközellátottság;
- egyéb.
A  szakszerű  elemzések  készítésekor  szükség  van  bizonyos

statisztikai alapismeretekre.
A  statisztikai  módszerek  alkalmazásához  ismerni  kell  az  adatok

skálákon történő  elhelyezésének  lehetőségeit,  így  a  nominális, az
ordinális és az intervallumskálát. Az adatok grafikus ábrázolása (ilyen
lehet például a  poligon vagy a  hisztogram) nemcsak vizuális élményt
nyújt, hanem könnyűvé teszi azok értelmezését is. Az adatfeldolgozás
során  a  szórásra.  és  valamilyen  középarányosra kell  figyelemmel
lennünk.  Ez  utóbbiak  között  célszerű  nem  csak  a  számtani
középarányosra (átlagra) figyelem¬ mel lennünk. Olykor sokkal többet
mond  a  vizsgált  jelenségről  a  médián  (az  a  pontérték,  amelynél  az
esetek  fele magasabb)  vagy  a  modusz (az  adott  mérési  sorozatban
leggyakrabban előforduló pontszám vagy mérési adat) kiszámítása. Az
iskola vagy egy osztály tanulmányi  eredményeire  például  a számtani
középarányosnál rendszerint jellemzőbb a moduszérték.

Ki ellenőrizzen?



Mivel  a  kontrollt  vezetési  funkcióként  tárgyaljuk,  magától
értetődőnek kell tekintenünk, hogy az ellenőrzés feladatain valamennyi
vezető osztozik.  Aki  nem  vesz  részt  a  vezetésére  bízott
munkafolyamatok  ellenőrzésében,  nem  is  tekinthető  teljes  értékű
vezetőnek.  Ennek  az  összefüggésnek  különösen  a  középvezetők
esetében van súlya. Iskolai vonatkozásban az következik belőle, hogy
ha a munkaközösség-vezetőket középvezetőként értelmezi a szervezet,
akkor az adott műveltségi területeken folyó oktatás ellenőrzésében is
hatáskört kell kapniuk, és ezzel élniük is kell. Kontroll juk kiterjedhet a
tanmenetek,  tankönyvhasználat,  új  módszertani  eljárás,  kísérlet,
felzárkóztatás,  értékelés,  versenyfelkészítés  stb.  ellenőrzésére.
Sajnálatos módon ma még korántsem általános, hogy a munkaközösség
vezetők ilyen módon éljék meg vezetői szerepüket.

A  középvezetők  által  gyakorolt  kontroll  a  felső  vezető  számára
közvetett ellenőrzésnek minősül. O a beszámoltatás útján szembesülhet
majd mindazokkal az információkkal, amelyeket az ellenőrzés feltárt.
Ahhoz,  hogy  valamennyi  információ  eljusson  hozzá,  az  szükséges,
hogy közösen tervezzék meg az ellenőrzési területeket és módszereket,
és  rendszeressé váljék  közöttük  a  tapasztalatokról  szóló  konzultáció.
Többek  között  ezt  a  célt  szolgálják  a  rendszeresített  heti  vezetői
értekezletek.

A  vezetés  korszerű  értelmezése  azonban  már  túllép  a
feladatmegosztás elvén. Abból az alapállásból indul ki,  hogy minden
dolgozó  felelőssé  tehető  a  saját  munkájáért,  ennélfogva  mindenki
érdekelt  abban  is,  hogy  önmagát  ellenőrizze.  Önellenőrzés (és
önértékelés) nélkül ma már nem képzelhető el jól működő szervezet.
így  tehát  minden  vezetőnek  arra  kell  törekednie,  hogy  a  dolgozók
rendszeres időközönként hatékony önellenőrzést végezzenek.

Ez a  mentalitás  egyáltalán  nem idegen a pedagógia  világától.  Az
önreflexió a  modem  pedagógia  meghatározó  eszköze.  A  pedagógus
szakmai  etika  is  normaként  állítja  a  kollégák elé,  hogy önkritikusan
viszonyuljanak  saját  munkájukhoz,  azt  állandóan  ellenőrizzék  és
értékeljék13. A pedagógi ai gyakorlat azonban - sajnálatos módon - még
sok helyen elmarad ettől a kívánatos állapottól.

Mit ellenőrizzünk?
Tekintve, hogy a felelősség az ellenőrzésen keresztül nyilvánul meg,

önmagától adódik a válasz a fenti kérdésre: mindent ellenőrizni kell,



ami a szervezeti célokat tekintve fontos lehet. Ez azonban nem jelenti
azt, hogy az első számú vezető aprózza el magát holmi jelentéktelen
ügyek ellenőrzésére. Sőt! Minél nagyobb a szervezet, és a hierarchia
minél  magasabb  fokán  áll  a  vezető,  annál  kevésbé  kell  az  operatív
ellenőrzést gyakorolnia: azt vezetőtársaira bízhatja. Neki magának csak
a stratégiai és a menedzsment-ellenőrzéssel kell foglalkoznia.

Hogy egy közoktatási  intézmény esetében mi  tekinthető  stratégiai
kérdésnek,  arra  a  pedagógiai  program és  az éves  munkaterv  adhatja
meg a választ. Ezekből a dokumentumokból kell kiderülnie,  hogy az
adott  iskolában  éppen  akkor  melyek  a  legfontosabb  feladatok,  s  a
vezetőnek egész tevékenységét, így az ellenőrzési funkció gyakorlását
is ezek realizálásának szolgálatába kell állítania. A napi ügyek (például
az  épület  műszaki  állapota,  az  étkeztetés,  az  órarend  betartása)
ellenőrzésével az azzal megbízott vezetőtársnak kell foglalkoznia.

A következőkben felsoroljuk az iskolai munka leginkább tipikusnak
tekinthető ellenőrzési területeit:

-  Az  éves  munkatervben  vállalt  célfeladatok  előkészületeinek  és
megtartásának felelős által történő rendszeres ellenőrzése.

-  A  diákok  tanulmányi  eredményei:  legelterjedtebb  formák  az
óralátogatások,  a  dolgozatok ellenőrzése,  helyi  és  központi  tantárgyi
mérések,  helyi  vizsgák,  versenyek,  munkaközösségi  vagy  szaktanári
beszámoltatások stb.

-  A  fegyelmi  helyzet,  a  tanulók  neveltségi  szintje:  ellenőrzése
folyamatos,  nem  köthető  egyetlen  akcióhoz,  és  nincsenek  mérhető
„teljesítményei”.

-  A  pedagógusok  nevelő-oktató  munkájának  eredményessége:
állandó  ellenőrzést  kíván  változatos  módszerekkel.  Leggyakoribb
módszere az óralátogatással egybekötött beszámoltatás.

-  A munkafegyelem:  állandó odafigyelés  és alkalomszerű kontroll
jellemzi.

- Szabályszerű működés: lásd mint fent.
- Dokumentáció: tanmenetek, dolgozatok, személyiséglapok, naplók,

törzslapok, bizonyítványok, ellenőrzők, kimutatások, elemzések és az
ügyiratforgalom,  az  irattár  szabályos  időközönként  végrehajtandó
ellenőrzése.

- Pénzügyek, költségvetés: ellenőrzésük a pénzügyi jogszabályokban
rögzített beszámolási kötelezettségekhez igazodhat.



-  Az  adminisztratív,  technikai  és  műszaki  dolgozók  munkája:
folyamatos és alkalomszerű ellenőrzést egyaránt igényel.

- Az iskola soron következő eseményei előkészületeinek ellenőrzése:
a szervezési munka része.

-  Épület,  berendezés,  vagyontárgyak,  dekoráció,  tisztaság:
rendszeres nyilvános ellenőrzést igényel.

- Az intézményben zajló bárminemű tevékenység: ellenőrizni kell a
külső  munkavállalók  által  végzett  munkákat  is,  például  a  festést,
karbantartást, építkezést, korszerűsítést stb.

-  Minden  egyéb,  amit  a  vezető  akkor  és  ott  szükségesnek  tart
ellenőrizni.

Az iskola belső ellenőrzési rendszere
A  közoktatási  intézményekben  az  ellenőrzésen  egyaránt  értjük  a

tanulók  fejlődésének  ellenőrzését  (amit  pedagógiai  ellenőrzésnek
nevezünk), és az igazgató, illetőleg munkatársai által gyakorolt vezetői
ellenőrzést, amely  kiterjed  az  iskolai  tevékenység  egészére,  így  a
pedagógiai munkára is.

A  belső  ellenőrzési  rendszer,  amelyet  a  közoktatási  intézmény
minőség-  irányítási  programjának részeként  kell  megalkotni,14 át  kell
hogy fogja valamennyi területet.

A  dokumentumban  rendszerbe kell  foglalni  valamennyi  előre
tervezhető  ellenőrzési  tevékenységet,  oly  módon,  hogy  kiderüljenek
belőle az alábbi kérdésekre adott helyi válaszok:

- ki/kik,
- kit/mit,
- milyen céllal,
- mikor/milyen gyakorisággal
- milyen módszerrel ellenőriz,
- hogyan dokumentálja,
- kinek számol be az ellenőrzés eredményéről?
A pedagógiai munka ellenőrzésének sajátosságai
A magyar közoktatás rendszerében az elmúlt évszázad első felében

kialakult, és egészen a 80-as évekig virágzott a tanfelügyeleti (később
szakfelügyeleti)  rendszer.  Ez  arra  volt  hivatva,  hogy a  pedagógusok
munkáját, azaz a nevelés-oktatás folyamatát szakszerűen ellenőrizze és
értékelje.  Külső, szakmai, felügyeleti jellegű kontroll volt. Célja, hogy



kiszűrje  a  pedagógiai  hibákat.  Mindezt  alapjában  véve  a  tanulók
érdekében.

Az  1985-ben  elfogadott  I.  törvény  megszüntette  a  szakfelügyelet
intézményét.  Ettől  kezdve a pedagógusok munkájának ellenőrzése az
intézmény- vezetők kizárólagos dolgává vált, és így van ez mind a mai
napig. Az igazgatók felkészültsége meglehetősen hiányos ezen a téren.
Többségük bizonytalan is e feladatában. Ennélfogva elhanyagolja vagy
-  kompenzációs  okokból  -  éppenséggel  túldimenzionálja  a  szakmai
ellenőrzést.15 Holott  a  tanácsadó  és  megerősítő  jellegű  szakmai
ellenőrzés  és  az  azt  követő  értékelés  nem csak a  tanulók  megfelelő
fejlődése  iránt  viselt  felelősség  szempontjából  nél¬  külözhetetlen,
hanem a pedagógusok maguk is erőteljesen igénylik.16

A belső szakmai kontrollnak sokféle módja van, és ki kell terjednie a
pedagógiai munka egészére. így a pedagógiai tervezésre (tanmenetek,
munkatervek,  óratervek),  az  interakciókra  (óra-  és
foglalkozáslátogatások,  versenyek,  szabadidős  foglalkozások,
rendezvények), az értékelésre (dolgozatok, óralátogatások), valamint a
pedagógiai  munka  dokumentálására  (naplók,  feljegyzések,
kimutatások).

A  vezetői  szakmai  ellenőrzés  alapvetően  a  pedagógiai  program
teljesülését és a pedagógiai, ezen belül didaktikai megfelelést vizsgálja
az  egyes  pedagógusok  munkájában.  Leginkább  jellemző  formája  a
foglalkozás,  vagy  óralátogatás.  Ennek  szabályait  a  következőkbe
sűríthetjük:

1. Mindenkor tisztázandó, hogy mi a látogatás célja.
2. Volt-e és milyen kiváltó oka?
3. A látogatást (ellenőrzést) jelentsük be előre egy nappal vagy egy-

két órával!
4.  A  foglalkozás  egésze  alatt  maximálisan  tartsuk  tiszteletben  a

pedagógus eljárásait, azaz se feltűnő viselkedéssel, se beleszólással ne
zavarjuk meg az óra menetét (ugyanez érvényes a tanár-, tanítójelöltek
vezetőtanári ellenőrzésére is)!

5. Készítsünk jegyzeteket!
6.  A  látogatást  minden  esetben  kövesse  (lehetőleg  még  aznap)

megbeszélés, amelynek során alakuljon ki valódi szakmai párbeszéd az
ellenőrzött és az ellenőrző között!



7.  Ismételjük  meg a  látogatást,  hogy  ne  csak  egyszeri
benyomásokból szerezzünk információt!

8. Az igazgató az óralátogatás után közvetlenül váltson néhány szót
a tanulókkal is, dicsérje őket bátran, ha jól dolgoztak, illetve tegyen fel
nekik kérdéseket a személyes kontaktus erősítése céljából!

9.  A  tanítási  órán  tapasztaltakról  röviden  számoljon  be  az
osztályfőnöknek!

10.  Ha  a  látottak  indokolják,  azonnal  intézkedjék a  problémák
orvoslására!

11. Lehetőség szerint  minden pedagógushoz egy tanévben legalább
egyszer jusson el személyesen!

12. Egyetlen osztály se maradjon ki az óralátogatásokból!
13.  Alkalmanként  szervezzen  ún.  intenzív  látogatást egy-egy

osztályban, amely tarthat akár egy hétig, és amelyet keretbe foglal egy,
a  tanulókkal  és az osztályt  tanító  pedagógusokkal  folytatott  nyitó  és
zárómegbeszélés!

14. Ne csak az igazgató látogasson órákat!
15.  Ne  csak  tanórákat, hanem  egyéb  foglalkozásokat  is

ellenőrizzenek!
16.  Az  óralátogatás  a  pedagógusok  munkája  ellenőrzésének  csak

egyik módszere, ezért az ott szerzett információkat meg kell erősíteni
egyéb kontrollal!

17.  A  hospitálás  tapasztalatait  rendszeresen  egyeztessék egymás
között a vezetőtársak!

18.  Ha  a  vezetők  nem  tudják  szakszerűen  megítélni  egy-egy
pedagógus  munkáját,  kérjenek  szaktanácsadói vagy  szakértői
segítséget.

Gyakori dilemmájuk az iskolaigazgatóknak,  hogy vajon képesek-e
szakszerűen  megítélni  az  övékétől  eltérő  szakos  tanár  pedagógiai
munkáját  egy-  egy  óralátogatás  kapcsán.  Ez  a  konfliktus  könnyen
feloldható. Egyfelől az ellenőrzés szaktárgyi szempontjai megjelennek
a  munkaközösség-vezetőnél,  aki  beszámol  tapasztalatairól  a
vezetőknek.  Másfelől  az  igazgatói  ellenőrzés  más  kritériumok,
mégpedig neveléselméleti  és általános didaktikai  szempontok mentén
érvényesül.  Úgyszólván minden foglalkozáson vizsgálati  szempontok
lehetnek a következők:

1. Mennyire és hogyan volt megtervezett, céltudatos a tanári munka?



2. Volt-e az órának határozott didaktikai célja?
3.  Milyen  módszerrel  és  eredménnyel  motiválta  és  aktivizálta a

tanulókat a tanár?
4. Megfelelő volt-e a differenciálás?
5. Arányban álltak-e az egyes lépések az óra céljával?
6. Megfeleltek-e a választott  módszerek, taneszközök és  szervezési

módok az óra céljának és a körülményeknek?
7.  Milyen  a  tanári  beszéd, a  kérdéskultúra, érthetőek-e  a

magyarázatok?
8. Arányos-e az ismeretszerzés, a képesség- és készségfejlesztés?
9. Megtörténik-e a gyerekek munkájának pedagógiai ellenőrzése és

értékelése?
11.  A pedagógiai  programban  foglaltaknak  megfelelő-e a  házi  és

egyéb feladatok kijelölése és feladásának módja?
12. Kedvez-e a foglalkozás légköre a nyugodt tanulásnak?
13. Kihasználja-e a pedagógus a foglalkozáson kínálkozó  nevelési

lehetőségeket?
14.  Nyomon  követhetők-e  az  órán  a  pedagógiai  programban

megfogalmazott elvek?
15. Megvalósulnak-e a Nemzeti alaptanterv közös követelményei?
16. Összességében elérte-e az óra a célját?
Egyéb, az alkalom és a helyzet diktálta szempontok.
Az  iskolai  foglalkozások  felsorolt  kritériumok  mentén  történő

ellenőrzése értelemszerűen az átlagosat messze meghaladó pedagógiai
képzettséget és műveltséget vár el az igazgatótól.

A vezető ellenőrzése
A vezető, így az iskolaigazgató is, elsősorban önmagát ellenőrizze!

Ezt  a  parancsot  is  felírhatjuk  a  képzeletbeli  vezetői  aranyszabályok
közé.  Ezért  ne  fojtsa  el  az  őt  ért  bírálatokat,  sőt,  fordítson  rájuk
nagyobb figyelmet,  mint  a  dicsérő szavakra!  Fogadja őket  nyitottan,
kritikusan,  pozitív  beállítódással.  Legyen  mindig  tudatában  annak,
hogy ő sem tévedhetetlen.

Mindazonáltal mások is ellenőrzik a vezető munkáját. A közoktatási
vezetőkét - más és más módszerekkel - a tanulók, a szülők, a vezetőtár¬
sak,  a  pedagógusok,  az  egyéb  dolgozók,  az  intézményfenntartó,  a
szakma,  s  némiképp  az  egész  külvilág  figyelemmel  kíséri.  Ezek  az



ellenőrzések  nemcsak  módszereikben,  de  irányultságukban  is
különböznek egymástól.

A „belső ellenőrök” (tehát a diákok, szülők, tanárok) a pedagógiai és
az  általános  vezetési  feladatok  ellátása,  továbbá  a  munkáltatói
tevékenység gyakorlása szempontjából ítélik meg az igazgatót. Ők azt
mérlegelik,  hogy  hogyan  fejlődnek  a  diákok,  megfelelő  módon
gyarapodik-e a tudásuk s alakul jellemük, igazságos, humánus légkör
uralkodik-e  az  intézményben,  jól  érzik-e  magukat  a  gyerekek  és  a
felnőttek.  Nem is annyira mérlegelik,  mint inkább érzékelik ezeket a
jelenségeket,  ami  által  meglehetősen  helytálló  képet  tudnak  alkotni
maguknak arról, hogy mennyit ér az igazgatójuk munkája.

A külvilág nem képes ilyen mélységig behatolni egy-egy intézmény
belső  életébe.  A  pedagógiai  folyamatoknak  és  a  vezetői
tevékenységnek  többnyire  csak  a  felszínét,  illetve  melléktermékeit,
vagyis az írásban rögzített nyomait látja. Ezért az ellenőrzése többnyire
bürokratikus jellegű.

Az  iskolák  és  vezetőik  külső  ellenőrzése  nagy  súlyt  vet  a
dokumentumokra,  a  szabályok  betartására.  De  még  itt  is  előtérbe
helyezi  a  pénzügyi  és  jogi  ellenőrzést.  Az  igazgatók  pedagógiai  és
vezetői  teljesítménye  iránt  többnyire  kevés  érdeklődést  mutatnak17 a
külső erők, kivéve, amikor panasz érkezik ellenük.

Az igazgatók többsége nehezményezi ezt a helyzetet, és rosszul éli
meg a külső revíziókat.  Igazságtalannak tartják azok egyoldalúságát.
Bántja őket,  hogy erőfeszítéseik lényege nem érdekli  az ellenőröket,
csak a munkájuk másodlagos oldala. Ennek az egyensúlyából kibillent
ellenőrzésnek  aztán  sokszor  az  a  következménye,  hogy  a  felettes
szervek  egyoldalú,  tehát  torz  véleményt  formálnak  az  igazgató
munkájáról.  Alul-  vagy  felülértékelik,  aminek  következtében
igazságtalan döntéseket hozhatnak velük kapcsolatban.

Kerülendő vezetői hibák az ellenőrzésben
Az  ellenőrzést  azért  tartják  sokan  a  legkevésbé  kedvelt  vezetési

funkciónak, mivel érzékeny terület, számtalan konfliktus forrása lehet.
Ezek  száma viszont  csökkenthető.  Ehhez  segíthet  hozzá,  ha  számba
vesszük  az  ellenőrzés  során  elkövetett  leggyakoribb  hibákat,  és
tudatosításukkal törekszünk elkerülésükre.

Tipikus vezetői hibák az ellenőrzésben:
1. Az ellenőrzés mellőzése, elhanyagolása



2. Az ellenőrzés aránytalanságai
3. Túlzásba vitt ellenőrzés
4. Egyoldalú, egyszempontú, egymódszerű ellenőrzés
5. Rendszertelen, esetleges ellenőrzés
6. Rajtaütésszerű ellenőrzések dominanciája, kiszámíthatatlanság
7. Beállítódás a minden áron való hibakeresésre
8. Az önellenőrzés hiánya
9. A munkamegosztás hiánya
10. A külső ellenőrzéssel szembeni bizalmatlanság
11. A dokumentálás elhanyagolása
12. A következmények elmaradása
Összegzés
Az ellenőrzés - mind az egyes intézményeken belül, mind a rendszer

szintjén  -  időigényes,  ennélfogva  költséges  tevékenység.  Csökken  a
szerepe  ott,  ahol  az  ellenőrzötteket  összeköti  egy  mindenki  által
elfogadott'  közös  értékrend,  a  szakmai  etika  normáinak  tiszteletben
tartása. A vezetés- tudományban is lassanként felismeréssé érik az az
összefüggés,  hogy  a  szakmai  etikai  kódexek  az  adott  ágazat
leghatékonyabb minőségbiztosítási eszközei lehetnek. A közoktatásban
a  Pedagógus  etikai  kódex  töltheti  be  ezt  a  szerepet.18 Egy  kutatás
eredményeit például így summázza a tanulmány szerzője: „Létezik (...)
a  kényszerítésnek  és  az  ellenőrzésnek  egy  informális  típusa  is,  az
erkölcsi  kényszer (kiemelés:  H.  R.),  amely  a  szabá¬  lyokban,
szabályzatokban,  törvényekben  és  rendelkezésekben  megtestesülő
formális  és  intézményesített  kényszerek  mögött  áll  vagy  állhat.
Informális  kényszerekként  foghatók  fel  az  erkölcs,  az  életvezetés
kódexei,  a  viselkedési  normák,  a  konvenciók,  a  szokások,  de  ide
sorolható  az  autóritás  önkéntes  elfogadása,  a  lojalitás  is.  Eme
informális  szabályok  egyik  fontos  funkciója  az,  hogy csökkentik  az
ellenőrzésnek - a mérésnek és a kényszerítésnek - a költségeit, illetve
az, hogy helyettesítik vagy kiváltják az ellenőrzést.”19

E) Az értékelés
Az értékelés  funkciója szorosan összefügg az ellenőrzéssel:  annak

eredmé¬ nyeit használja fel. Ellenőrzés nélkül tehát nem is lehet szó
értékelésről, illetve ha igen, azt hibának kell tekintenünk. Azonban míg
az  előbbi  tárgyilagos,  feltáró  tevékenység,  az  értékelés  már
viszonyítás', minősítő jellege van.



Az  értékelés  olyan  pedagógiai  vagy  vezetési  funkció,  amely  az
ellenőrzés  során  feltárt  tények  alapján,  kritériumokhoz  viszonyítva
meghatározza, hogy a folyamatok és/vagy az eredmények az elvárthoz
képest hogyan alakulnak.

Célja  többek  között  az,  hogy  visszajelzést adjon  a  folyamatban
érintettek  számára,  ami  által  önértékelésük  is  fejlődik,  alakul.  Az
értékelést  nem  az  ellenőrzés  eszközének tekintjük,  hanem  a
leggyakoribb céljának és folytatásának.20

A  visszajelzéseknek meghatározó  pszichológiai  szerepük  van.
Elősegítik a reális önkép kialakulását, az önismeret elmélyítését. Minél
inkább eltér  a másoktól  kapott  visszajelzés  tartalma az önmagunkról
kialakított képtől, vagy minél távolabb esik az önmagunkkal szemben
megfogalmazott  elvárásoktól,  annál  inkább  belső  feszültséget,
elégedetlenséget okozhat. Ez a feszültség arra ösztönözhet bennünket,
hogy  változtassunk a  magatartásunkon  (esetleg  fenyegetettség-  vagy
konfliktusérzést  eredményezhet).  Az  alábbi  összefüggések  ismerete
hatékonnyá teheti a visszajelzések megfelelő alkalmazását.

1. A visszajelzés egyik személy(ek) benyomása másik személy(ek)
viselkedéséről. Az adó fél észleléseit és/vagy érzelmeit fejezi ki.

2.  Mindig  a  fogadó  fél  javát  szolgálja,  akár  kedvező,  akár
kedvezőtlen.  Általa  ugyanis  önmagunkra  vonatkozó  információhoz
jutunk.  Még  ha  nem  érezzük  is  reálisnak,  megtudjuk  belőle,  hogy
megnyilvánulásaink  másokból  milyen  reakciókat  (benyomásokat,
érzéseket)  váltanak  ki.  Emiatt  jelent  segítséget,  ha  nem  kötelez  is
viselkedésváltoztatásra.

3. A konkrét visszajelzés könnyebben fogadható el és hasznosítható,
mint  az  általános. Ha  valakivel  közlik  például,  hogy  „uralkodó
természet”, annak nincs annyi haszna, mint ha megmondják neki, hogy
egy konkrét viselkedése

- például az, hogy csak beszél, de nem figyel másokra - mutatja őt
ilyennek.

4. Kevesebb védekezés fogadja a kritikus  visszajelzést,  ha inkább
leíró,  semmint  értékelő jellegű.  A  másik  viselkedésének  és  saját
érzéseinknek a leírására célszerűbb például azt mondani: „Zavar, hogy
a  szavamba  vágtál!”,  mint  azt,  hogy  „Te  mindig  mások  szavába
vágsz!”.



5.  Ha  a  visszajelzést  adó  személy  benyomása  lényegesen  eltér  a
fogadóétól, akkor mindkét fél lehetősége, hogy  egyeztessen másokkal
is, hogy mi az ő véleményük a kérdéses viselkedésről.

6. A visszajelzés annál eredményesebb,  minél hamarabb követi azt
az eseményt,  amelyre  vonatkozik.  Az idő múlásával  egyre  nehezebb
rekonstruálni a cselekvéseket és a helyzeteket. Az emlékezet ugyanis az
„érdekeinknek” megfelelően torzíthat.

7. Hatékonysága együttesen függ az adó és a fogadó féltől.21

Követelmények az értékeléssel szemben
1. Az értékeléssel az a célunk, hogy általa elismerjük azt, ami jó, és

elmarasztaljuk,  ami  rossz.  Ezáltal  orientáljuk is  az  értékelteket  az
általunk helyesnek tudott értékítéletekkel való azonosulás felé. Végső
célunk természetesen az, hogy ezzel az eszközzel is elősegítsük a jobb
minőségű  munkavégzést.  Ezért  szükséges,  hogy  az  értékeléseinknek
fejlesztő hatásuk legyen.

2. A fejlesztőhatást úgy érhetjük el, ha értékelésünk kreatív jellegű.
Azaz  ha  lehetséges,  alternatív  kiutakat is  felmutat  a  nehéz
helyzetekből, ha  feladatokat vagy feladatvariációkat is megjelöl. Nem
éri el a minőség- javító hatását akkor, ha csak a negatív jelenségeket
ítéli el, és nem ad segítséget a kibontakozáshoz.

3. Sohase legyen az értékelés magában álló kinyilatkoztatás! Célunk
van  vele,  mégpedig  az,  hogy  azonosuljanak  értékítéletünkkel  azok,
akiknek szántuk. Ehhez egyrészt az kell, hogy pontosan megérttessük,
és mind értelmi, mind érzelmi érvekkel elfogadtassuk velük, mit miért
állítunk.  Tehát  nem  szabad  pusztán  véleményt  mondanunk,  azt
megfelelő korrekt módon indokolnunk is kell.

4. Az értékeléssel való tudati-érzelmi azonosulást fokozhatjuk, ha a
folyamatba  bevonjuk azt  a  személyt  vagy csoportot,  akit/amelyet  az
értékelés  megcéloz.  Ez  egyrészt  nyíltabbá,  demokratikusabbá  teszi  a
vezető munkáját, másrészt csökkenti a hibás értékelések lehetőségét.

Az értékelés leggyakoribb formái a közoktatási vezető munkájában:
-  írásbeli  jelentés  (a  fenntartó  vagy  valamely  szakmai,  esetleg

irányító szervezet számára);
- informatív jellegű rövid írásbeli beszámoló (gyakori módja a tanári

szobában kifüggesztett,  esetleg belső elektronikus hálózaton közzétett
információ, összegzés egy-egy eseményről vagy jelenségről);



-  személyre  szóló  írásbeli  értékelés  (minősítés,  jutalmazás,
kitüntetés, figyelmeztetés);

-  egyéni  szóbeli  értékelés  (például  a  minősítés  részeként,
óralátogatás kapcsán vagy attól függetlenül);

-  csoportos  szóbeli  értékelés  (például  az  egy  osztályban  tanító
pedagógusok, egy-egy munkaközösség vagy alkotói team munkájának
értékelésekor);

-  testületi  értékelés  (szóban  értekezleteken,  írott  formában
dokumentálva);

- egyebek.
Az iskolaigazgató egyaránt értékeli a diákok, a pedagógusok és az

adminisztratív, technikai dolgozók munkáját. E tevékenysége egyfelől
folyamatos (az egész tanévben látogat órákat), másfelől ciklikus (csak
meghatározott időközönként ír minősítéseket, csak a tanév végén készít
komplex  értékelést).  Ám akármelyik  fajtáját  gyakorolja  is  éppen  az
értékelésnek,  szem  előtt  kell  tartania,  hogy  pedagógiai intézményt
vezet, ahol minden egyes munkafolyamatot át kell hatnia a pedagógiai
elemnek.  így  az  iskolai  értékeléseknek  közös  követelményük  még,
hogy  egyidejűen  jellemezze  őket  az  őszinteség és  a  másik  fél
személyiségét tiszteletben tartó tapintat.

A minősítés
A dolgozókról  készült  komplex értékelést  minősítésnek nevezzük.

Jogszabályok írják elő, hogy mikor vagy milyen gyakorisággal kell ve¬
zetői minősítést készíteni, esetleg műfaji előírásokat is megszabnak. Az
alábbiakban  néhány  alapvető  szempontot  szedünk  csokorba  ezzel  a
kényes feladattal kapcsolatban.

1. A vezető ismerje a vezetésére bízott területre érvényes minősítési
jogszabályokat, és mindig azok szerint járjon el.

2. A minősítés  nem titkos akció, abban aktívan részt vesz maga a
minősített.

3.  Nem egyszeri  akció,  hanem  folyamat. Lépései  a következők:  a
minősítés  szándékának  és  céljának  közlése,  a  dolgozó  részvételi
lehetőségének  ismertetése  (lehetőleg  írásban)  -  mélyinterjú  -
folyamatos munkaellenőrzés többféle módszerrel - köztes beszélgetések
-  a  korábbi  minősítéssel  való  összevetés  -  a  minősítés  megírása  -
megbeszélése  -  aláírással  történő  elfogadása,  illetőleg  a  dolgozó
véleményének rávezetése.



4.  A  minősítést  szolgáló  interjúkon  a  dolgozó  beszéltetése
domináljon a vezetői megnyilvánulásokkal szemben!

5.  Az  aláírásokkal  hitelesített  minősítés  nyilvántartásáról  és  a
személyiségi jogoknak megfelelő őrzéséről a vezető gondoskodik. Egy
példányát átadja a dolgozónak.

Összegzés
Az értékelés,  akárcsak a pedagógiában,  a vezetésben sem könnyű

feladat. A szakértelmen túl türelmet, tapintatot, diplomáciai érzéket és
magas  fokú  személyes  autoritást  követel  a  vezetőtől.  Különösen azt
nehéz  megtanulni,  hogy  úgy  tudjunk  munkatársainknak  kellemetlen
dolgokat mondani, hogy elfogadják, ne utasítsák vissza. A higgadtság,
a  nyílt,  baráti  hangvétel,  a  négyszemközti  forma,  a  bizalom
kinyilvánítása,  és  általában  a  másik  fél  személyiségének  maximális
tiszteletben  tartása  segíthet  abban,  hogy  komoly  elmarasztaló
véleményt is hatásosan és eredményesen meg tudjunk fogalmazni. Ha a
felcsattanó  indulatot  nem  sikerül  akár  magunkban,  akár  az  értékelt
személyben  leszerelnünk,  érdemes  átmenetileg  felfüggeszteni  az
értékelést.  Az idő lecsillapítja a kedélyeket,  és néhány óra vagy nap
elteltével  sokkal  eredményesebbé  válhat  a  kommunikáció.  A  kellő
kulturáltsággal megfogalmazott egyenes beszédet, még ha kellemetlen
is  a  tartalma,  könnyebb  elviselni,  mint  az elhallgatást  vagy a  hazug
véleményeket.

Az iskolákban, ahol a nevelés mindenekfelett álló feladata minden
szereplőnek,  különösen  fontos  a  pedagógusok  munkájának  minden
tekintetben  korrekt  értékelése.  így  lesz  elvárható,  hogy  a  tanulók
értékelésében - amelyre a szülők a leginkább érzékenyek, s joggal - ők
se ejtsenek megengedhetetlenül sok hibát.

A végrehajtás és a vezetés
A végrehajtás nem vezetési funkció, hanem a szervezet egészének a

dolga.
A  vezető  feladata  ezt  elősegíteni  azzal,  hogy  megtervezi,

megszervezi  a  feladatok  végrehajtását,  meghozza  a  szükséges
döntéseket, megteremti a megfelelő munkakörülményeket, és ellenőrzi
a kitűzött célok teljesülését.

Mindazonáltal bizonyos körülmények között elkerülhetetlen, hogy a
vezető maga is részt vegyen a közvetlen végrehajtásban. Közoktatási
intézmények  működése  önmagában  véve  ilyen  sajátos  körülményt



jelent. Itt ugyanis törvény rendelkezik oly módon, hogy az igazgató a
nevelőtestület  tagja,  és  hetenként  meghatározott  mennyiségű  tanítási
órát  is  vállalnia  kell.  Végzi  tehát  ugyanazt  a  tevékenységet,  mint  a
tanártársai,  vagyis  munkaköri  kötelesség  gyanánt  részt  vállal  a
végrehajtás feladatiból.

Vannak egyéb esetek is, amikor megint csak nem vezetési funkcióit
tölti  be,  hanem  pedagógiai  vagy  egyéb  végrehajtói  munkát  végez.
Ezeket a következő három csoportba sorolhatjuk.

A kényszer szülte helyzetek
Járvány  idején,  külföldi  tanulmányutak  esetén  vagy  az

osztálykirándulások  dömpingjében  előfordul,  hogy  nem  vagy  alig
marad helyettesítésre beosztható tanár a tanáriban. Az órákat pedig meg
kell tartani, lehetőleg szakórákat - ez az iskolai szervezeti és működési
szabályzatok mindegyikében írott vagy íratlan szabály. Érvényes tehát
az igazgatóra, a tanári kar tagjára s egyben vezetőjére nézve is. Ilyenkor
minden  mást  félretéve  helyettesíteni  kell,  azaz  részt  vállalni  a
végrehajtás feladataiból. (Paradox módon ezt a tevékenységet általában
jó szemmel nézi a nevelőtestület. De az ebből következő időhiányát, a
személyes  ügyek  intézésének  elmaradását  már  nehezebben  viseli.
Eléggé gyakori konfliktushelyzet.)

Adódnak olyan szituációk is, amikor az igazgató amiatt  kénytelen
maga elvégezni valamilyen feladatot, mert ténylegesen nincs más, aki
megtehetné,  vagy időhiány miatt,  vagy mert  hiányzik  a szakértelem.
Néha a pedagógusok olyan mértékben túlterheltek,  hogy nem tudnak
már többet vállalni. Ilyenkor az igazgató belátásán múlik, hogy mégis
megköveteli-e  valakitől  a  halaszthatatlan  munka  elvégzését,  vagy
önmaga fog hozzá. Ha ezt a megoldást választja, számíthat a tanári kar
elismerésére.  Ám ha gyakran fordul elő,  hogy nem tipikusan vezetői
feladatot lát el (például azért, mert gyenge vezető, aki nem vállalván a
munkát  nehezen  vállaló  kollégákkal  az  esetleges  vitát,  konfliktust,
inkább maga végzi azt el), könnyen visszaélhetnek ezzel a helyzettel.
Ettől aztán túlterheltté, feszültté válik az igazgató,  s ez minden téren
megbosszulja magát. Ezért nemcsak hogy nem szabad, hanem kifejezett
vezetői hiba gyakran és sok olyan munkát vállalni (például az előírtnál
jóval  nagyobb  heti  óraszámban  tanítani),  amelynek  elvégzése  a
szervezet feladata volna.

Minőségi okok



Léteznek olyan helyzetek, amikor a vezető tudja ugyan, hogy nem
az  ő  személyes  dolga  volna  feltétlenül  valamilyen  feladat  ellátása,
volna is rá jelölt. De úgy ítéli meg, hogy minőségi szempontból ez az
egyedüli  helyes  megoldás.  Például  azért,  mert  úgy  véli,  hogy  ő
magasabb  színvonalon  tudja  majd  elvégezni,  mint  bármelyik
pedagógus, vagy mert úgy érzékeli, hogy az iskolára nézve előnyösebb,
ha maga az igazgató jár el, jelenik meg stb.

Kezdő, önmagában még bizonytalan középvezetőtől gyakran vállal
át  feladatot  az  igazgató  az  előbbi  ok  miatt.  Kezdetben  például
személyesen maga hagyja jóvá az évfolyamdolgozatok feladatsorait, s
nem a munkaközösségvezető vagy a munkakörileg illetékes helyettese.
Vagy ő irányítja a diáktanáccsal a kritikusnak ígérkező megbeszélést a
diák-önkormányzati  vezető  helyett.  Vagy  ő  tárgyal  a
szemételszállításról, s nem a gazdasági vezető.

Az önkéntes, nem szükségszerű feladatátvállalások gyakran jelennek
meg  a  külső  szervekkel,  személyekkel  való  kapcsolatokban.  Ok
ugyanis  rendszerint  elvárják,  hogy  az  első  számú  vezetővel
tárgyalhassanak, vagy tőle kapjanak tájékoztatást. Ha az igazgató enged
ezeknek a kényszereknek,  súlyos  következményei  lehetnek.  Egyrészt
elkényelmesednek  a  munkatársai,  akik  ettől  kezdve  természetesnek
tartják, hogy vezetőjük sok munkát, és úgyszólván minden felelősséget
levesz a vállukról. Az eredmény ez esetben is a túlterheltség, fáradtság,
megkeseredés. A másik negatív következmény még súlyosabb. Ha túl
sokat  vállal  át  másoktól,  lassan  valóban  elhiszi,  hogy  egyedül  ő
alkalmas  a  feladatok  elvégzésére.  És  egyhamar  kialakul  róla  a  kép,
hogy bizalmatlan,  nem hagy másokat érvényesülni,  hogy csak magát
tekinti okosnak, hogy zsarnok. S meglehet, észrevétlenül azzá is válik.
Ezt elkerülendő a kizárólag helyes vezetői alapállás az, ha az igazgató
valóban csak a vezetés dolgaival foglalkozik.

Ám adódnak helyzetek,  amikor - stratégiai  okokból - akkor jár el
helyesen,  ha  valóban  maga  végez  el  bizonyos  tennivalókat.  Egy  új
iskolakísérletet  bevezető  szülői  értekezlet  megtartását  például  ne
engedje ki a kezéből! A ballagási ünnepi beszédet sem feltétlenül neki
magának  kellene  mindig  elmondania,  de  ha  elvárják  tőle,  jó,  ha
megteszi, hiszen, ez az P+R tevékenységnek is fontos eleme. És jelen
van számtalan olyan iskolai eseményen, ahol megint csak nem kellene



mindenáron ott lennie, de mégis vállalja, mert jelenlétével rangot ad a
rendezvénynek.

Pedagógiai okok
Nem lehet  eléggé hangsúlyozni,  hogy az iskola bár  szervezet,  de

pedagógiai  intézmény, amelynek  vezetésében  és  munkamódszereiben
dominál  a  pedagogikum.  Ennek  eszköztárában  a  személyes
példaadásnak meghatározó szerepe van. Az iskolaigazgató,  aki  tehát
pedagógiai  intézményt  vezet,  nem teheti  meg,  hogy olykor  ne  éljen
vele.

A  személyes  példamutatás  céljából  átvállalt  feladatokat  nem
tanácsos  túlhangsúlyozni,  hanem  szép  csendben  elvégezni.
Számtalanszor  bizonyított  igazság,  hogy  egy  iskolában  semmi  sem
marad  sokáig  titokban:  bízni  kell  tehát  a  csendes  példaadás  pozitív
hatásában.  Az  ilyen  indíttatású  önkéntes  feladatvállalás  különös
jelentőségű az újonnan létesített  intézmények életében. Ott még nem
alakultak ki sem jó, sem rossz szokások, nincsenek hagyományok, és a
viszonyítási  alap  is  kevés.  Ki-ki  keresi  a  helyét,  és  építi  a  saját  kis
privilégiumait. Sok későbbi problémának elejét lehet venni ilyenkor, ha
az igazgató kellőképpen résen van. Természetesen a régi, jól működő
iskolákban is  helye  van a  személyes  példamutatásnak.  Ezt  az alábbi
példával illusztráljuk.

Az igazgató - a diákok és a szülők igényeire építve - régóta szeretné,
ha a tanárok nyári táborozásra vinnék a diákokat. Hiába érvel azonban,
valami  miatt  ez  mindig  elmarad.  Elszánja  hát  magát,  és  saját  maga
szervez  egy  szaktábort.  A  program  igen  jól  sikerül  (a  sikert  a
szokásosnál is nagyobb gonddal készítette elő!), a gyerekek és a szülők
szétviszik a hírét.  Nagy a valószínűsége, hogy a következő nyáron a
kész modellt átvéve már néhány kolléga vállalja a táborszervezést, mert
meg  akarja  mutatni,  hogy  ő  is  képes  rá.  Megindulhat  tehát  egy
egészséges  folyamat,  amely  megújulást  eredményez,  és  amelyet  az
igazgató személyes példa- mutatása indított el.

A végrehajtásban való igazgatói részvétel tehát néha szükséges, néha
ajánlatos,  néha  káros.  A  mérték  intézményenként,  szituációnként  és
egyénenként  változhat.  A  túlzások  azonban,  bármilyen  előjelűek
legyenek is, akárcsak a vezetési  funkciók esetében, kártékonyak, sőt,
veszélyesek lehetnek.



Magánéletünket sok tekintetben ugyanazok a mozgatórugók hajtják,
mint  a  hivatalit.  Az  előzőben  rendszerint  kisebb-nagyobb  célokat
tűzünk magunk elé, s ha ezeket elértük, újabbakat keresünk. Tudatos
életünk  tehát  állandó  mozgás,  amelyet  a  valami  többre  és  jobbra
törekvés jellemez.

Nincs ez másként hivatali életünkben, vezetői tevékenységünk során
sem. Még jóformán be sem ültünk az igazgatói székbe, már terveket
szövünk,  majd  elkezdünk  dolgozni  ezek  magvalósításán.
Megszervezzük a munkát, ellenőrizzük, hogyan halad, az eredményeket
elemezzük  és  értékeljük,  meghozzuk  az  ügyekben  szükséges
döntéseket, és részt veszünk a végrehajtásukban. A levont tanulságok, a
folyamatban  szerzett  tapasztalatok  birtokában  azután  újabb  terveket
kovácsolunk. S ezek egyre meg alapozottabbak, talán összetettebbek is,
mivel hogy tudásunk időközben gyarapszik. így tehát az iskolaigazgató,
miközben vezetési funkcióit örökös körforgásban gyakorolja, mintegy
motorjává, középponti figurájává válik az iskola fejlődésének.

Tervezéstől  tervezésig  -  így  szól  e  fejezet  alcíme.  Ezt
szimbolikusnak tekinthetjük, mivel a folyamat állandóságára utal. Ahol
a kör bezárul, és újabb terv nem nyit újabb kört, ott megáll a fejlődés:
bekövetkezik a stagnálás, majd a visszaesés állapota. Ezt nem szabad
megengedni  egy  iskola  életében,  mert  a  felnőttek  által  elrontott
tanéveket a gyerekek számára nem lehet megismételni.

A  közoktatási  intézmény  vezetője  tehát  csak  addig  tekinthető
alkalmasnak  a  posztja  betöltésére,  ameddig  vannak  tervei.  Ha  már
nincsenek,  ha  csak  arra  rendezkedik  be,  hogy  „működtesse”  az
intézményt, már nem lehet jó vezető. ■ 1

2. Az iskolaigazgató feladatai
A) Történeti áttekintés

Neveléstörténeti  dokumentumokból  nyomon  követhető,  hogy
különböző korokban mit várt el az oktatásügy az iskolaigazgatóktól. A
feladatokat  az  elmúlt  évszázadban  igyekeztek  minél  precízebben
megfogalmazni. így volt ez egészen a 80-as évek közepéig. A hatalom
addig  végrehajtó  típusú  alárendelteknek  tekintette  mind  a
pedagógusokat,  mind  vezetőiket.  Olyanoknak,  akik  számára
naprakészen  elő  kell  írni  a  tennivalókat.  Az  1985-ben  megalkotott
törvény  értelmében  a  szakmailag  önállóvá  vált  iskolák  tanárai  és
igazgatói  azonban egyik pillanatról  a másikra szuverén értelmiségivé



lettek,  akik  szakmai  döntéseiket  felelősségük  tudatában,  önállóan
hozzák  meg.  2003-ban  némiképp  kedvezőtlen  irányban  változott  a
helyzet:  egyes  szakmai  kérdésekben  a  törvény  magához  vonta  a
döntést.22

A múlt század 30-as éveiben még valóságos sorvezetőket adtak az
igazgatók  kezébe.  Aki  eszerint  járt  el,  bizonyára  feletteseinek  teljes
megelégedésére  töltötte  be  munkakörét.  Még  a  nyári  időszakot  is
betáblázták  a  rendeletek.  1933-ban  például  a  polgári  iskolák
igazgatóinak  július  15-én  kellett  engedélyt  kérniük  a  királyi
főhatóságtól a magánvizsgálatokra. (Ma ez természetszerűen igazgatói
hatáskör,  mind  az  engedély  megadását,  mind  a  határidő  kijelölését
tekintve.)  Vagy  meg  kellett  küldeni  a  sportkörök  évi  számadását  a
Sportkörök Országos Központjának,  ugyancsak július  közepén.  De a
fűtőszolga alkalmazásához is határidőre kellett engedélyt kérni a királyi
főigazgatótól, és írásban kellett ugyanide jelenteni a tanárok két napon
túli hiányzásait.23

Nem  sokkal  rugalmasabbak  e  korban  a  középiskolák  igazgatóira
vonatkozó előírások sem, bár kétségtelen, hogy nagyobb szabadságuk
és hatáskörük volt, mint polgári iskolai kollégáiknak. A jogszabályok
őket  felelős  vezetőknek,  a  törvények  és  rendeletek  végrehajtóinak
tekintik elsősorban. Ott szerepel azonban feladataik között az oktató-
nevelő  munka  irányítása,  és  az  is,  hogy  ők  a  tanári  testület
értekezleteinek  elnökei.  Számtalan  ügyben  dönthetnek,  maguk
adhatnak  engedélyt,  így  például  tánctanfolyamok  szervezésére  is.
Minden határozatot fel kell azonban terjeszteniük a tankerületi királyi
főigazgatóhoz az ügyre vonatkozó iratokkal együtt.24

Ugyanilyen  aprólékos  feladatkijelöléssel  találkozunk  az  egyházi
fenntartású  iskolák  esetében.  Egy  1941-ben  keletkezett  rendtartás
például két oldalon keresztül sorolja az igazgatók tennivalóit.  Köztük
olyanokat is megnevez,  mint  pl.  „köszönetnyilvánítás adományokért”
vagy  „bérelt  szálláson  lakó  tanulóknak  szállásváltoztatásra  való
kötelezése”.25

Az 50-es években a korábbi - zömmel adminisztratív és pedagógiai -
feladatok súlyos  tehertételként  politikai  indíttatású  kötelezettségekkel
egészültek  ki.  Eszerint  az  igazgató  munkájának  részévé  válik,  hogy
„megvalósítsa  a  szocializmus  építésének  célkitűzéseit,  a  párt  és  a
kormányzat irányvonalát”. De az is, hogy ügynök módjára ellenőrizze a



pedagógusokat.  Erre  utal  az  az  előírás,  amely  szerint  az  igazgató
köteles  negyedévenként  látogatni  minden  nevelőt  (más-más
osztályban), az óralátogatásokról naplót kell vezetnie, amelyet viszont
az  iskolalátogató ellenőriz.  A  „tanulóifjúság  szocialista  szellemben
történő  nevelése”  is  természetesen  az  ő  felelőssége.  Ezért  havonta
legalább  egyszer  részt  kell  vennie  az  iskolai  DISZ-szervezet  gyűlé¬
sein, és neki kell megalakítania az úttörőcsapatot is. Még a pedagógiai
munkában is az ellenőri  funkciókat helyezi  előtérbe a korszak. Erről
tanúskodik az a rendelkezés,  amelynek értelmében a tanulók írásbeli
dolgozatait félévenként köteles ellenőrizni.26

Egy  jó  évtized  elteltével  hangsúlyeltolódás  következik  be  az
igazgatói feladatok meghatározásában: előtérbe kerülnek a pedagógiai
jellegű  tennivalók.  A  1964-ben  keletkezett  miniszteri  utasítás  az
igazgatót  első  helyen  „az  iskolai  közösség  szervezőjének  és  felelős
vezetőjének” nevezi, akinek gondoskodnia kell arról is, hogy az iskola
egyre  öntevékenyebb (!) legyen. Másodsorban pedagógiai irányítónak
tekinti, és részletesen sorolja azokat a tennivalókat, amelyeket ebben a
minőségében el kell látnia. Ezt követik az ellenőrzési, adminisztratív és
tanügyigazgatási feladatai.27 Mindezek újabb szűk évtized múltán egy
jelentős feladat- és hatáskörrel bővülnek. A 70-es évek elejétől, az ún.
Tanácstörvény (1971) hatályba lépésétől kezdődően az iskolaigazgatók
lesznek  az  intézményükben  foglalkoztatott  pedagógusok  és  egyéb
dolgozók munkáltatói. A teljes munkáltatói jogkör gyakorlása egyfelől
széles perspektívát nyit  a vezetők és az intézmények önállóvá válása
előtt, másfelől jelentős mértékben szaporítja és megváltoztatja korábbi
feladataikat.28

Az  igazgató  munkájának  e  sokszínűsége  lényegében  véve  máig
megmaradt.  Ám az  idő  pergésével  párhuzamosan  oldódtak  a  merev
előírásók,  eltűntek  a  módszertani  utasítások, csökkentek  a  szoros
határidő-megkötések,  és  lazultak  a  világnézeti-politikai  indíttatású
követelmények. 1986- ban a rendtartás mint műfaj megszűnt. Sok olyan
kérdést,  amelyet  korábban  központilag  szabályoztak,  most  az
igazgatók,  illetve  a  tanári  karok  hatáskörébe  utalt  a  törvény.  Ekkor
jelent  meg  új  dokumentumként  az  iskolák  szervezeti  és  működési
szabályzata.

Az évszázad végére a magyar oktatásügy eljutott arra a felismerésre,
hogy  a  pedagógus  és  a  munkáját  közvetlenül  irányító  igazgató



szuverén értelmiségi, aki  jogi úton szabályozott keretek között ugyan,
meghatározott  alá-  fölérendeltségi  viszonyokban,  mégis  nagyfokú
szakmai  önállósággal  végzi  a  munkáját.  Mivel  minden  iskolának
szellemi  műhelynek kell  lennie,  ez  az  önállóság  az  intézmény
meghatározó lételeme.

Az  utóbbi  évek  centralizáló  törekvései  némiképp  szűkítették  a
szakmai  önállóság  mértékét.29 Mindazonáltal  az  iskolaigazgatók  ma
önálló pedagógiai  intézmény  vezetői,  amely  jelző  kulcsfontosságú a
munkájuk értelmezésében.

B) Igazgatói feladatok a törvény alapján
A  hatályos  törvény  a  következőket  szögezi  le  feladataikkal

kapcsolatban: „A közoktatási intézmény vezetője felelős
- az intézmény szakszerű és törvényes működéséért,
- a takarékos gazdálkodásért,
- gyakorolja a munkáltatói jogokat, és
-  dönt az  intézmény  működésével  kapcsolatban  minden  olyan

ügyben, amelyet jogszabály vagy kollektív szerződés (közalkalmazotti
szabályzat)  nem  utal  más  hatáskörébe.  Az  alkalmazottak
foglalkoztatására,  élet-  és  munkakörülményeire  vonatkozó  kérdések
tekintetében  jogkörét  jogszabályban  előírt  egyeztetési kötelezettség
megtartásával gyakorolja”.

Felel:
- a pedagógiai munkáért,
- az intézmény  ellenőrzési,  mérési, értékelési  és minőségirányítási

programjának működéséért,
- a gyermek- és ifjúságvédelmi feladatokért,
- az egészséges és biztonságos feltételek megteremtéséért,
- a tanuló- és gyermekbalesetek megelőzéséért,
-  a  rendszeres  egészségügyi  vizsgálatok megszervezéséért.

Feladatkörébe tartozik továbbá különösen:
- az intézmény képviselete,
- a nevelőtestület vezetése,
- a nevelő és oktató munka irányítása és ellenőrzése,
- a  nevelőtestület  jogkörébe  tartozó  döntések  előkészítése,

végrehajtásának szakszerű megszervezése és ellenőrzése,
- a rendelkezésre álló költségvetés alapján a működéshez szükséges

személyi és tárgyi feltételek megteremtése,



- az iskolaszékkel, a munkavállalói érdekképviseleti szervekkel és a
diákönkormányzatokkal,  illetve szülői szervezetekkel (közösségekkel)
való együttműködés,

- a  nemzeti  és  iskolai  ünnepségek munkarendhez  igazodó,  méltó
megszervezése.30

C) A feladatok csoportosítása
Az iskolaigazgató feladatait  a tevékenység jellege,  irányultsága és

célja  szerint  osztályoztuk.  Eszerint  hatféle  feladattípust
különböztethetünk meg:

1. Pedagógiai feladatok
Minden mást ennek kell alárendelni. A pedagógiai jellegű feladatok

célja mindig a nevelés-oktatás realizálása. Célzottai közvetlenül vagy
közvetve a gyerekek,  tanulók. Az igazgató pedagógiai  munkát végez
akkor  is,  amikor  éppen  nem  érintkezik  közvetlenül  a  gyerekekkel,
hanem  például  csak  a  pedagógusokkal  vagy  a  szülőkkel  tárgyal.
Tevékenysége  attól  lesz  pedagógiai  jellegű,  hogy  e  megbeszélések
tárgya éppen valamilyen nevelési vagy oktatási  kérdés megoldása.  A
pedagógiai elem át- meg átszövi a vezető teljes munkakörét.

2. Tanügyigazgatást feladatok

Hagyományos  része  az  igazgatói  munkának:  a  tankötelezettség
törvényi  szabályából  következő,  javarészt  hivatali  jellegű  feladatok
tartoznak  ide.  A  nevelés-oktatás  össztársadalmi  ügy.
Intézményrendszerének működteté¬ se része a közigazgatásnak, ezért
évszázadok  óta  az  állam  szabályozza  egyes  elemeit.  Ezeknek  a
szabályoknak  a  megtartása,  az  előírások  teljesítése  az  igazgatók
jellemző  munkaterülete.  A  tanügyigazgatási  feladatok  célja  a
közigazgatás eme szeletének gördülékeny működtetése; iránya szintén
a tanuló vagy az iskoláztatásban érdekelt más személy vagy intézmény.

3. Gazdasági-műszaki feladatok
Céljuk  az  intézmény  működéséhez  és  fejlődéséhez  szükséges

materiális javak (anyagi és tárgyi feltételek) előteremtése: költségvetés
és  pénzügyek,  bútor-  és  eszközbeszerzés,  leltár,  pályázatok,
karbantartás,  felújítás,  építkezés,  korszerűsítés  stb.  A  tevékenység
iránya  ez  esetben  az  iskola-  fenntartó,  a  nem pedagógus  dolgozók,
illetőleg  külső  szakemberek.  Ellátása  -  különösen  a  teljes  körű
gazdasági önállóság esetén - sajátos szakmai tudást igényel.

4. Munkáltatói feladatok



A 70-es évek elejétől egészítették ki az igazgatói munkakört. Olyan
sajátos területe a vezetői munkának, amelyet nagyobb intézményekben
külön  erre  a  feladatra  szerveződött  humánpolitikai  (régebben
személyzeti  és  munkaügyi)  csoportok  vagy  osztályok  látnak  el.  A
vezetés  kényes  oldala:  alapos  munkajogi  szakértelmet,  pszichológiai
érzéket,  empátiát  és  érzelmeket  vár  el  a  vezetőtől.  Kétségtelenül
tetemes többletmunkaként jelentkezett annak idején, mégis igen fontos:
a  munkáltatói  jog  hiányában  nem beszélhetnénk  az  iskolák  szakmai
önállóságáról.  E  munkaterület  célja  az  iskolában  alkalmazott
pedagógusok  és  egyéb  dolgozók  törvényes  foglalkoztatása,  s  a
tevékenység értelemszerűen rájuk irányul.

5. Közéleti szerepvállalás

Az  igazgatók  feladatait  szabályozó  dokumentumok  csak  elvétve
említik,  mégis  hagyományosan  jelen  van  az  iskolaigazgatók
munkakörében. Ezt főleg a társadalom, az iskola mikrokömyezete várja
el  tőlük.  A  közéleti  tevékenység  nagyon  jelentős  mindenütt:
hangsúlyozottan kisebb településeken, ahol kevés az értelmiségi, és az
egész közösség érdeke azt kívánja, hogy jól képzett, tiszta fejű emberek
irányítsák  a  köz  dolgait.  A  demokratikus  elvek  szerint  működő
társadalom pedig azt is joggal várja el az igazgatóktól, hogy szakmai
tudásukkal járuljanak hozzá az oktatás kérdéseinek eldöntéséhez. Azaz
-  különféle  szakmai,  társadalmi  vagy  érdekvédelmi  szervezeteken
keresztül,  esetleg  publikációkkal  és  közszereplésekkel  -  aktívan
kapcsolódjanak be az oktatáspolitika formálásába. E feladatkör célja az
iskola  ügyének  a  társadalom  vérkeringésébe  való  bekapcsolása.
Célzottja  értelemszerűen  maga  a  társadalom,  illetőleg  annak  egyik-
másik rétege vagy szelete.

6. Vezetői-menedzseri feladatok
Ez a hatodik kategória  voltaképpen magában foglalja  a  megelőző

ötöt. A közoktatási intézmény vezetője bármilyen jellegű tevékenységet
folytat  is,  azt  vezetői  minőségében  teszi.  Az  éves  munkaterv
készítésekor például a tervezés vezetési funkcióját gyakorolja, közben
pedagógiai,  munkajogi  és  tanügyigazgatási  szempontokat  követ.  Egy
óralátogatás  alkalmával  az  ellenőrzés  vezetési  funkciót  gyakorolja,
ugyanakkor  pedagógiai  jellegű  munkát  végez.  Vannak  azonban



szakmai kategóriákba nem vagy nehezen sorolható olyan feladatai is,
amelyek  kizárólag  a  vezetés  velejárói.  Ilyennek  tekinthető  például  a
rendszeres  postabontás  vagy  a  munkatársakkal  folytatott  kötetlen
beszélgetések. Mivel az igazgató az egész intézmény működéséért  és
fejlődéséért  személyében  felel,  munkájának  egésze  vezetői  munka,
kivéve,  amikor  a végrehajtásban vesz részt.  A tevékenység irányát  a
vezetésben az iskola belső és külső világának valamennyi  szereplője
jelentheti.

Végül is három olyan feladattípust  találunk, amelyek régtől fogva
léteznek  az  iskolavezető  munkakörében,  tehát  klasszikus
iskolaigazgatói munkának tekinthetjük. Vagyis megoldásuk nélkül sem
hagyományos értelemben, sem a mai felfogás szerint nem beszélhetünk
iskolavezetésről.  Ezek  a  következők:  a  pedagógiai, a  vezetői és  a
tanügyigazgatási feladatok.  A  többi  járulékos  a  munkakör
szempontjából, amelyeket az adott korszak oktatáspolitikai céljai vittek
be az igazgatói munkakörbe. Mára azonban ezek is elválaszthatatlanok
lettek tőle.

Nehéz  volna  találni  olyan  tevékenységformát  az  igazgató
munkakörében,  amely  beszorítható  volna  egyetlen  kategóriába.
Kiválóan  példázza  ezt  a  megállapítást  a  tantárgyfelosztás,  amelynek
legalább négy vetülete nyilvánvaló. Egyrészt fontos pedagógiai feladat,
mert  hiszen  itt  dől  el,  hogy  sikerül-e  jól  összehozni  a  nevelők  és
neveltek  munkakapcsolatait,  vagyis  sikerül-e  a  leginkább  megfelelő
pedagógusokat  beosztani  az  egyes  tanuló-csoportok  mellé.  Ebben  a
dokumentumban  határozzuk  meg  a  pedagógusok  egy  tanévre  szóló
beosztását  (munkakörét),  tehát  munkáltatói  jogokat  is  gyakorlunk  a
tantárgyfelosztással.  Alapvető  gazdasági  vonatkozása  is  van  a
dokumentumnak,  lásd  a  túlórák,  a  csoportbontások,  az
órakedvezmények, tanórán kívüli foglalkozások meghatározását. Végül
fontos vezetési funkciókat látunk el közben, hiszen tervezünk, döntünk,
és  gondoskodunk az  iskola  szervezetének  szabályozott  működéséről,
azaz szervezünk.

A feladattípusok között nem lehet abszolút érvényes fontossági vagy
időrendi  sorrendet  felállítani.  A tanév rendje kijelöl  persze bizonyos
prioritásokat: a tanév vége felé például a felvételekkel és a bizonyítvá¬
nyok  kiállításával  dominánssá  válnak  egy  rövid  időre  a  tanügyigaz-



gatási feladatok. Az időzítést a vezetői munka megtervezése is segíti.
Mindazonáltal a közoktatási intézmény jellegéből az következik, hogy

-  minőségi  értelemben  legalábbis  -  a  pedagógiai  irányultságú
feladatoknak kell dominánssá válniuk az iskolaigazgatók munkájában.
Hosszú  távon  sikeres  iskolavezetők  időtérképei  egyértelműen
alátámasztják ezt az állítást.

Kisebb mintán végzett kutatás eredményeiből nyomon követhetjük,
hogy a  2003-2004-es  tanévben  milyen  arányban  látták  el  különböző
feladataikat:31

A vizsgált minta nagysága nem engedi meg, hogy általános érvényű
következtetéseket vonjunk le a kutatás eredményéből. Annyi azonban
megállapítható,  hogy  gyakorló  intézményvezetők  a  kívánatosnál
kevesebb időt  fordítanak  a  legfontosabbra,  a  pedagógiai  feladatokra,
viszont  dominálnak  munkaidejükben  a  gazdasági-pénzügyi  jellegű
tevékenységek.  A jelenség  nem kedvez  a  szakmailag  önálló  iskolák
fejlődésének.

Feladattípus
A  heti  munkaidő  hány

százaléka

Pedagógiai ,16%

Tanügyigazgatási 9%

Gazdasági-műszaki 24%

Munkaügyi 6%

Közéleti 3%

Kimondottan vezetési 16%

Végrehajtási 22%

Kategóriába  nem
sorolható

4%

Összesen 100%

Összegzés
A fentiek világosan megmutatják, hogy a közoktatási intézmények

vezetőinek munkaköre mennyire sokrétű. Míg sok más szervezetben a
vezetési  funkciók  ellátására  különálló  szervezeti  egységek
(tervosztályok, ellenőrzési csoportok, szervezők stb.) létesülnek, addig
az iskolaigazgatónak egymagában, illetőleg munkatársaival együttesen



kell ellátnia a vezetés önmagában véve bonyolult feladatait. Az említett
feladattípusok  pedig  más-más  szakértelmet  követelnek:  a  pedagógiai
jellegűek  az  átlagosat  messze  meghaladó  pedagógiai-pszichológiai
szaktudást  (neveléselmélet,  általános  didaktika,  metodika,
tantervelmélet,  tankönyvelmélet,  mérésmetodika  stb.);  a
tanügyigazgatásiak jogi és hivatalvezetési  ismereteket;  a gazdaságiak
pénzügyi  és  műszaki  tájékozottságot;  a  munkaügyiek  munkajogi
ismereteket;  nem beszélve az általános  műveltség,  a  kommunikációs
készségek  és  az  írásbeliség  kívánatos  magas  fokáról.  E  túlzott
követelményeknek  nem  vagy  alig  lehet  megfelelni.  Megnyugtató
megoldást

- a vezetőtársak megfelelő kiválasztása és igényes vezetőképzésben
való  részvétel  mellett  -  az  oktatásügy  szakigazgatási
intézményrendszerének erősítése hozhat.

1 FAYOL, HENRY: Administration industrielle et générale. Dunod,
Paris, 1916. Magyarul: Ipari és általános vezetés. Közgazdasági és Jogi
Könyvkiadó, Budapest, 1984.

2 GULICK,  L.  -  URWICK,  L.:  Papers  on  the  Science  of
Administration, New York, 1937.

3 17  közoktatási  szakértőnek  összesen  73  pedagógiai  programra
vonatkozó többségi véleménye 2004 nyarán.

4 Lásd:  DOBAK  MIKLÓS:  Szervezeti  formák  és  vezetés.
Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, Budapest, 1996. 133-137. p.

5 A Pedagógiai Lexikon alapján
6 A  szervezetek  kialakításához  szükséges  ismeretekről  a

szervezetelmélet gazdag szakirodalma nyújt segítséget. Jól használható,
ábrákkal  ellátott  összefoglalót  találhatunk  e  témakörben:  DOBAK
MIKLÓS:  Szervezeti  fonnák  és  vezetés.  Közgazdasági  és  Jogi
Könyvkiadó, Budapest, 1996. 263 p.

7 Lásd például: KINDLER JÓZSEF:  Fejezetek a döntéselméletből,
Aula  Kiadó,  Budapest,  1991.,  Pápai  Zoltán-Nagy  Péter  (szerk.):
Döntéselméleti szöveggyűjtemény, Aula Kiadó, Budapest, 1991.

8 A kétféle  emberképről  McGregor X - Y elmélete  széles  körben
ismert.  Lásd:  MecGREGOR,  D.  (1966):  X-elmélet:  A  vezetés  és
ellenőrzés  hagyományos  szemlélete. In:  Sutermeister,  R.  A.  (szerk.):
Ember és termelékenység. Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, Budapest



9 Lásd:  HOFFMANN  RÓZSA:  Bevezető. Mester  és  Tanítvány
2004/2. szám: Ellenőrzés, értékelés. 5-6. p.

10 A  PDCA  angol  betűszó:  P  (Plán)  =  Tervezd  meg;  D  (Do)  =
Cselekedjél; C (Control) = Ellenőrizd; A (Action) = Avatkozzál közbe,
ha  szükséges.  A  PDCA  a  vezetés  folyamatában  a  tervezés  és  az
ellenőrzés szoros összefüggésére és a kettő azonos súlyára tanít.

11 A hatékony kontroll jellemzőit kifejtve lásd: DOBÁK MIKLÓS:
Szervezeti  formák  és  vezetés. Közgazdasági  és  Jogi  Könyvkiadó,
Budapest, 1996. 165-166. p.

12 A tanulók szociális hátterének vizsgálata az iskoláztatás tömegessé
válása óta lett nélkülözhetetlen szükségszerűség az iskolavezetésben. A
„mit tanítsunk?” és a „hogyan tanítsunk?” kérdése mellé felsorakozott a
„kit  tanítunk?”  is.  A szociológiai  elemzés  irodalmi  igényű  élvezetes
leírása  olvasható  Németh  Lászlónak  a  múlt  század  30-as  éveiben
született A Medve utcai polgári c. munkájában.

13 Lásd: Független Pedagógus Fórum: Etikai kódex pedagógusoknak
7.9  pont.  In:  Hoffmann  Rózsa  (szerk.):  Szakmai  etikai  kódex
pedagógusoknak.  Tanulmá¬  nyok,  normák  és  esetleírások.  Nemzeti
Tankönyvkiadó Rt., Budapest, 2003. 79-101. p.

14 2003. évi LXV. törvénnyel módosított 1993. évi LXXIX. Törvény
a közoktatásról 40. § (11) bekezdés.

15 Felmérések (lásd az  I.  fejezet  6. jegyzetét) tanúsága szerint 100
iskolaigazgató  közül  52  egyáltalán  nem  vagy  csak  az  újonnan
alkalmazott pedagógusok eseté¬ ben foglalkozik szakmai ellenőrzéssel,
35 rendszeresen látogat órákat, de nem igen nyújt szakmai segítséget a
tanároknak,  és  csak  13  gyakorolja  közmegelégedésre  a  belső
ellenőrzési funkciót.

16 A Katolikus Pedagógiai Szervezési és Továbbképzési Intézet által
működtetett komplex intézményellenőrzési és -értékelési program (lásd
Mester  és  Tanítvány, 2004.  2.  szám  12-93.  p.  tanulmányait)  200
intézményében folytatott vizsgálatának egyértelmű tapasztalata, hogy a
pedagógusok igénylik a szakszerű szakmai ellenőrzést és értékelést, és
ahol ez rendre elmarad, ott elégedetlenségüknek egyik forrása éppen a
vezetői szakmai törődés hiánya. Ugyanerről az eredményről számol be
a  Magyar  Gallup  Intézet  1999-ben  készült  felmérése  is,  lásd:
Köznevelés, 1999. 27. sz.



17 A vezető szakmai ellenőrzésére nagy súlyt vet a KPSZTI komplex
intézmény¬ ellenőrzési és -értékelési modellje. Lásd: 16. jegyzet

18 Lásd 13. jegyzet
19 GULYÁS GYULA:  A bürokrácia  ellenőrzésének  paradoxonai.

Vezetéstudo¬ mány 2001. 03. sz. 2-15. p.
20 Lásd:  H.  R.:  Bevezető.  Mester  és  Tanítvány, 2004.  s.  szám:

Ellenőrzés, értékelés. 5- 8. p.
21 A  visszajelzés  összefüggéseiről  leírtak  forrása:  Humán  Faktor

Kanadai- Magyar Menedzserképzés, kézirat
22 Lásd: H. R.:  Jogi útra terelt szakmai kérdések. Magyar Nemzet,

2003. február
4. 6. p.
23 Polgári iskolai határidőnapló. Összeállította Deák Gyula polgári

iskolai felügyelő igazgató. 1933. Az összeállítás végén a szerző tizenöt
sűrűn  szedett  oldalon  közli  az  1924.  óta  megjelent  miniszteri
rendeleteket, amelyeknek mindegyike feladatokat jelöl ki az igazgatók
számára.

24 Rendtartás  a  gimnázium és  leánygimnázium számára 1938. V.
fejezet 52. §

25 Rendtartás a katolikus polgári iskolák számára 1941. Kiadva a
bíboros-herceg- prímás 3002/1941. sz. rendeletével. V. fejezet 48. §

26 Rendtartás a gimnáziumok és az általános iskolák részére 1950.
27 Rendtartás az általános iskolák és a gimnáziumok számára 1964.

ápr. 18. 2. §
28 158/1971.  (MK.18.)  számú  utasítás,  továbbá  Művelődésügyi

Közlöny 1972. 11. szám 320-322. p.
29 Példaként  említhetjük,  hogy a  pedagógiai  értékelés  kérdésében,

amely  alapvető  szakmai  területe  a  pedagógiai  munkának,  jogszabály
megvonta a pedagógusoktól, ill. az iskoláktól a szabad döntés jogát, és
kizárólag a szöveges értékelést engedélyezte az alsó tagozaton. 2003.
évi  LXV.  törvénnyel  módosított  1993.  évi  LXXIX.  Törvény  a
közoktatásról 70. § (3) bekezdés.

30 2003. évi LXV. törvénnyel módosított 1993. évi LXXIX. Törvény
a közoktatásról 54—55. §

31 A  kutatás  a  szakvizsgára  készülő  közoktatási  vezető  szakos
pedagógusok közreműködésével készült. A minta nagysága 160 fő, és
reprezentálva vannak benne óvodai, általános iskolai,  középiskolai és



szakiskolai vezetők egyaránt, valamennyi településtípusból. A vizsgált
időszak: 2003 októberének harmadik munkahete.

III.
A VEZETÉS ESZKÖZEI

1. Motiválás, ösztönzés
A vezető akkor lesz eredményes, ha szervezetének teljesítménye jó,

és  egyre  jobbá  válik.  Célszerű  hát  számba  vennünk,  hogy általában
milyen  tényezők  járulnak  hozzá  a  teljesítmény  növekedéséhez.  A
vezetéstudo¬ mány rendszerint három ilyet tart számon:

- a tágan értelmezett környezeti feltételeket,
- a szervezet tagjainak és egészének képességeit, valamint
- a szervezet tagjainak és egészének motiváltságát.
Ebben  a  fejezetben  ez  utóbbiról,  azaz  a  motiváltságról,  a

motivációkról, és hangsúlyosan a motiválásról, mint vezetési eszközről
lesz szó.

A motivációról
A  motiválás kifejezés  a  latin  movere (mozgatni)  igéből

eredeztethető. Jelentésébe belesűríthető a vezetés lényege, az ugyanis,
hogy másokat különféle eszközök segítségével meghatározott célokért
cselekvésre bír junk. Ezt akkor tudjuk hosszú távon megalapozni, ha a
szervezet  tagjaiban  magas  szintű  a  belső  hajtóerőnek  tekinthető
motiváció, vagyis  ha  a  szükséges  mértékben  motiváltak. A
motiváltságot elősegítő és fokozó tényezőket motivátoroknak nevezzük.

A fogalmak a pedagógiában is régtől fogva használatosak. Mi több,
a  motiválás  a  korszerű  általános  didaktika  egyik  kulcselemévé,  a
sikeres tanítás meghatározó feltételévé vált napjainkra.

A  motiváció az  egyének  céljait,  törekvéseit  és  kielégítésre  váró
szükségleteit szolgáló belső emberi erőforrás. A vezetőknek az tehát a
legfőbb dolguk, hogy ismerjék fel ezeket az egyéni motivációkat, és a
szervezeti  célokért  mozgósítsák  azokat.  Ha  tehát  például  a
nevelőtestületben  van  egy,  a  színjátszáshoz  szenvedélyesen  vonzódó
tanár, jól teszi az igazgató, ha elősegíti a színjátszó kör megszervezését
és működését. Ezáltal örömteli feladathoz juttatja munkatársát, továbbá
gazdagodik az iskola arculata, erősödik a közössége, vonzóbbá válik a
környezetében, mivel mással nem pótolható tanuláshoz és élményekhez
segíti hozzá nem csak a kör tagjait, hanem minden tanulóját.



A  motiváció  nem  velünk  született  tulajdonság.  A  személyiségbe
kívülről bevitt belső tartós kényszer, amely tanulás útján fejlődik. Nem
keverhető tehát össze az ösztönnel, amely genetikailag kódolt késztetés
bennünk.  Ráadásul  nem  állandó  minőség,  hanem  különböző
helyzetekben eltérő hatásfokkal működhet. Az óvoda igényes esztétikai
külsejének megteremtésében erősen motivált és sikeres óvónő például
abbahagyja  ez  irányú  alkotó-  és  szervező-  munkáját  akkor,  ha  új
munkahelyén ízlésterrorral vagy közönnyel találkozik.

A fogalommal  szoros  összefüggésben áll  egy másik,  a  szükséglet
fogalma.  A  szükséglet  olyan  belső  hiányállapotot  jelent,  amelyben
erősen vágyunk  valamire.  E  vágyakozás  belső  feszültséget  idéz  elő,
amely hajtóerőként lép fel, és a vágyott dolog elérésére serkent. Ez az
állandósult belső hajtóerő a motiváció.1

A motiváció erőfeszítésekig sarkallja az egyént. A magasan motivált
emberek jelentős erőfeszítésekre képesek. Ez azonban nem keverhető
össze a teljesítménnyel. Előfordul olykor, hogy intenzív erőfeszítések
ellenére gyenge eredmények születnek. A vezetőnek résen kell lennie
ilyenkor. Pedagógusok jutalmazásakor például ne azt a kollégát emelje
ki  az  igazgató,  aki  -  önmagát  nem  kímélve  -  részt  vett  minden
lehetséges szakmai továbbképzésen, tehát erőfeszítései  számottevőek,
de a  munkája  minősége  semmit  sem változott.  Hanem azt,  akinek -
jóllehet számszerűleg kevesebb - továbbképzésen való részvételéből az
iskola  szakmailag  valóban  profitált,  vagyis  érzékelhető
teljesítménynövekedést eredményezett az erőfeszítése.

Motivációelméletek
A  szakirodalom  számos  motivációelméletet  ismer,  amelyeket  két

csoportba,  a  tartalom-  vagy  a  folyamatelméletek  közé  sorolnak.  Az
előbbiek azt vizsgálják, hogy mire van szükségük a dolgozóknak, és
ezek kielégítéséért mit tehetnek a vezetők. Az utóbbiak pedig azt, hogy
a  vezetők  hogyan  terelhetik  munkatársaik  magatartását  megfelelő
irányba  a  szervezeti  célok  eléréséhez.2 E  helyen  csak  néhány,  a
legismertebbnek mondható  motivációelmélet  rövid ismertetésére  és a
közoktatásban  hasznosítható  példákkal  történő  alátámasztására
szorítkozunk.

Szükséglethierarchia
Világszerte  ismert  Abraham  Maslow  szükségletpiramis-elmélete,

amelyet  1943-ban  publikált.3 Jóllehet  az  eltelt  fél  évszázad  alatt  a



pszichológiai  kutatások  némiképp  felülírták  a  megállapításait,
megismerése - mint klasszikusé - ma is célszerű és nélkülözhetetlen.

Maslow szerint az emberek szükségletei öt általános szükségletben
foglalhatók össze, amelyek a következők:

1. fiziológiai szükségletek (az emberi létfenntartást szolgálják),
2.  biztonsági  szükségletek  (a  biztonságos  testi,  lelki  és  szellemi

környezet fenntartása),
3.  közösséghez  való  tartozás  szükséglete  (emberi  kapcsolatok,

szeretet iránti igény),
4. elismerés iránti szükséglet (siker iránti vágy),
5. önmegvalósítás szükséglete (önmagunk elé tűzött célok elérése,

„mindig magasabbra”).
E szükségletek  hierarchikus  rendben helyezkednek  el  (erre  utal  a

piramis  elnevezés),  ami  azt  jelenti,  hogy  a  magasabb  rendű
szükségletek  csak  az  alacsonyabb  rendűek  után  elégülhetnek  ki.  Az
ötödik szintet soha nem elégíthetjük ki teljesen, hiszen emberi életünk
lényegéből,  a  folyton  többre,  jobbra  törekvésből  fakad.  A  vezető
számára  e  modell  azt  üzeni,  hogy a dolgozók motiválása  a felsorolt
szükségletek fokozatos kielégítésén keresztül lehetséges.

Mindez  korántsem  történik  ilyen  mechanikus  módon,  amit  a
pedagógusok  körében  is  megfigyelhetünk.  Sokan  egyértelműen
igazolják  a  tételt:  az  alacsony  fizetések  miatt  nem  motiváltak  a
fejlődésre,  és  nem  hajlandók  vagy  nem  képesek  magas  színvonalú
munkát  végezni.  Mások viszont  -  épp ellenkezően  -  a  méltán  tartós
elégedetlenséget kiváltó alacsony bérszínvonal (fiziológiai szükségletek
kielégítetlensége)  ellenére  is  erőteljesen  motiváltak  például  a
pedagógiai  sikerek  (elismerés  vágya)  vagy  eredményes  pedagógiai
újítások  (önmegvalósítás  szükséglete)  iránt.  Ami  nem jelentheti  azt,
hogy őket  nem kell  magasabb  bérrel  motiválni,  mivelhogy -  anyagi
gondjaik és a vezetéssel való érzelmi szembefordulásuk miatt - egy idő
után  átlépnek  az  előző  kategóriába.  A szükségletpiramis-  elméletből
logikusan tehát  az következik,  hogy a  magasabb pedagógusfizetések
csökkenthetnék az alulteljesítő tanárok, tanítók számát.

Ugyanerre  a  következtetésre  juthatunk  egy  másik
szükséglethierarchia-  modell  segítségével,  amelyet  Clayton  Alderfer
alkotott  meg  1972-ben.4 E  rendszer  a  szükségletek  három  szintjét
különbözteti meg, a következők szerint:



1. egzisztenciális szükségletek,
2. másokhoz tartozás szükséglete,
3. fejlődési szükségletek.
Alderfer elméletének fontos tartozéka az ún. frusztráció-visszalépés

elve.  Eszerint  ha  az  ember  egy  alacsonyabb  rendű  szükségletének
kielégülése  után  nem  képes  kielégíttetni  a  magasabb  rendű
szükségletét,  akkor  frusztrálttá  válik,  és  visszatér  az  alacsonyabb
rendűhöz,  s  a  továbbiakban  már  csak  ez  vezérli  a  cselekedeteit.  Jól
megfigyelhető  jelenség  ez  néhány  iskolákban.  Az  egzisztenciális
szükségletek  kielégítetlen  volta  gyarapodó  számban  „termel”
közömbös, semmi iránt sem motivált pedagógusokat. Vagy egy másik
példa:  ahol  nagyon  jó  baráti  társasággá  szerveződött  a  tanári  kar
(kielégült a másokhoz tartozás szükséglete), de a vezetőség nem törődik
a pedagógusok szakmai fejlődésével, egy idő után már maguk a tanárok
sem „törik magukat” az új utak keresésében, hanem megmaradnak a jó
légkört  minden  más  fölé  emelő  boldogító,  ám  szellemi  tunyaságot
eredményező állapotban.

A vezetés eszközeire koncentrálva érdemes számba vennünk, hogy
az  egyes  szükségletek  kielégítésére  milyen  motivációs  lehetőségeik
vannak általában a vezetőknek.

A 1. (fiziológiai) szintet a bérezéssel, pótlékokkal, pénzjutalmakkal,
egészséges  munkafeltételekkel  (tanterem-  és  irodaberendezés,  fűtés,
légkondicionálás,  világítás),  jó  munkahelyi  étkezéssel,  szociális
létesítményekkel  (higiéniai  igények  színvonalas  kielégítése,  üdülési
lehetőségek,  utazási  kedvezmények),  ruhapénzzel,  egyéb
kedvezményekkel lehet megcélozni. '

A 2. szintű (biztonság iránti) szükségletek kielégítését a munkahely
(a  határozatlan  idejű  kinevezések  preferálása!)  és  a  munkakör
biztonsága (az osztályfőnöktől vagy a szaktanártól például nem veszik
el az osztályát, az osztálytanítót nem helyezik át megbeszélés nélkül a
napközibe stb.), valamint a járulékok (egészségügyi és nyugdíjjárulék)
munkahelyi kifizetése jelenti.

A  3.  szintet  (közösséghez  tartozás)  szolgálják  a  jól  funkcionáló
szakmai munkakapcsolatok és -csoportok (szakmai munkaközösségek,
tagozatok nevelőközösségei,  ad hoc feladatokra szerveződött  teamek,
tágabban  értelmezett  szakmai  szerveződések)  és  mindenféle  jó
személyes munkakapcsolat. Akár egy jelvénynek, egyennyakkendőnek,



egyenruhának,  közös  dalnak,  jelszónak  és  mindenféle  közösségi
szokásnak is erős motiváló hatása lehet.

A 4. szintre (elismertség iránti szükséglet) a munkatársak, és főként
a  legfelső  vezető  elismerése,  pozitív  visszajelzése  felel.  Különösen
jelentősek a zárt körben mondott és a nyilvános köszönetek, dicséretek,
kitüntető címek és kitüntetések, valamint a státusszimbólumok (például
névjegykártya,  névtábla,  mobiltelefon-  vagy  gépkocsihasználat).  A
közoktatási  intézményekben  különösen  magas  az  elismertség  iránti
szükséglet  mértéke.  Ez  nyilvánvalóan  abból  fakad,  hogy  a
pedagógusnak  ritkán  nyílik  alkalma  arra,  hogy  a  munkája
eredményével konkrét és di rekt formában szembesüljön, így másoknál
erősebben  vágyakozik  a  külső  elismerésre.  Ezért  válik  az
iskolaigazgatók eszköztárában kiemelt jelentőségű vezetési funkcióvá,
tehát motivátorrá az értékelés. Az elismerés nem merülhet ki a gyakran
mechanikussá váló jutalmazásban. Igen nagy értékűek a nevelőtestület,
esetleg öregdiák-egyesület,  a szülők közössége vagy a fenntartó által
alapított  különféle  elismerések,  emlékgyűrűk,  emlékplakettek,
oklevelek, tréfás tájékoztató füzetek, az „év tanára” vagy ehhez hasonló
kitüntető címek, amelyek nem mindig és nem feltétlenül járnak együtt
anyagiakkal.  Ugyanide  sorolandók  a  magas  szintű  (miniszteri,
kormányzati vagy köztársasági elnöki szintű) kitüntetések.

Végül  az  5.  szint,  az  önmegvalósítás  vagy  a  fejlődés  iránti
szükséglet  rendkívül  tág  teret  kínál  értelmiségi  munkakörökben,
kiemelten a szakmailag önálló közoktatási intézményekben. Egy-egy új
osztály  vagy  tanulócsoport,  új  tankönyv  vagy  módszer  kipróbálása,
osztályfőnöki,  munkaközösség-vezetői  vagy  egyéb  megbízás,
célfeladatok  megszámlálhatatlan  sokasága,  részvétel
tantervfejlesztésben,  pedagógiai  program  korrekciójában,  szakmai
szervezetek  munkájába  való  bekapcsolódásra  ösztönzés,  szakértői,
vizsgaelnöki  feladatok  vállalásának  elősegítése,  továbbképzések,
publikációk  támogatása  stb.  -  mindezek  olyan  lehetőségek  az
iskolaigazgató  kezében,  amelyekkel,  ha  jól  él,  motiválttá  teheti  a
pedagógusokat, és pezsgő szellemi műhellyé formál¬ hatja az iskolát.

A kéttényezős modell
Az ún. kéttényezős modell elméletét Frederick Herzberg alkotta meg

1968-ban.5 Ez a modell nem tekinti valódi motivátoroknak a Maslow-



féle  első  három  szint  kielégítését  szolgáló  eszközöket,  hanem  csak
higiéniás tényezőknek.

Így például a fizetés, a jó munkakörülmények, a biztonság vagy a
közösség csak arra szolgál, hogy a dolgozók ne legyenek elégedetlenek,
és  megmaradjanak  a  munkahelyükön.  A  megfelelő  körülmények,
feltételek  hiánya  viszont  elégedetlenséget  okoz,  aminek  végső soron
teljesítménycsökkentő hatása van.

Valódi motivációs tényezők csak a munkával kapcsolatban léteznek.
Ilyenek a kihívó, kreatív munka, az önállóság, a felelősség, a fejlődési
lehetőségek,  a  teljesítményelvárás  és  -értékelés,  az  előmenetel
biztosítása és az elismertség nyújtása.  E tényezők meglétének valódi
ösztönző ereje van, és fejlődést eredményez. Hiányuk viszont nem okoz
elégedetlenséget,  csak  közönyt  a  munka  iránt,  ami  végső  soron
hanyatláshoz  vezet.  A  herzbergi  kéttényezős  modell  fontos  üzenete
abban rejlik,  hogy  fizetésemelés  nélkül a dolgozók előbb vagy utóbb
elhagyják  munkahelyüket.  Ám fizetésemeléssel  nem lehet  lényegesen
nagyobb  teljesítményre  ösztönözni  őket,  csak  megtartani  a
munkahelyen.  A  minőségi  fejlődéshez  a  valódi  motivációs  tényezők
tudatos alkalmazására van szükség.

Az iskolák csak akkor felelhetnek meg évezredes hivatásuknak, ha a
gyermekek, tanulók fejlődését, amelyet szolgálnak, maguk is megélik a
szervezetükben. A fejlődés, vagyis a folytonos jobbá válás előidézése
és  fenntartása  az  igazgatók  első  számú  szakmai  etikai  kötelessége.
Ezért  szolgál  fontos  tanulságul  iskolavezetők  számára  Herzberg
motivációs  elmélete.  A  valódi  motivációs  tényezők  alkalmazásának
szükségességét napjainkban felerősíti  közoktatásunk kevéssé kedvező
állapota  és  finanszírozási  problémái.  Ami  -  épp a  fenti  összefüggés
miatt  -  nem  jelentheti  azt,  hogy  például  a  pedagógusok  bérezési
szintjének  jelentős  emelése  elhanyagolható  szempontja  lehetne  az
oktatásirányításnak.

A megerősítés elmélete
A  motivációs  folyamatelméletek  közül  Skinner

megerősítéselméletére6 utalhatunk  mint  a  leginkább  ismertre.
Alapgondolata  az,  hogy  az  emberi  magatartás  a  környezeti  hatások
következtében  alakul,  amelyek  közül  a  visszajelzések,7 vagyis  a
megerősítések meghatározó jelentőségűek az emberi viselkedésben és



cselekvésekben. Így tehát mind a pozitív, mind a negatív megerősítések
fontos szerepet játszanak nem csak a személyiség fejlődésében tígy a
pedagógiában), hanem a szervezetek fejlődésében, tehát a vezetésében.

A pozitív megerősítéseket jutalmazásnak, a negatívakat büntetésnek
is  nevezhetjük.  Mindkettőnek  az  alkalmazásakor  számtalan  hibát
követhetünk  el,  amely  a  motivátomak  szánt  vezetői  intézkedést
bumeránggá  változtathatja.  Elkerülésük  céljából  jó,  ha  a  vezetők
tudatosítják magukban a legalapvetőbb alkalmazási szabályokat.

Jutalmazás és büntetés
Ahhoz, hogy a jutalmazás és a büntetés eredményesen motiváljon és

betöltse szerepét, az alábbiak figyelembe vétele segíthet hozzá.

A hatékony jutalmazás szabályai
1. A dicsérettel vagy a jutalmazással nem szabad arányt téveszteni.

Túlzásba  vitele  megszokottá  teszi  és  kioltja  motiváló  erejét.  Ám ha
jogos  esetben  elmarad,  rossz  közérzethez,  elégedetlenséghez,  akár
ellenálláshoz vezethet. Ezért a vezető ragadjon meg minden alkalmat,
és használjon fel minden eszközt az elismerés kifejezésére, amikor ez
indokolt.  Az  iskolaigazgatótól  származó  jogos  elismerések  semmi
mással  nem pótolható  szükségszerűségek.  A dicséretet  kiérdemlő  és
megkapó  pedagógus  maga  is  nagyobb  figyelmet  fog  szentelni  a
gyerekek  gyakori  dicséretének,  amely  az  eredményes  pedagógiai
munka szempontjából nélkülözhetetlen pedagógiai eszköz.

2. A jutalmazás ne szakadjon el időben az azt előidéző cselekvéstől
vagy teljesítménytől! Legyen világos nem csak a jutalmazott, hanem a
dolgozók  számára  is  a  jutalom  tárgya  vagy  oka!  A  tanév  végi
jutalmazások éppen amiatt válnak sokszor mechanikussá és veszítik el
motiváló szerepüket, hogy jószerével a nevelőtestületből már senki sem
emlékszik  a  megjutalmazott  cselekedetre.  A  célfeladatok  elvégzése
után  közvetlenül  elhangzó  elismerő  szavak  (esetleg  célprémium)
megerősíti a teljesítményt, és további erőfeszítésekre ösztönzi nem csak
a jutalmazott személyt, hanem a nevelőtestület többi tagját is.

3. Ne jutalmazzunk átlagos teljesítményt!  Csak a fejlődést mutató
vagy  azt  előidéző,  az  elvárható  átlagost  felülmúló  eredményeket
dicsérjük! Az osztályfőnöki funkció puszta betöltéséért például nem jár
dicséret, pénzjutalom sem. A munkakört méltó pótlékkal kell honorálni
(amelynek  fedezetét  végre  az  egész  ágazatban  kellene  megfelelő



mértékben  biztosítani);  jutalmazni  pedig  csak  azt  a  teljesítményt
szükséges, amely valóban felülmúlja az átlagost vagy az elvárhatót.

4. Látszatra ellentmond az előzőnek, de valójában csak árnyalja azt a
következő  szabály:  dicsérni  kell  a  korábban  gyengébb  teljesítményt
nyújtó  munkatárs  eredményét  is  akkor,  ha  önmagához  viszonyítva
fejlődést mutat. Ez - bár lehet, hogy teljesítménye nem haladja meg az
átlagosat

- a munkatárs további fejlődéséhez vezethet.
5. A jutalmazásnak pontos és kontrollált információkra kell épülnie,

azaz  csak  ellenőrzött  teljesítményt  szabad  jutalmazni.  Az  ellenőrzés
gyakorlása  számos  tévedéstől  és  későbbi  konfliktustól  óvhatja  meg
mind a vezetőt, mind a szervezetet.

6. A döntés előtti ellenőrzésnek arra is ki kell terjednie, hogy vajon
valóban a jutalmazni kívánt személyt illeti-e a jutalom. Súlyos vezetői
hiba,  ha bedőlünk a más tollával  ékeskedni szeretők kommunikációs
taktikáinak. Tanulók versenyeredményeiért például nem illetheti juta¬
lom  azt  a  pedagógust,  akinek  tanítványai  köztudottan  különórákon
szerzik  meg  a  nagyobb  tudást  és  a  versenyrutint,  miközben  más
tanároknak a felzárkóztatásban felmutatott szép eredményei elismerés
nélkül maradnak.

7. Minden jutalmazás előtt fel kell tenni a kérdést, hogy vajon mást
nem  illetne-e  meg  ugyanilyen  jutalom  hasonló  teljesítményért.  Ne
álljon elő olyan helyzet, hogy csak az erős érdekérvényesítő képességű
hangoskodók  részesülnek  jutalomban,  miközben  a  visszahúzódó
eminenciások homályban maradnak.

8.  Ne jutalmazzuk  mindig  ugyanazokat!  Ez klikkesedéshez  vezet,
vagy azt  sejtet.  Ha kiváló teljesítmény miatt  a  jutalmazás  mellőzése
nem volna méltányos, megfelelő és nyilvánosságra hozott indoklással
érveljünk a visszatérő jutalom mellett.

9.  A  jutalmazásnak  változatos  formái  vannak:  az  elismerő,
barátságos  bólintástól  a  magas  szintű  állami  kitüntetésig.  Ezeket
változatosan, a sematizmust kerülve célszerű alkalmazni.

10.  A formák  változatossága  azt  is  lehetővé  teszi,  hogy a  vezető
ügyeljen  a  fokozatosságra,  a  mértéktartásra,  egyúttal  ajutalom
mértékének megfelelőségére. Az előbbi fontos elv, mert lehetővé teszi
a továbblépést; ám a teljesítmény nagysága felrúghatja azt. (Olimpiai
bajnok eredményét például nem intézhetjük el meleg kézfogással csak



azért,  mert  még kiskorú a sportoló, és mert előzőleg soha semmiféle
jutalomban sem részesült.)

A kiváló pedagógusra is  időben fel  kell  figyelni:  kezdetben belső
elismerésekben  részesíteni,  majd  -  ha  teljesítményét  továbbra  is
fokozza - állami kitüntetésre felterjeszteni. És ha ezt nem kapja meg
első  alkalommal,  kitartóan  ismételgetni  a  felterjesztést  addig,  amíg
siker nem koronázza az igazgató kezdeményezését.

11. A formák, módszerek megválasztásakor a jutalmazandó dolgozó
személyiségére  is  tekintettel  kell  lenni.  Egyiküket  például  erősen
motiválhatja  a  közösség  előtti  szóbeli  dicséret,  másikukat  épp
ellenkezőleg,  frusztrálhatja.  Ám  az  elismerések,  kitüntetések
nyilvánosságra hozatala minden esetben fontos, és elintézése kevésbé
függ  az  egyéni  ízléstől.  A  magas  állami  kitüntetéseket  például  a
kitüntetett  megkérdezése  nélkül  hozza  nyilvánosságra  az  Oktatási
Közlöny  és  más  médium.  Az  iskolai  szintű  nyilvánosság  módjának
(például:  faliújság,  körlevél,  aranykönyv,  dísztabló,  évkönyv  stb.)
megválasztása azonban már egyezkedés tárgya lehet.

A felsorolt  „szabályok” mind a pedagógiában,  mind a vezetésben
alkal mazhatók. Figyelmen kívül hagyásuk iskoláink életében sok kárt
okozhat.

A hatékony büntetés szabályai
A  negatív  megerősítések  alkalmazásának  szabályai  részben

megegyez nek a jutalmazások esetében felsoroltakkal. Ezért egyszerű
„parancsok”  formájában  ismertetjük  őket.  Kommentárt  sem  fűzünk
hozzájuk, mert többnyire közismertek és maguktól értetődőek:

1.  A büntetés  legyen inkább kivétel,  mint  általános  gyakorlat.  De
alkalmazni  kell  mindig,  amikor  szükséges,  mert  a  nyomában  jobb
eredmény várható vagy a megbüntetett személytől, vagy a közösségtől.

2.  A  büntetés  ne  szakadjon  el  időben  az  azt  kiváltó  októl,  mert
különben elveszíti  visszatartó erejét,  és igazságtalanságként  élik  meg
azok is, akik elszenvedik, s azok is, akik csak tanúi a büntetésnek.

3. Előtte meg kell győződni arról, hogy valóban büntetést érdemel-e
a megtörtént vagy elmaradt dolog!

4.  Ellenőrizendő,  hogy  mást  nem  kellene-e  ugyanazért
elmarasztalni!

5. A vezető mindig tegye fel magának a kérdést:  vajon nem az ő
vezetői hibája idézte-e elő a büntetésre váró jelenséget!



6. Először a jelenséget, a hibát ítéljük el mindig, s a személyt csak
utána büntessük, ha szükséges!

7. Nem szabad minden apróságot kifogásolni! A nemeslelkűség és a
nagyvonalúság  nem  egyenlő  a  vezetői  felelőtlenséggel,  hanem
többnyire a bölcsesség jele.

8. Ingerülten soha ne kritizáljunk! Számoljunk előtte hármat, vagy
aludjunk  rá  egyet,  de  mindig  higgadtan,  szemtől  szembe,  és  -  ha
képesek vagyunk rá, és ha az inkriminált eset lehetővé teszi - megértést,
megbocsátást, barátságot mutatva mondjunk elmarasztaló szavakat.

9.  Ne  legyünk  sablonosak:  változatos  formákat,  szavakat  és
eljárásokat alkalmazzunk!

10. Szóbeli  büntetésekkor egyértelműnek, pontosnak kell lennünk,
meg kell válogatnunk a kimondott szavakat.

11.  Abból  kell  kiindulnunk,  hogy  az  elkövetett  hiba  nem  volt
szándékos. Ám ha bebizonyosodik hogy az ellenkezője igaz, a lehető
legnagyobb szigorral kell fellépnünk.

12. Nem tanácsos azonban túl keménynek lennünk, mert ez könnyen
ellenszenvet  szül,  a  közösséget  a  vétkes  mellé  állíthatja  érzelmileg,
súlyos esetben ellenálláshoz, lázadáshoz is vezethet.

13.  Az  elmarasztalást  a  további  bizalom  kinyilvánításával,
valamilyen  ösztönzéssel  kell  befejeznünk,  mert  ennek motiváló  ereje
rendszerint sokkal erőteljesebb, mint a büntetésé.

Összegzés
A  motiválás  az  egyik  legfontosabb  eszköz  a  vezető  kezében.

Különösen azzá válik az iskolákban. Itt ugyanis azt lehet várni, hogy a
vezetés  által  jól  motivált  tanárok eredményesebben  fogják motiválni
diákjaikat is, mint azok, akiket nem érnek vezetői motivációs hatások.
A  diákok  motiválásának  szükségessége  tehát  az  iskolákban
hangsúlyozottabbá teszi a vezetői motivációt, mint más szervezetekben.

2. Kommunikáció8

A  kommunikáció  kifejezés  napjainkra  divatszóvá  lett.  Nem
véletlenül.  Magyar  megfelelőinek  az  információcserét,  a
közlésfolyamatot  vagy  a  kapcsolatfelvételt  és  -tartást  tekinthetjük.
Egyik magyar  változat sem fejezi ki azonban teljeskörűen a fogalom
lényegét,  azt ti.,  hogy a kommunikáció során két vagy több személy
érintkezésbe  lép  egymással,  verbális  vagy  nonverbális  úton
kölcsönösen  közléseket  küldenek  egymásnak,  és  azokra  valamilyen



visszajelzést  adnak.  Az  élővilág  semmilyen  csoportosulásának
(kiemelten  az  embereknek)  sem  volna  lehetséges  az  együttélése
kommunikáció nélkül.

A vezető  munkájának java része kommunikáción keresztül  zajlik.
Jelenléte  a  szervezetben,  reakciói,  gesztusai,  szavai,  írásos
megnyilvánulásai  mind  kommunikációs  értékűek.  Ezért  fontos,  hogy
néhány  alapvető  összefüggésére  -  ha  csak  vázlatos  formában  is  -
kitérjünk.

A kommunikáció jellemzői
A kommunikáció  az  egész  szervezeten  belül  zajlik.  Nem csak  a

vezető,  hanem  a  beosztottak  is  rendszeresen  üzeneteket  küldenek
egymásnak  a  kommunikáción  keresztül.  Szervezeti  funkciói  szerint
többféle célt szolgálhatnak, így például:

- információk szétosztása,
- információk összegyűjtése,
- a megértés elősegítése,
- motiváció,
- döntéshozatal elősegítése,
- konfliktusok kezelése,
- a szervezeti összetartozás erősítése.
Végső soron a kommunikáció a szervezeti célok elérését szolgálja.
Mindig legalább két fél kell hozzá: a küldő és a fogadó. A küldő fél

valamilyen formában kódolja az üzenetét. Ilyen kódok maguk a szavak,
kimondott vagy írott formájukban. De bármi egyéb is kód lehet: például
ábra, kép vagy bármelyik érzékszervre ható effektus. A fogadónak meg
kell  értenie,  azaz  dekódolnia kell  a  kapott  információt.  Ez  a
kommunikáció első fő szabálya:  olyan egyértelmű üzeneteket küldeni,
amelyektől  elvárható,  hogy  a  fogadók  ugyanúgy  értelmezzék,  mint
ahogyan a küldő.

A nem  megfelelő  kódolás  vagy  dekódolás  igen  sűrűn  előforduló
konfliktusforrás az emberi kapcsolatokban. Leggyakoribb formái a nem
eléggé  szabatos  beszédből  vagy  pongyolán  fogalmazott  írásokból
származó  félreértések.  (Közéletünk  nem  egy  ilyen  kommunikációs
hibától  volt  hangos  a  közelmúltban.)  Ezért  a  vezetőnek  meg  kell
tanulnia úgy fogalmazni, hogy azt se félreérteni, se félremagyarázni ne
lehessen.  Ilyen  kommunikációs  hibával  állunk  szemben  például  az
iskolában  akkor,  amikor  az  igazgató  szóvirágokban,  megfejthetetlen



szimbólumokban,  általánosságban  mondja  el  negatív  észrevételeit  a
munkafegyelemről, majd maga sem érti,  hogy szavai után miért  nem
változik semmi sem. Vagy amikor a helyettesítéseket rosszul olvasható
formában  vagy  nem  mindenki  által  látható  helyen  írja  ki  az
igazgatóhelyettes,  s az üzenet el  sem jut vagy tévesen jut  el  a cím¬
zetthez, aminek következtében a helyettesítés - a kommunikációs hiba
folytán - elmarad, a tanulócsoport  felügyelet  nélkül marad egy teljes
tanítási órán keresztül.

Az  információ  mindig  valamilyen  csatornán keresztül  jut  el  a
címzettekhez, amelynek adekvát megválasztása jó döntést igényel.

A  kódolás  és  a  dekódolás  közti  különbség  okozóit  zajoknak
nevezzük.  Miattuk  torzulnak  az  információk,  vagy  a  szükségesnél
kevesebb  jut  el  belőlük  a  címzettekhez.  A  zajokat  előre  fel  kell
térképeznünk,  számba  vennünk,  és  minden  lehetséges  eszközzel
kiszűrnünk. Ilyen zaj lehet - sok más mellett - például a nevelőtestület
magas  fokú  pszichés  terheltsége  az  év  végi  vizsgák  idején.  Ez  a
lelkiállapot akadályozza őket abban, hogy egy röpgyűlésen elhangzott
fontos információt megjegyezzenek, és aszerint járjanak el. De zajnak
tekinthetjük  a  nyelvi  akadályokat  vagy  az  eltérő  kulturális  szintből
eredő meg nem értéseket is. Amikor például a pedagógiai programról
tárgyalunk  a  szülőkkel,  és  mondandónkat  túl  sok  szakkifejezéssel
fűszerezzük,  a  hallgatóság  pedagógiailag  alacsonyabb  szintű
képzettsége zajként viselkedik, és megakadályozza a pontos megértést.

Éppen  ezért  kap  fontos  szerepet  a  kommunikációban  a
visszacsatolás,  amely  az  üzenet  helyes  megértésének  nyugtázása.
Ennek  elmaradása  is  gyakori  hiba.  Nem  elég  például  kiírni  a
hirdetőtáblára  a  ballagással  kapcsolatos  feladatokat  és  felelősöket,
hanem  aláírással  vagy  egyéb  formában  nyugtáztatni  is  kell  az
érintettekkel, hogy a feladatot megértették és tudomásul vették. Ha ez
elmarad,  könnyen  előfordulhat,  hogy  a  nagy  tömegeket  mozgató
ballagás  káoszba  fullad,  ami  súlyos  presztízsveszteséget  okoz  az
iskolának.

Az információ
Szervezeti  és magánéletünk egyaránt információk özönében zajlik.

Az  információ  semmi  mással  sem  helyettesíthető  eszközzé  válik  a
vezető kezében. Fontosságát jelzi, hogy egyes elméletalkotók (például
Mintz berg9) a hozzá fűződő viszonyán keresztül jellemzi a különböző



vezetői  szerepeket  információgyűjtő,  -szétosztó és szóvivői  szerepről
szólván.

Az informatikai  forradalom korában különösképpen fontossá vált,
hogy  rendet  tudjunk  tartani  és  el  tudjunk  igazodni  az  információk
között.  Ehhez  szembesülnünk  kell  fajtáival,  és  át  kell  tekintenünk,
milyen  módon  osztályozhatjuk  őket.  Az  alábbiakban  ehhez  az
eligazodáshoz nyújtunk támpontokat vázlatos formában.

1.  Az  információ  forrása szerint  megkülönböztethetünk  külső és
belső,  azaz  kívülről  jövő  vagy  szervezeten  belüli  információkat.  A
vezető, így a közoktatási vezető számára mindkettő egyaránt fontos. A
belsők  azért,  mert  nélkülük  nem  tudná  az  intézmény  munkáját
megfelelőképpen  irányítani.  A  külsők  pedig  azért,  mert  hiszen
intézménye  a társadalomba beágyazva létezik,  és jóllehet szakmailag
önálló, nem független a közoktatási rendszertől, hanem annak szerves
részeként működik.

2.  A  felhasználhatóság szerint  stratégiai,  taktikai,  operatív vagy
közömbös információkról beszélhetünk. Alapvető a vezető munkájában,
hogy  megfelelőképpen  tudja  osztályozni,  és  fontosságuknak
megfelelően kezelni a tudomására jutott információkat. Ez néha alapos
mérlegelést  igényel.  A  fontossági  sorrendet  a  stratégiai  jellegűektől
kezdődően lehet kijelölni. Ez azonban nem jelenti azt, hogy az operatív
munkát  befolyásolókat  háttérbe  lehet  szorítani,  vagy  éppen  el  lehet
hanyagolni.  A  szervezet  szempontjából  közömbös  információkra
azonban  nem  szabad  időt  vesztegetni.  Az  például,  hogy  az  iskola
közelében  két  autó  karambolozott,  elhanyagolható  információnak
tekinthető. Csak akkor kell vele - rövid ideig - foglalkozni, ha az eset
érzelmileg  feldúlta  a  testület  tagjait  vagy  a  diákságot,  vagy  ha  a
biztonság  céljából  további  intézkedések  megtétele  látszik
szükségesnek.

3.  Minősége alapján  lehet  az információ  igaz vagy  hamis. Ennek
ellenőrzése  elkerülhetetlen.  Segíthet  benne  a  kontroll,  a  más
csatornából  történő  megerősítés.  Amikor  hamis  információval  van
dolgunk,  tisztáznunk  kell  ennek  okát  is:  azt,  hogy  szándékos  vagy
jóhiszemű ferdítésről van-e szó. Mindkét esetben az adott szituációnak
megfelelően szükséges eljárni.

4. Megkülönböztethetjük az információkat  azok  formája, vagyis  a
csatorna alapján:  írásos,  szóbeli,  vizuális,  egyéb  érzékszervre  ható,



hagyományos  vagy  elektronikus,  esetleg  többcsatornás
információkként. Minél több csatornát veszünk igénybe, annál nagyobb
lesz az esélyünk arra, hogy az információ valóban eljut a címzetthez, és
kiváltja  a  remélt  eredményt  (amit  a  visszacsatolás-kéréssel  tovább
erősíthetünk). Iskolákban gyakran elsikkadnak az értekezleteken vagy
röpgyűléseken elhangzott információk, mert a kollégák nem figyelnek
eléggé, vagy nincs ott mindenki. Érdemes ezért a szóbeli információkat
írásbelivel  is,  esetleg  névre  szóló  formában  megerősíteni.  A  tanári
szoba  hirdetőjére  kitett  információk  többsége  sem  éri  el  célját  a
csatorna  túlterheltsége  miatt.  Itt  is  kiegészítő  módozatokat  kell
alkalmazni.

5.  A  publicitás szempontjából  beszélhetünk  nyilvános,  részben
nyilvános vagy nem nyilvános, azaz  bizalmas (titkos) információkról.
Minden információtovábbítás előtt meg kell határozni, hogy annak kik
lehetnek  a  címzettjei.  A  helyes  kategorizálás  megfontolt  és  korrekt
döntést  igényel.  Ez  a  szempont  kapcsolódik  a  vezető  és  a  hatalom
kérdéséhez,  minthogy  az  információ  visszatartása  vagy  indokolatlan
titkosítása a hatalommal való visszaélés gyakori eszköze.

6.  Többféle  lehet  az  információ  célja is,  amelyre  a  fejezet
bevezetőjében kitértünk.

7.  További  osztályozási  kritérium  az  információ  idődimenziója.
Eszerint  rövid vagy  hosszú,  egyszeri vagy  folyamatos, egyszeri  vagy
ismétlődő, az  utóbbiak  esetében  rendszeres vagy  szabálytalan
időközönként jelentkező  információkat  különböztethetünk  meg.  A
rendszeresen ismétlődők felhasz nálása (akár tőlünk származnak, akár
mi vagyunk a forrásai) jól tervezhetőek: biztosan lehet építeni rájuk a
vezetői  munkában.  Ilyenek  az  Oktatási  Közlönyben  vagy  más
nyomtatott periodikában közölt hírek, jogszabályok; vagy az igazgató
határidőhöz kötött adatszolgáltatási kötelezettségei.

8. Végül - a vezetés szempontjából talán a legfontosabb kritérium
szerint  -  különbséget  kell  tennünk  a  vertikális és  a  horizontális
információk között.

A  vertikálisnak  nevezettek  közül  a  lefelé  irányuló információk  a
vezetőségtől  indulnak ki,  és  a  szervezet  tagjaihoz  szólnak.  Iskoláink
működésében megfigyelhető, hogy általában rutinszerűen kiépített útjai
vannak,  ám  a  pedagógusok  mégsem  mindig  elégedettek  az
informáltságuk mértékével.10 E jelzések arra intik az igazgatókat, hogy



érdemes újra és újra átgondolniuk az intézmények belső információs
rendszerét, és új csatornákat megnyitniuk.

A  lefelé  irányuló  információknak  céljukat  tekintve  alapvetően  öt
típusát nevezhetjük meg, amelyek a következők:

-  a  célok  elérését  szolgáló  (többnyire  a  stratégiával  összefüggő)
információk,

- munkavégzési utasítások és magyarázatok,
- eljárások, szabályok közlése,
- visszajelzés a teljesítményekről,
- nevelő szándékú üzenetek.
K felfelé irányuló információk leggyakoribb céljai a következők:
- problémák közlése,
- javaslattétel,
- beszámolás,
- konfliktusok továbbvitele vagy kezelése.
Ezek semmivel sem kevésbé fontosak a vezetés szempontjából, mint

a lefelé mutatók, hiszen a vezető ezekre épít a mindennapi történések
szabályozásában  és  koordinálásakor.  Mégis  gyakori  hiba,  hogy
nincsenek kiépített útjai a szervezetben. A közoktatási intézményekben
csak  ritkán  fordul  elő  az  alulról  jövő  információk  szabályozása.11

Gyakori  hiányosság  például,  hogy  elmaradnak  a  kötelező  érvényű
visszajelzések  a  szülői  értekezletek,  az  osztálykirándulások,  a
versenyek,  a  rendezvények  vagy  egyéb  események  tapasztalatairól.
Ugyancsak jól  ismert  kritikus  jelenség az,  hogy a továbbképzéseken
résztvevő  kollégák  új  ismeretei  nem  épülnek  be  az  intézmény
pedagógiai  kultúrájába.  Mindenféle  ún.  alulról  jövő  információ
nélkülözhetetlen  a  vezetőségnek  a  hatékony  vezetéshez,  a  későbbi
tervezéshez és a döntésekhez.

A horizontális információk a szervezet tagjai között cserélődnek, és
a szervezeti célokat szolgálják. Magas szervezeti kultúrájú intézmények
esetében gyakori  és élénk a horizontális  kommunikáció.  (Ez esetben
elsősorban  nem  a  baráti  jellegű  személyes  kapcsolatokra,  hanem  a
szervezet  munkájára  vonatkozó  információcserékre  gondolunk.)
Iskoláink  belső életében  ezen a  téren  is  sok még  a fejlesztenivaló.13

Javarészt  -  a  múltból  megöröklött  vagy  autokrata  vezetési  stílus
következtében kialakult bizalmatlanság miatt - nem ritka jelenség, hogy
a  pedagógusok  között  nehézkesen  fejlődnek  a  szakmai



munkakapcsolatok  és  az  együttműködés,  amelynek  alapját  a
horizontális  információk  kicserélése  teremthetné  meg.  Ez  a
hiányállapot indokolttá teszi, hogy a pedagógusok szakmai kapcsola¬
tainak etikai normái széles körben ismertté váljanak.13

A  horizontális  információk  és  kommunikáció  jellemző  típusai  a
következők:

- problémamegoldás,
- koordináció,
- tanácsadás,
- visszajelzések.
Jellemző  előfordulási  területeik  a  bizottságok,  munkacsoportok,

közoktatási  intézményekben  a  szakmai  munkaközösségek,  minőségi
körök, egy osztályban tanítók csoportjai.

Kerülendő kommunikációs hibák
Az  alábbiakban  csokorba  gyűjtöttük  és  -  kommentár  nélkül  -

közreadjuk  azokat  a  gyakran  előforduló,  tehát  tipikusnak  tekinthető
hibákat, amelyeket - nem csak vezetők, hanem a szervezet bármelyik
tagja  -  a  kommunikációban,  tárgyalások  alkalmával  elkövetnek.14 A
sikeres kommunikáció céljából ezek elkerülésére kell törekedni:

1. az erőszakosság minden fajtája,
2. intolerancia, türelmetlenség, gorombaság,
3. személyeskedés, minősítés, szubjektivizmus,
4. érdektelenség, a beszélgetőtárs problémájának bagatellizálása,
5.  rosszul  megválasztott  hangnem  és  hangsúlyok:  az  emberi

tényezők figyelmen kívül hagyása,
6. az aktív figyelem hiánya,
7. a szemkontaktus kerülése,
8. felkészületlenség a beszélgetésre,
9. előítéletek a beszélgetőtárssal szemben,
10.  inkorrekt  taktikák  (például  félrevezetetések,  érzelmi  terror,

ultimá¬ tumadás.),
11. szakmai pontatlanság,
12. eldöntendő kérdések túlsúlya,
13. a beszélgetőtárs túlbeszélése,  kizökkentése, vagy a beszélgetés

fonalától való eltérés,
14. a nem verbális közlések figyelmen kívül hagyása,
15. a visszajelzések elmulasztása,



16.  helytelen  nyelvhasználat,  nem  megfelelő  kifejezések
alkalmazása,

17. a beszélgetés megzavarása vagy annak lehetővé tétele (telefon,
másra figyelés),

18.  minden  olyan  gesztus,  amely  a  beszélgetés  sikertelenségét
eredményezheti.

Összegzés
A  kommunikációnak  különös  jelentősége  van  az  emberi

kapcsolatokban,  meghatározó  eszköz  tehát  a  vezető  kezében.
Kísérletekkel  alátámasztott  tapasztalati  tény,  hogy  az  emberekre
erősebben  hat  az,  ahogyan közölnek  velük  valamit,  mint  az,  amit
mondanak  nekik.  Ez  a  felismerés  a  kommunikáció  megnövekedett
jelentőségére hívja fel a figyelmet.

A közoktatási intézmények vezetésében különösen felértékelődik a
kommunikáció. Ugyanis a gyerekekkel, tanulókkal való foglalkozás is
kizárólag  kommunikáción  keresztül  történik.  Az  igazgató
kommunikációs  kultúrája  kihat  az iskola egész belső világára,  de az
intézményről  a  külvilágban  kialakult  képhez  is  nagymértékben
hozzájárul.  Egy-egy  ünnepélyen,  nyílt  napon  történő  szereplése,  a
fogadóóráin kialakított hangneme, modora és fellépése gyakran sokkal
nagyobb  szerepet  játszik  az  iskola  külső  megítélésében,  mint  a
reflektorfénnyel kevésbé megvilágított mindennapos pedagógiai munka
az osztálytermekben.

Nincs  olyan  ember,  akinek  ne  volna  javítható  elem  a
kommunikációs  stílusában.  A  javításhoz  a  folytonos  tanulást
(önképzést  és  képzéseken  való  részvételt)  és  a  jó  referenciákkal
rendelkező kommunikációs tréningeket ajánljuk.

3. Értekezletek
A  demokratikus  működés  semmi  mással  nem  helyettesíthető

velejárói  a  gyűlések,  ahol  az  érdekeltek  eszmét  cserélhetnek  és
döntéseket  hozhatnak.  (Az  áldemokratikus  struktúra  is  ismeri,  sőt,
alkalmazza,  bizonygatván,  hogy  lám,  itt  működő  demokrácia  van.
Antidemokratikus  voltát  az  leplezi  le,  hogy ez  esetben  nincs  valódi
eszmecsere,  hanem előre  meghozott  döntésekhez rendez a  vezetőség
látszatvitát.)  Az  athéni  demokráciában  elsősorban  a  népgyűlés  volt
hivatott betölteni ezt a szerepet, a modem demokráciákban a parlament,
az  érdekegyeztető  fórumok  és  a  civil  társadalom  szerveződései,  a



közintézményekkel  folytatott  párbeszédei.  Az  iskolákban  pedig  az
értekezletek.

Az  értekezletek  (voltaképpen  csoportos  megbeszélések)  a
kommunikáció sajátos formái, akár annak keretén belül is tárgyalhattuk
volna.  Amiért  mégis  külön  fejezetet  szentelünk  neki,  azzal
magyarázható, hogy az iskolákban sajátos szerepük van, és mert hogy a
nevelőtestületek  ambivalens  módon  viszonyulnak  hozzájuk.15 Az
elutasítók  motívumai  között  nem  annyira  az  időigényesség  vagy  az
érdektelenség, mint inkább a sok rossz tapasztalat szerepel: a késő esti
órákba nyúló, kézzelfogható eredményt soha nem hozó, végeláthatatlan
terjedelmű önjelölt szónoklatokkal fűszerezett, vagy éppen az igazgató
unalomig ismételt szürke mondókájával elálmosító értekezletek.

Márpedig értekezletek nélkül nincs szervezeti  élet,  nem működhet
isko¬ la sem. A vezetőknek meg kell tehát tanulniuk, mitől és hogyan
lehet hasznos és jó értekezleteket tartani.

Az értekezletek funkciói
A leggyakoribb hiba az, amikor nem világos, hogy mi az értekezlet

célja és funkciója. Ezt nemcsak a szervezőjének kell pontosan tudnia,
hanem a résztvevőknek is. A felkészülés és a részvétel szempontjából
ugyanis korántsem mindegy.

A  közoktatási  intézmények  életében  az  értekezletek  az  alábbi
funkciókat hordozhatják:

1.  Információcsere: Ilyenek többnyire a rövid röpgyűlések, a tanév
eleji  ún.  alakuló  értekezlet,  a vezetőség,  a  kibővített  vezetőség  vagy
más csoportok rendszeres munkamegbeszélései stb.

2. Döntés-előkészítés: Stratégiai feladatoknál a nevelőtestület is több
döntés-előkészítő ülésen keresztül jut el a végső döntésig. A pedagógiai
program  elfogadását  vagy  a  házirend  módosítását  megelőzően  több
megbeszélést  szokás  tartani,  ahol  még  nem  határoznak  semmiről,
hanem  csak  konzultálnak,  javaslatokat  dolgoznak  ki  a  vitatott
kérdésekről.  A vezetői  megbeszélések  is  gyakran  hordoznak döntés-
előkészítő funkciót.

3.  Döntéshozatal: Ez  az  értekezletek  legerősebb  funkciója.  A
legtöbb nevelőtestületi összejövetel ilyen, mivel a törvény értelmében a
nevelőtestületnek sok jelentős kérdésben van döntéshozatali jogköre. A
már  említetteken  túl  az  ugyancsak  a  tanév  eleji  ún.  tanévnyitó
értekezletet említjük elsősorban, ahol az éves munkaterv elfogadásával



a tanári kar igen fontos, az egész tanévre érvényes döntéseket hoz. Ide
kell sorolnunk a tanév vége felé szervezett ún. osztályozó értekezleteket
is, ahol az egy osztályban tanító tanárok - a nevelőtestülettől átruházott
jogkörben - a tanulók tovább¬ haladásáról döntenek. Az alacsonyabb
szintű  megbeszéléseknek  is  lehetnek  döntéshozatali  funkciójuk,  ha
olyan  kérdésről  tárgyalnak,  amelyet  jogszabály  vagy  az  intézmény
szervezeti  működési  szabályzata  a  hatáskörükbe  utal.  Ha  például  a
tanulói fegyelmi ügyekben a döntést a fegyelmi bizottság hatáskörébe
utalták  a  szervezeti  és  működési  szabályzatban,  akkor  a  fegyelmi
bizottság  tárgyalás  utáni  megbeszélése  is  döntéshozó  értekezletté
alakul.

4. Értékelés: Gyakoriak iskoláinkban azok az alkalmak, amikor egy-
egy munkaközösség vagy más csoport beszámol az elvégzett munkáról,
amelyhez  a  nevelőtestület  észrevételeket  fűz.  Ha ezek az elemzés,  a
minősítés  igényével  is  fellépnek  (ami  bár  nem  mindig  jellemző,
kívánatos),  az  értekezlet  funkciója  meghaladja  az  egyszerű
információcserét, és értékelést gyakorol. Sajátos jellege van e körben a
tanévet  záró  hagyományos  értekezletnek,  amelynek  jogszabályban
rögzített funkciója, hogy az igazgató értékelje az éves munkát. Ez az
értekezlet azonban egyben döntéshozó is, mivel a törvény értelmében
az átfogó értékeléseket a nevelőtestület jogosult elfogadni: e tekintetben
döntési jogköre van.

5. Továbbképzés: Ezt a szerepet töltik be eredendően az ún. nevelési
értekezletek.  (1985-ig  pontosan  szabályozták  ezek  számát  -  évente
legalább  kettőt  kellett  tartani  -,  menetét,  ez  a  hagyomány  sok
intézményben máig tovább él.) Voltaképpen nem valódi értekezletek,
mert csak áttételesen, a pedagógusoknak az alkalom nyújtotta szakmai
fejlődésén  keresztül  szolgálják  az  iskola  szervezeti  céljait.  Ezért
előkészítésük és megszervezésük is eltérő forgatókönyvet igényel, mint
a másik négy funkciót hordozóké.

Az említett funkciók vagy tisztán jellemzik az egész értekezletet (ez
a ritkábbik eset), vagy eltérőek egyik-másik napirendi pont esetében. A
tiszta  vagy a vegyes  profil  nem jelent  minőségi  különbségtételt.  Az
viszont  eldöntheti  egy-egy értekezlet  eredményességét,  hogy vajon a
résztvevők  tudatában  voltak-e  megelőzően  a  tárgyalt  témákkal
kapcsolatos értekezle- ti célnak, funkciónak.

Iskolai értekezletek



Az egyes közoktatási intézményekben az értekezleteknek többnyire
jól  kialakult  és  egymástól  eltérő  rendje  működik.  Van,  ahol
rendszeresen össz- tanári értekezleteket tartanak. Van, ahol ezek ritkák,
ellenben  sűrűbbek  a  középszintű  megbeszélések.  Máshol  a  vezetői
értekezletek dominálnak. A szokásokat a hagyományok, az intézmény
adottságai, valamint a tanári kar és az igazgató elgondolásai alakítják.
Bármelyik megoldás jó lehet, ha azt a vezetéstudomány szempontjaira
ügyelve  alakították  ki,  és  ha  az  intézmény  jól  működik,  s  a
nevelőtestület tagjai általában elégedettek a működéssel.

Az  értekezleteknek  négyféle  típusa  gyakori  az  iskolákban:  1.  a
csoportos megbeszélések vagy munkaértekezletek, 2. a középszintű, 3.
a vezetői és 4. a nevelőtestületi értekezletek.

1. Munkaértekezletek
A munkaértekezletek akkor lehetnek eredményesek, ha a résztvevők

létszáma  nem  haladja  meg  az  optimálisnak  tartott  mintegy  hét  főt.
Megoldásokat  kimunkálni,  dokumentumokat  vagy  azok  tervezetét
megalkotni,  bizalomteljes  légkörben  vitákat  lefolytatni  ugyanis  csak
szűkebb körben lehet.

A munkaértekezletek közül - pedagógiai jelentőségük miatt - egynél
időzünk,  az  ún.  osztályozó  értekezleteknél.  Ezeken  a  témát  mindig
maguk a  gyerekek,  a  diákok jelentik.  Az osztályozó  értekezleteknek
nincs  intézménytől  független,  egységes  rituáléjuk,  de a  gyakorlatban
találkozhatunk sok jó, vagy éppen megcsontosodott rossz szokással.

Egyik  funkciójuk  a  személyiségfejlődés  értékelése.  Ezeken  a
megbeszéléseken ugyanis minden egyes gyermekről kell információkat
cserélnie az egy osztályban tanítók munkacsoportjának. A nevelők itt
elemzik  együttesen  egy-egy  gyermek  személyisége  fejlődésének
eseményeit,  és  itt  egyeztetik  egymás  között  a  vele  kapcsolatos
pedagógiai teendőket. Másik funkciójuk a közösségi nevelés szolgálata:
a primer közösségnek tekinthető osztály eredményeinek és a tanárok
által  közösen  képviselendő  tennivalóknak,  elveknek  és  eljárásoknak
meg-megismételt  számbavétele.  Harmadik  funkciójuk  az  értékelés,
negyedik pedig a pedagógiai döntéshozatal: a tanulmányi eredmények
és a magatartás, valamint a szorgalom minősítések megállapítása.

A  szaktárgyak  érdemjegyeinek  vagy  szöveges  értékelésének
megállapítása  a  szaktanár  joga  és  kötelessége.  Ezek  azonban  az
osztályfőnök és az igazgató aláírásával kerülnek a bizonyítványba. Ez



azt feltételezi, hogy a megállapított érdemjegyekkel ők is azonosulnak.
Erre  az  „elfogadási  ceremóniára”,  a  jegyek  véglegesítésére  az
osztályozó  konferencián  kerül  sor.  Az esetek  túlnyomó  többségében
formálisan,  hiszen  a  szaktanár  osztályzatainak  korrektségében  nem
kételkedik sem az osztályfőnök, sem az igazgató. Jogukban áll azonban
indoklást  kérni olyan esetekben,  ha fennáll  a gyanúja annak, hogy a
szaktanár  érdemtelenül,  felelőtlenül,  komolytalanul  vagy  elfogultan
osztályozott.  Ha az indoklást  nem tudják elfogadni,  tárgyalással  kell
egyezségre  jutniuk.  Az  igazgatónak  egyet  nem értés  esetén  sem áll
jogában megváltoztatni a szaktanár által megállapított érdemjegyeket,
csak akkor, ha valamilyen módon bizonyítani tudja, hogy az nem felel
meg a pedagógiai programban (helyi tantervben), esetleg a szervezeti és
működési  szabályzatban foglaltaknak. Ha formailag mindent  rendben
lévőnek  talál,  ám  mégis  fennáll  a  gyanúja  a  szakszerűtlen  vagy
etikailag kifogásolható osztályzatnak,  a következő félévben szakértői
vizsgálatot  kezdeményezhet,  vagy  szaktanácsadóhoz  fordulhat.  Ám
visszamenőleg már nem korrigálható az esetleg igazságtalan osztályzat.

A magatartás és a szorgalom elbírálása voltaképpen nem más, mint a
gyermek egyszerű minősítése a nevelési programban és a házirendben
szereplő pedagógiai  kritériumok szerint.  Ez az őt tanító  összes tanár
dolga;  a  döntés-előkészítés  koordinálását  a  tanulók  bevonásával  az
osztályfőnök végzi. A minősítések az osztályozó konferencián válnak
véglegessé,  ahol  tehát  ezt  a  feladatot  is  el  kell  végezni.  Az  ilyen
konferenciák rendszerint rövid időtartama (egy-másfél óra) nem engedi
meg, hogy minden gyermekről részletes szóbeli értékelés hangozzák el,
majd azt hozzászólások is kövessék, amíg meg nem születik a végső
értékelés.  Ezért  itt  is  nagy  jelentősége  van  az  előkészítésnek.  A
minősítéstervezeteket például néhány nappal a konferencia előtt írásban
körbe lehet adni, és - ugyancsak írásban - véleményt kérni rá. Az előre
látható  vitatott  esetekben  is  előzetesen  meg  lehet  kezdeni  a
egyeztetéseket. A hatékony osztályozó konferencia tehát elsősorban az
osztályfőnöktől, másodsorban a szaktanároktól igen intenzív előkészítő
munkát igényel.

Az igazgatónak többrétegű felelőssége van az osztályozó értekezle¬
tekkel kapcsolatban. Az előkészületek során fel kell hívnia a nevelők
figyelmét  a  nevelési  programból  és  az  éves  munkatervből  adódó
mozzanatokra.  Ugyanezekhez  viszonyítva  közös  értékelési



szempontokat  jelölhet  ki  az  egyes  osztályok  számára.  A
megbeszéléseken  elhangzott  érdemi  információkról  szóbeli  vagy
írásbeli  tájékoztatást  kérhet,  személyesen vagy helyettesei  útján részt
vehet  rajtuk.  A  félév-  vagy  évzáró  nevelőtestületi  értekezleten
elemezheti  és  értékelheti  a  munkamegbeszélések  hatékonyságát.  Az
igazgató  feladata  továbbá  az  is,  hogy  a  konferenciák  beosztásával
elegendő időt biztosítson az említett funkciók ellátásához.

Az  osztályozó  konferenciákat  általában  félévi  gyakorisággal
szervezik meg az iskolák.  Ez korántsem elegendő a jelzett  feladatok
igényes  ellátásához.  Felismervén  ezt  az  ellentmondást,  mind  több
intézményben  térnek  vissza  a  néhány  évtizeddel  korábban  szokásos
negyedévenkénti megszervezésükhöz.

2. Középszintű értekezletek
Leggyakoribb formái a munkaközösségi megbeszélések, amelyeket

a  munkaközösség-vezető  hív  össze,  és  ő  is  vezet.  A  szakmai
munkaközösségek  funkciójából  adódóan  itt  a  szaktárgyak  vagy
műveltségi területek feladatait egyeztetik az azonos tárgyakat tanítók.
Újabban hangsúlyos szerep jut nekik a helyi tanterv megfelelő tantárgyi
programjainak gondozásában, a tanári tanmenetekre vonatkozó iskolai
szokások  kialakításában,  az  évfolyam-  vagy  egyéb  mérések
koordinálásában, a vizsgákra (érettségi), versenyekre történő felkészítés
és  követelmények  összehangolásában,  pályázatok  és  projektek
kidolgozásában.  Jól  működő  szakmai  munkaközösségekben  ezek  a
megbeszélések  a  belső  továbbképzésnek  is  meghatározó  fórumaivá
válhatnak.  Például  szakirodalom-megbeszéléssel,  külső
továbbképzéseken  tanultak  ismertetésével  vagy  bemutatásával,
tankönyvismertetésekkel, bemutató órák szervezésével és ezek szakmai
vitájával.

3. Vezetői értekezletek
Egyetlen  intézmény  vezetésében,  így  az  iskoláéban  sem  lehet

nélkülözni  a  vezetői  értekezleteket.  Ezek  biztosítják  a  racionális
munkaszervezést, a mindenre kiterjedő többirányú információcserét, a
döntések  előkészítését,  a  szervezeti  célok  iránti  elköteleződés
erősítését, a hatékony kommunikációt és hasonlókat.



Ahol rendszeresen kicserélik az információkat, vezetői szinten előre
egyeztetik  a  várható döntések elveit  és  gyakorlati  kérdéseit,  ott  nem
kell  félni  attól,  hogy  összeütközésbe  kerül  egymással  az  igazgató
egyszemélyi felelőssége és a döntési hatáskörökben is megnyilvánuló
munkamegosztás  szükségességének  elve.  Ez  alkalmakkor  ugyanis
minden  vezető  beszámol  az  eltelt  időszakban  (héten)  végzett
munkájáról,  és tájékoztatja  vezetőtársait  az általa  hozott  döntésekről.
Az  igazgató  ezeket  utólag  helybenhagyja.  Csak  akkor  vonja  vissza
helyettese intézkedését,  ha az súlyosan veszélyezteti  az iskolai  célok
elérését,  sérti a nevelési programban meghatározott értékrendet, vagy
komoly működési  zavarokat okoz. A visszavonást azonban csakis az
érintettel  történő  megbeszélés  után  teheti  meg.  Ellenkező  esetben
lejáratja vezetőtársa tekintélyét, ami végső soron a sajátját is rombolja.
Ha valamelyik  helyettese túl  sokszor hoz elfogadhatatlan döntéseket,
akkor  le  kell  vonnia a megfelelő konzekvenciákat:  vagy a helyettesi
megbízást,  vagy a  döntési  hatáskört  kell  visszavonnia.  (Az előbbi  a
nehezebb,  ám  a  vezetés  szempontjából  hosszú  távon  előnyösebb
megoldás.)

A  vezetői  értekezletek  akkor  töltik  be  e  hivatásukat,  ha
rendszeresek, és  ha mindegyik  vezető  állandóan  részt  vesz rajtuk,  a
napirendtől  függetlenül.  Érdemes  mindig  ugyanabban  az  időpontban
tartani,  akár  órarendben  kijelölt  helyen.  Jó,  ha  a  tanári  kar  tagjai  is
ismerik az időpontot. így módjukban áll előzetesen javaslatot tenni a
napirendre,  vagy  konkrét  kérdésekben  vezetőségi  döntést  kérni.  A
tárgyalandó témától függően célszerű alkalmanként meghívni egy-egy
pedagógust,  középvezetőt  vagy  más  dolgozót.  Ok  gazdagabb
információs  bázist  teremthetnek,  másfelől  bizonyára moti¬ váltabbak
lesznek a későbbiekben.

Az igazgatón és a helyettesein kívül  ajánlatos a  gazdasági vezető
állandó  jelenléte  a  vezetői  értekezleteken.  Nem  fölösleges,  ha
figyelmesen végighallgatja  a  pedagógiai  témákat  is.  Csak ily módon
tudja majd érzékelni az intézményben zajló pedagógiai folyamatokat,
aminek  következtében  ezeknek  kedvező  döntéseket  hoz  majd  a
gazdasági területen. Mi több, a félig kívülálló szemszögéből figyelemre
méltó  észrevételekkel  segítheti  a  pedagógiai  munkát.  Részvételének
másik előnye abban rejlik, hogy így rendre tájékoztatni tudja nem csak
az igazgatót,  hanem a vezetőtársait  is a gazdasági-műszaki  ügyekről,



akiknek ezáltal tágul a látókörük, és elsajátítják a pedagógiai döntések
gazdasági szempontú megfontolásának technikáit is. A gazdasági és a
pedagógiai  vezetés  közös  vezetői  értekezletekben  is  megnyilvánuló
együttese  a  korszerű  vállalatvezetési  menedzsment  megfelelője  a
közoktatási intézményekben.

A vezetői  értekezleteken  rendszerint  sok  praktikus  kérdés  dől  el.
Ilyenkor  történik  meg  a  munkaterv  teljesítésének időarányos
ellenőrzése.  Itt  beszélik  meg  a  soron  következő  feladatokat,  azok
ütemezését,  a  zajló  folyamatok  ellenőrzési  pontjainak tanulságait.  Itt
készítik elő a nevelőtestületi értekezleteket, és osztják meg egymással
az ellenőrzések (például az óra- látogatások) tapasztalatait.

A szisztematikus vezetői értekezletek eredményeképpen növekszik a
vezetés  egységessége,  következésképpen  a  nevelőtestület  előtti
tekintélye. A rendszeresített kölcsönös tájékoztatások ugyanis lehetővé
teszik, hogy minden vezető - legalábbis nagy vonalakban - tudomást
szerezhessen  a  legfontosabb  iskolai  (vagy  éppen  oktatásügyi)
történésekről. Nem állhat elő olyan presztízsromboló helyzet, amelyben
valamelyik  vezető  képtelen  adekvát  módon  reagálni  a  felmerülő
problémákra.  A  vezetői  értekezleteken  egyeztetett  álláspontok
egyöntetű képviselete a nevelőtestület vagy a külvilág felé ugyanakkor
nem csak presztízsszempontok miatt szükséges, hanem a kiszámítható,
határozott  vezetés fontos mutatója, amely viszont a jó nevelőtestületi
légkör egyik biztosítéka.

A  rendszeresített  vezetői  értekezletek  a  vezető-utánpótlást  is
szolgálják,  végső  soron  tehát  az  iskola  sikerességének  fontos
zálogaként értékelhetjük őket.

4. Nevelőtestületi értekezletek
A  nevelő-  vagy  tantestületi  értekezletek  elé  általában  nagy

horderejű,  mindenkit  vagy  a  többséget  érintő  témák  megtárgyalása
kerül.  Legalább  3-5  tantestületi  értekezlet  megtartása  minden
közoktatási intézményben kötelező vagy célszerű. Ezek a következők: a
tanévnyitó, a félévi, a tanévzáró, és egy vagy két tematikus értekezlet.
Mindegyiknek  megvan  a  sajá¬  tos  funkciója  (1.  a  fejezet
bevezetőjében).

A  felsoroltak  közül  külön  említést  érdemelnek  a  tematikus
értekezletek.  Lehetnek  a  munkatervben  előre  megtervezettek  vagy
rendkívüliek.  Akkor kerül  sor  rájuk,  ha kiemelt  fontosságú kérdések



megtárgyalására  és  eldöntésére  nem  elegendők  a  gyorsan
lebonyolítható röpgyűlések, és nem lehet velük várni a félév végig. A
nevelési  program,  a  helyi  tanterv,  az  SZMSZ,  a  házirend
megtárgyalása,  módosítása és elfogadása általában nem szorítható be
egy  rendes  tanévnyitó  vagy  más  értekezlet  keretei  közé.  Sőt,
rendszerint  egyetlen  alkalom  nem  is  elegendő.  Az  ilyen  tematikus
értekezleteket  jó  időegyeztetéssel,  gondosan  megszervezve  kell
mindenkinek  megfelelő  időpontban  megtartani.  Erre  akkor  nyílik  jó
esély,  ha az intézmény órarendjében ún. „védett  időt” biztosítanak a
váratlan  értekezletek  számára.  E  védett  idő  a  középszintű  vagy  a
munkaértekezletek céljaira is felhasználható. A tematikus értekezletek
közé soroljuk a hagyományos ún. nevelési értekezleteket is, amelyeknek
témáját  és  időpontját  a  munkatervben  többnyire  előre  megtervezik.
Ezek  legfontosabb  funkcióját  abban  látjuk,  hogy  alkalmat  tudnak
teremteni  az  adott  intézmény  falain  túli  kitekintésre.  Hogy  a
pedagógusok  ne  csak  mindig  a  saját  belső  ügyeikkel  (bajaikkal)
legyenek  elfoglalva.  Szükségük van ugyanis  arra,  s  egyben  szakmai
etikai  kötelességük,  hogy  szellemüket  frissítsék,  befogadják  és
igényesen  feldolgozzák  a  külvilágból  érkező  információkat,  szakmai
vagy általános műveltségüket intézményesített formában is gyarapítsák.
Ebben a felfogásban tehát a nevelési értekezletek nem az akut nevelési
problémák  megbeszélését  szolgálják,  hanem a szervezett  pedagógus-
továbbképzés legfontosabb belső formái.

Nem szerencsés, ha a nevelési értekezleteken is mindig az igazgató
játssza  a  vezető  szerepet.  Hiszen  nem  lehet  valamennyi  választott
témának egy személyben a szakértő előadója. Ha egy-egy kollégának
teremt  alkalmat  arra,  hogy az  az  érdeklődésének  megfelelő  témából
maga  készülhessen  előadást  tartani,  konzultációt  vezetni,  akkor  -  az
értekezletek  változatosságának  biztosítása  mellett  -  a  motiválás
szempontjából is sikeresen járt el.

A  továbbképzés  céljait  a  jól  megválasztott  külső  előadó  is
szolgálhatja.

Az értekezletek előkészítése
Szóltunk már róla,  hogy a pedagógusok többsége nem kedveli  az

értekezleteket,  holott  nélkülözhetetlen  fórumai  a  közoktatási
intézmények  működésének.  Ezt  az  ellentmondást  segít  feloldani  a



szakszerű és gondos előkészítés. Egy-egy alkalom előtt forgatókönyvet
célszerű készíteni, amelyben a következőkre szükséges tekintettel lenni.

1. Hol lesz az értekezlet helye, mikor az ideje?
2. Mi az értekezlet tartalma: témái, napirendje?
3. Mi az értekezlet vagy az egyes témák funkciója (információcsere,

döntés-előkészítés vagy döntéshozatal)?
4. Mennyi időt tervezünk az egészre és az egyes napirendi pontokra?
5.  Ki  lesz  az  értekezlet  levezető  elnöke?  (Tőle  függ  sokszor  a

megbeszélés eredményessége.) Milyen stílusban és mennyire feszesen
vagy éppen fesztelenül vezesse le?

6.  Ki vagy kik lesznek az egyes  napirendi pontok előadói? (Nem
szükségszerű és nem is szerencsés, ha valamennyi szerepet az igazgató
halmozza  magára:  ő  vezeti  az  értekezletet,  és  ő  adja  elő  az  egyes
témákat  is.  Minden nevelőtestületben  sok  olyan  pedagógus  van,  aki
örömmel és sikeresen meg tudja oldani az ilyen feladatokat.)

7.  Kell-e  hozzászólásra  előre  felkérni  valakit,  kit,  mire,  milyen
időtartamra?

8. Kik lesz a jegyzőkönyvvezető és kik a hitelesítők?
9. Melyik témáról kell majd szavazni, és mi a szavazás módja?
10.  Milyen  módon  biztosítja  (és  ösztönzi)  a  vezetőség,  hogy  az

értekezlet  résztvevői  felkészülhessenek,  és  aktívan
bekapcsolódhassanak a megbeszélésbe?

11. Lesz-e alkalom, és ha igen, miképpen arra, hogy az értekezlet
résztvevői  újabb  témák  megtárgyalását  kezdeményezzék  (ún.  egyéb
napirendi pont keretei között)?

12. Kell-e és kiket értesíteni előre, meghívni, mikor, hogyan, ki?
13. Meghívott előadó esetén ki egyeztet vele ismét témát, érkezést,

feltételeket stb. néhány nappal korábban?
14.  Milyen  előre  látható  intézkedéseket  igényel  majd  utána  az

értekezlet, s ezeket ki, mikor, milyen formában fogja megtenni?

Néhány tanács az értekezlet vezetőjének
Nincs két egyforma értekezlet. A szűk körű munkamegbeszélésekre

értelemszerűen  más  szabályok  vonatkoznak,  mint  a  tíznél  nagyobb
létszámú, esetleg több száz fős alkalmakra. Az alábbi értekezletvezetési
ajánlások inkább a formalizált, nagyobb létszámot érintő értekezletekre



érvényesek, ám számos közülük sikerrel alkalmazható és alkalmazandó
a kisebb megbeszéléseken, találkozókon is:

1.  Ellenőrizd  az  előkészületeket  (helyszínt,  eszközöket,  esetleg
büfét)!

2. Üdvözölj mindenkit, mutasd be a meghívottakat!
3. Szavaiddal és gesztusaiddal teremts jó légkört a közös munkához!
4. Kövesd az érintettekkel előre egyeztetett forgatókönyvet!
5. Ismertesd (fogadtasd el) a napirendet, az időkorlátokat, és utána

ne térj el tőle!
6.  Zárd  le  az  első  napirendi  pontot,  és  csak  utána  kezdjed  el  a

másodikat, majd a következőt!
7. Legyél határozott, ám barátságos, bátorítsad a hozzászólásokat!
8. Passzivitás esetén kérdésekkel, esetleg személyes megszólítással

segítsd a vita megindulását!
9. Ne engedd, hogy a hozzászólók eltérjenek a tárgytól!
10. A hozzászólásoknál tartsd be a jelentkezők sorrendjét!
11. Köszönd meg, és adj pozitív visszajelzést a hozzászólásokra!
12.  Ne  engedd,  hogy  krónikus  hozzászólók  szétfeszítsék  az

értekezlet kereteit!
13. Tartsd be az előre megállapított időkorlátokat!
14.  Ha váratlan  esemény történik,  és  nem tudsz gyorsan  dönteni,

rendelj  el  rövid  szünetet,  hogy  konzultálhass  másokkal  a  folytatás
mikéntjéről!

15. Készülj fel alaposan minden témából!
16. Figyelj minden mozzanatra, jegyzetelj!
17. Tarts szemkontaktust a résztvevőkkel!
18. Az egyes témák megtárgyalása után először az előterjesztőnek

adj szót az összegzésre!
19. A jegyzőkönyv számára foglald össze a lényeget; a határozatokat

szó szerint ismételd el!
20.  Ha  kell,  használj  technikai  segédeszközt  (táblát,  írásvetítőt,

kivetítőt, egyebet)!
21. A kiélezett viták feszült légkörét barátságosan, esetleg humorral

oldd fel!
22.  Az  értekezlet  végén  köszönd  meg  az  aktivitást,  adj  pozitív

visszajelzést a közös munkáról!



Összegzés
Közoktatási intézményeink szervezeti kultúrájának fejlesztése soha

le  nem  zárható  folyamat.  Az  évente  belépő  új  tanulócsoportok,  a
nevelőtestület  összetételének  változása  még  a  szinten  tartáshoz  is
erőfeszítéseket  követel  a  vezetőségtől.  A jól  szervezett  és  levezetett
értekezletekkel

- azok semmi mással nem helyettesíthető szerepének betöltésén túl -
eredményesen lehet stabilizálni az iskola szervezetét és erősíteni a szel
lemiségét.

4. Konfliktuskezelés
A  konfliktusok  ütközéssel  járó  ellentétek, amelyek  frusztrálják,

érzelmileg is erőteljesen érintik a benne részt vevőket. Azonosításukkal
és  megoldási  lehetőségeikkel  ma  már  számtalan  -  elsősorban
pszichológiai jellegű

-  munka  foglalkozik.16 Néhány alapvető  összefüggésre,  amelyet  a
vezetőnek ismernie kell, mindazonáltal itt is ki kell térnünk.

Konfliktus észlelése esetén először is az azonosítására van szükség,
vagyis  annak  meghatározására,  hogy  a  konfliktus  valódi-e,  mi  az
eredete, mennyire érinti a szervezet munkáját és eredményeit, és ennek
megfelelően  melyik  kategóriába  lehet  besorolni:  a  nagyon  fontos,
eléggé fontos, kevésbé fontos vagy az egyáltalán nem fontosak közé.
Ennek megfelelően kell eldönteni, hogy megoldásuk mennyire sürgős.

De a konfliktus természetét is pontosan kell látni. Vagyis azt, hogy
mi  idézte  elő.  Ebben  a  vonatkozásban  általában  négy  fajtáját
különböztethetjük meg a konfliktusoknak: az ún. tény-, a strukturális,
az érdek- és az értékkonfliktusokat. Az elsőt kommunikációs zavarok,
információhiány,  félreértések;  a  másodikat  a  normák  be  nem tartása
okozzák, a harmadik csoportba sorolhatók hátterében az egyének vagy
az  egyén  és  a  szervezet  egymástól  eltérő  érdekei  húzódnak meg.  A
negyedikféle  konfliktusok  kiváltó  okait  a  különböző  értékrendekben
találhatjuk meg.

A  ténykonfliktusok megoldása  viszonylag  a  legkönnyebb:  a
kommunikációs  zavarok  többnyire  elháríthatok,  a  félreértések
tisztázhatók, az eltűnt információk pótolhatók, mi több, a későbbiekben
a számuk csökkenthető. Ha például egy pedagógus azért nem vett részt
a  szalagavatón,  mert  senki  sem  közölte  vele  korábban,  hogy  ez



mindenki  számára kötelező,  a szabály tudatosításával  a jövőre nézve
elkerülhetők lesznek a hasonló konfliktusok.

A  strukturális eredetűek  számát  a  vezetési  funkciók  szakszerű
gyakorlásával  (például  pontos,  követhető  és  elfogadott  munkahelyi
szabályok  alkotásával,  megfelelő  motiválással,  ellenőrzéssel  és
értékeléssel)  lehet  csökkenteni.  Az  előbbi  példánál  maradva:  ha  az
iskola nem szabályozta is a szervezeti  és működési szabályzatában a
rendezvényeken való részvétel  kötelezettségét,  bizonyára többen nem
fognak  elmenni  a  szalagavatóra.  Ez  esetben  azok,  akik  viszont  ott
voltak,  joggal  tiltakoznak,  mert  igazságtalannak  tartják  az
aránytalanságokat  a  közösségre  fordított  időben.  A  konfliktus  a
későbbiekre nézve az egyértelmű szabályozással és annak megnyugtató
tudatosításával oldható föl.

Az  érdekkonfliktusok már  valamivel  nehezebben  orvosolhatók.
Megoldásukra  leginkább  tárgyalásos  úton,  érdekegyeztetéssel  van
esély.  Tipikus  megnyilvánulási  formái  iskoláinkban  az  órarendi
kérdések,  a  továbbképzések  vagy  szakértői  munkák  miatti
helyettesítések, a tantárgyak közötti rivalizálások.

A  legnehezebben  kezelhetők,  és  általában  a  legmélyebb  válságot
előidézők  az  értékkonfliktusok. Teljességgel  fel  nem  oldhatók,
kölcsönös  toleranciával  azonban  megfelelő  mederben  tarthatók.
Ilyennel  állunk  szemben  például  akkor,  amikor  ugyanazt  a  tanulói
magatartási  -  pedagógiai  megfontolásból  -  más-  és  másképpen ítélik
meg a kollégák, és ki-ki körömszakadtáig ragaszkodik elképzeléséhez.
Ha  nincs  esély  a  konszenzus  megtalálására,  és  a  konfliktus  a
legfontosabb  kategóriába  soroltatott,  személyügyi  döntéssel  (végső
esetben  a  szervezet  értékrendjével  ellentétes  elveket  valló  dolgozó
jogszerű eltávolításával) lehet kiiktatni a szervezet életéből.

A konfliktusokat  aszerint  is  osztályozni  kell,  hogy valójában kik:
milyen személyek vagy csoportok között  jelentkeztek.  A szervezetek
valamennyi  szereplője között  (körkörösen vagy átlósan,  platformokat
alkotva  vagy  anélkül)  keletkezhetnek  ellentétek.  így  a  közoktatási
intézményekben kiterjedhetnek a vezetőre vagy a vezetőségre, illetőleg
annak  tagjaira  személyenként;  a  nevelőtestületre  vagy  annak  egyes
tagjára,  tagjaira;  a  nem  pedagógus  dolgozókra  egyénenként  vagy
csoportosan; a diákokra egyénileg vagy összességükben, esetleg egyes
csoportjaikra;  a  szülőkre  hasonlóképpen.  Továbbá  -  képzeletben



kilépve az iskola falain kívül - konfliktusforrássá válhat a fenntartóval,
a  lakókörnyezettel,  az  oktatásirányítással,  szakértőkkel,  pedagógiai
szolgáltatóval,  a  médiával  vagy  bármilyen  személlyel,  szervezettel
fennálló kapcsolat.  Olykor nem is könnyű azonosítani a konfliktusok
valódi  szereplőit.  Sokféle  félreértés  adódik  a  rossz  azonosításból.
Gyakran előfordul  például,  hogy az ellentét  a tanár  és a diák között
robban  ki,  holott  a  forrás  a  nevelőtestület  és  az  adott  szülő  közötti
értékellentétben keresendő.

A  konfliktusok  nem  mindig  manifesztálódnak  egyértelműen.
Előfordul,  hogy  a  szervezet  működésében  zavarok  keletkeznek.
Látszatra  nincsen semmiféle  ismert  probléma a  háttérben,  ám mégis
érzékelhető,  hogy valami  nincs  rendben.  Ilyenkor  érdemes  figyelmet
szentelni  arra,  hogy  vajon  nincs-e  a  háttérben  valamilyen  latens
konfliktus. Ebben az esetben is hasznos módszer a  szinektika elvének
követése.  Vagyis  az  a  mindenre  kiterjedő  alapos  „kutató”  munka,
amely  semmit  sem  vesz  tudottnak,  hanem  mindennek  alaposan  és
újólag utánanéz, hogy a valóságról szerezzen hiteles információkat. A
latens konfliktusok felfedezése és kezelésük mindazonáltal

-  éppen  rejtőzködő  tulajdonságuk  miatt  -  nem  egyszerű  vezetői
feladat.

Semmivel  sem  könnyebb  az  álkonfliktusok leleplezése.  Ezek
többnyire  olyan  elterelő  „hadműveletek”,  amelyek  valódi  problémák
leplezésére  szolgálnak.  A  zsebtolvaj  bandák  például  a  villamoson
provokált hangoskodással érik el, hogy az utasok ne a pénztárcájukra,
hanem a hangoskodókra figyeljenek, miközben gondtalanul kifosztják
őket az ügyes kezek. Az iskolai diákság ősidőktől fogva előszeretettel
provokál hasonló álkonfliktusokat egy-egy órai felelet vagy dolgoztat
elbliccelése céljából. Legújabbkori torz formái a diákok által provokált
bombariadók  és  társaik.  Ha  sikerült  helyesen  felismerni,  hogy
voltaképpen  nincs  szó  konfliktusról,  vagy hogy egészen  másról  van
szó,  akkor  már  hatásosan  fel  lehet  lépni  ellene:  leginkább  az
eltereléssel. A bombariadó ellen például a pótló dolgozatok nehezebbé
tételével, a hétvégi kötelező tanítás elrendelésével vagy egyéb módon.

A helyesen  azonosított  konfliktus  esetén  megnő  az  esélye  annak,
hogy  megtaláljuk  a  hatékonyabb  gyógymódját  is:  az  adekvát
konfliktusmegoldási módot.



A  szakirodalom  sokféle  osztályozási  szempontot  és
konfliktuskezelési  módot  feltárt.  Példaként  említjük  csupán  azt  a
klasszifikációt, amely az egyén önérdek-érvényesítő hajlamának és a jó
kapcsolat  megőrzésére  irányuló  törekvésének  mentén  felállított
koordináta-rendszerben  ötféle  konfliktuskezelő  utat  ír  le:  az  ún.
domináns  (meghatározó),  az  együttműködő  (integráló-megoldó),  az
osztozkodó  (kompromisszumos),  az  elkerülő  (kilépő)  és  az
alkalmazkodó (elfogadó) módot17 (lásd az alábbi ábrát).
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Egyáltalán , nem fontos
A jó vezető ezek ismeretében képes a viselkedésmódját változtatni

aszerint,  hogy  megítélése  szerint  mire  van  szükség  az  adott
szituációban.

A  konfliktus-  és  a  problémakezelés  fontosságának  hangsúlyozása
nem jelenti azt, hogy a vezetőnek bele kell merülnie a bonyolult emberi
viszonylatokba, mert ez esetben könnyen elvészhet bennük, miközben
sem  azokat,  sem  a  szervezet  bajait  nem  tudja  orvosolni.  Vezetői
minőségében az utóbbiakat kell előtérbe helyeznie. Az iskolaigazgató
nem teheti  meg  például,  hogy  aránytalanul  hosszú  ideig különböző
kedvezményeket  adjon  a  gyermekét  egyedül  nevelő  pedagógusnak,
hogy ily módon kerülje a vele kapcsolatos esetleges konfliktust. Hiszen



ezáltal  jelentős  többlet  terhet  kellene  raknia  mások  vállára,  s  azt  a
testületi  klíma  megsínyli.  Az  sem  helyes,  ha  minden  esetben
beavatkozik, netán döntőbíróként lép fel a nevelőtestületben keletkezett
perpatvarokban. A nevelőtestületi légkört gyakran romboló aránytalan
teherviselés  mögött  nemegyszer  az  igazgató  rosszul  értelmezett
humánpolitikai megfontolásait lelhetjük fel.

Összegzés
A  konfliktus  nem  csak  probléma,  baj,  átok  lehet,  hanem  a

fejlődésnek  újabb  lendületet  adó  energiaforrássá  is  változhat.  Erre
akkor  van  esély,  ha  a  vezető  helyesen  ismerte  fel  jellegét  és
tulajdonságait, és megtalálta a megoldásához vezető helyes utat. Ebben
a  vonatkozásban  is  -  akárcsak  a  többi  vezetői  szituációban  -  a
rugalmasságon  és  határozottságon,  az  alkalomhoz  illő  helyes  út
megválasztásától  függhet  a  problémamegoldás,  lényegében a  vezetés
sikeressége.
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IV.
KORSZERŰ VEZETÉS

A  vezetésről  alkotott  nézetek  a  történelem  során,  mint  minden,
folyamatosan  módosultak,  és  korunkban  is  változnak.  Ám  -  épp  a
vezetéstudomány  fejlődésének  következtében  -  napjainkra
kirajzolódtak  azok  az  ismérvek,  amelyek  a  korszerű  vezetést mai
tudásunk szerint általában jellemzik. Ezeket foglaljuk össze röviden a
következő fejezetben.  Megismerésük  és  a  közoktatási  intézményekre



történő alkalmazásuk szükséges és hasznos lehet minden gyakorló és
leendő iskolavezetőnek.

1. Humánerőforrás-fejlesztés
A vezetés gyakorlata és a vezetéstudomány fejlődése a XX. század

utolsó harmadára elvezetett ahhoz a felismeréshez, hogy a szervezetek
fennmaradásának,  fejlődésének,  a  sikerességnek  a  záloga  maga  az
ember,  más  szóval  a  dolgozók,  egyénenként  és  csoportjaikban.  Ez
nemcsak a tipikus humán szférában (így a közoktatásban) igaz, hanem
a gazdaságban is. Ám azokon a területeken, ahol a munka ember és
ember közötti kapcsolatokon keresztül valósul meg, a humán tényező
szerepe  minden  másnál  meghatározóbb  jelentőségű.  E  felismerés
jegyében  az  embert  (a  munkaerőt)  ma  már  nem  csupán  a
költségtényezők  egyikének,  hanem  a  legfontosabb  erőforrásnak
tekintjük.1 Olyan erőforrásnak, amelyet  karban kell  tartani,  állandóan
fejleszteni, mert csak általa valósíthatók meg a szervezeti célok.

A humán erőforrásba történő beruházások - hosszú idő alatt ugyan -
látványosan megtérülnek.

A humán erőforrás jelentőségét természetesen a klasszikusok, illetve
követőik is felismerték. Elegendő csak arra hivatkoznunk, hogy Gulick
és Urwick (1937) a vezetési funkciók sorában a tervezés és a szervezés
után harmadikként említi  a személyi  ügyeket.2 Ugyanezt bizonyítja a
vezetés-tudományban  az  ún.  humán  relations mozgalmak  húszas-
harmincas  évekbeli  indulása.3 Ám  a  régi  szerzők  még  nem
tulajdonítottak  neki  akkora  jelentőséget,  mint  a  századvégiek.  Az
emberierőforrás-menedzsment  (EEM)  napjainkra  a  korszerű  vezetés
első számú jellemzőjévé vált.  Ez a magyarázata annak, amiért  itt,  és
nem a vezetési funkciók sorában tárgyaljuk.

A  szemléletváltozást  a  magyarországi  viszonyok  között  jól  jelzi,
hogy  ma  már  nem  személyzeti  vagy  káderosztályokat  illetve  ilyen
munkaköröket  találunk  a  munkahelyeken,  hanem  humánpolitikai
részlegeket.  A  névváltozás  nem  csak  formális,  hanem  másfajta
gondolkodásmódot és új feladatokat takar.

A  közoktatási  intézmények  legtöbbjében  ma  még  nincsenek
humánpolitikai  felelősök. Az iskolaigazgatók jószerével maguk töltik
be  ezt  a  funkciót  is.  Ám a  humán  erőforrás  fejlesztésének  előtérbe
kerülése  azt  jelenti  számukra,  hogy  vezetői  munkájuk  és  energiáik



oroszlánrészét a pedagógusokra és a többi dolgozókra kell irányítaniuk,
ha eredményesen szeretnék az iskolát működtetni.

Ugyanez az összefüggés érvényes a közoktatási rendszer egészére is.
Az  oktatásügy  fejlesztése,  modernizálása  nem  oldható  meg  anélkül,
hogy a pedagógusokra a korábbinál nagyobb figyelmet ne fordítana az
ágazati  irányítás.  Anélkül  tehát,  hogy  képzésükben,
továbbképzésükben,  szakmai  fejlődésük  elősegítésében  és
kontrolljában, élet-  és munkakörülményeikben,  egész életpályájukban
ne állna be gyökeres változás.

Az  EEM  lényege  az,  hogy  a  szervezet  legyen  képes  vonzani,
megtartani és fejleszteni az embereket.

Ebből  a  hármasból  az  első,  a  vonzás  (munkaerő-toborzás)  régtől
fogva  ismert  és  gyakorlott  személyzeti  tevékenység.  A  második,  a
megtartás nagy konjunktúrák idején kerül előtérbe. A munkaerőhiány
mindig  érdekeltté  tette  a  munkaadókat  abban,  hogy  különböző
intézkedésekkel (például a bérek javításával és szociális juttatásokkal)
megtartsák  a  jó  dolgozókat.  Ennek  jegyében  létesítettek  például  a
nagyvállalatok  már  a  múlt  századelőn  üzemi  étkezdéket,  vállalati
üdülőket,  később  bölcsődéket,  óvodákat,  szolgálati  lakásokat,
sporttelepeket.  Ám  a  harmadik  tevékenység,  a  fejlesztés,  amely  az
EEM mindinkább előtérbe kerülő feladata, világszerte csak az évszázad
utolsó harmadára (nálunk csak a végére) került a figyelem központjába.

Az emberierőforrás-menedzsment feladatai
A feladatok sorába tartozik mindaz, ami a dolgozókkal kapcsolatba

hozható.  A szakirodalomban fellelhető megközelítések különfélék.  A
közoktatási  intézményekre  alkalmazhatóan  a  következő  területeket
azonosítjuk:4

1. humánpolitika tervezése és megvalósítása,
2. információrendszer és szervezeti kapcsolatok kiépítése,
3. munkaerő toborzása,
4. munkaerő kiválasztása,
5. munkaerő felvétele,
6. munkakör és juttatások meghatározása,
7. az új munkaerő bevezetése,
8. teljesítményellenőrzés és -értékelés,
9. kompenzáció: béremelés, jutalmazás, előléptetés,



10. továbbképzés, fejlesztés: karriermenedzsment,
11. problémák kezelése,
12. munkaügyi kapcsolatok (érdekképviselet),
13. szociális gondoskodás,
14. munkaviszony megszüntetése (elbocsátás, nyugdíjazás),
15. kapcsolattartás a volt dolgozókkal.
1. A humánpolitika tervezése magában foglalja az összes, e téren

megvalósítandó  intézkedés  megtervezését  és  stratégiába  rendezését.
Iskolákban  az  igazgató  több  évre  előre  megtervezi,  hogy  az
intézményfejlesztési tervnek megfelelően milyen szakos tanárokat vagy
egyéb  dolgozókat  melyik  évben  kell  majd  felvennie.  Van-e  a
látókörében olyan szakember (esetleg volt tanítvány), akit már évekkel
korábban  megkereshet,  vagy  milyen  módon  fogja  megoldani  a
toborzást. Ezeket a terveket egyezteti a fenntartóval is. Stratégiát készít
arra  nézve,  hogy milyen  intézkedésekkel  lesz  képes  hosszabb  távon
megtartani  az  iskolában  a  kiváló  szakembereket  (lásd  a  Motiváció
címszó  alatt  tárgyaltakat).  Elkészíti  és  karbantartja  a  továbbképzési
tervet, amelynek segítségével összhangot tud teremteni az egyéni és a
szervezeti célok között. Továbbá nyugdíjazási, előléptetési tevet készít,
és mindezeket naprakészen karbantartja.

Napjaink  megkerülhetetlen,  szomorú  jelensége,  hogy  rohamosan
csökken a gyerekek száma. Ez a körülmény azt kívánja a közoktatási
intézmény  vezetőjétől,  hogy  a  gyerekek,  tanulók  (és  a  szülők)
toborzására, ill. felvételére is legyen stratégiája. Ez is a humánpolitika
tervezésének részévé lett.

2.  Az  információrendszer  és  a  szervezeti  kapcsolatok  kiépítése  a
humánpolitika  sajátos  részterülete.  Az  intézmény  eredményes
működése  végett  a  dolgozók  jó  közérzetét,  a  munkahelyen  történő
megtartását szolgálja. A belső viszonyaiban kevéssé tagolt iskolákban
különös figyelmet kell fordítani arra, hogy minden pedagógus és egyéb
dolgozó pontosan tudja, hogy melyik szervezeti egységhez tartozik, kit
és  mennyiben  tekinthet  felettesének,  kivel  kell  szakmai  tekintetben
együttműködnie,  és  hogy  hogyan  juthat  információkhoz,  valamint
milyen  információadási  kötelezettségei  vannak.  Mivel  ezek  a
viszonylatok rendszerint a szakmai munkaközösségeken belül léteznek,
a  munkaközösségek  létrehozása  és  szervezeti  teendőinek  megha¬
tározása  az  emberierőforrás-fejlesztés  fontos  területévé  válik.  Az



információs  csatornák  kiépítése  azonban  nem  korlátozódhat  a
munkaközösségekre: annak egyéb formáit is meg kell teremteni (1. III.
fejezet).

3. A munkaerő-toborzás leggyakoribb formája a pályázati eljárás. A
jól  kiírt  és  több  médiumban  nyilvánosságra  hozott  pályázattal
növekszik  a  munkáltató  esélye  arra,  hogy  megtalálja  a  leginkább
megfelelő embert. Minél több információt közlünk, minél több feltételt
szabunk, potenciálisan annál kevesebb pályázóra számíthatunk.  Ezért
munkaerő-túlkínálat  esetén  érdemes  részletes  pályázati  kiírást
megjelentetni.  Amikor  azonban  munkaerőhiány  jelentkezik  az  adott
területen, elég csak a megkerülhetetlen előzetes feltételeket megszabni.
Ám  ilyenkor  is  eredményt  hozhatnak  a  szokványos  hirdetéseken
túlmutató,  személyes  jellegű,  az  emberi  kvalitásokra  és  a  hirdető
munkahely vonzó oldalára utaló kitételek.

A  közoktatási  intézmények  álláspályázatai  ritkán  tartalmaznak
személyesebb  jellegű  információkat.5 Gépies  monotóniájuk  kevéssé
vonzza a színes egyéniségeket - holott minél nagyobb számban volna
rájuk szükség az iskolákban.

A pályázat szövegén és megjelentetésén túl még számos tennivalót
el kell tervezni és végezni. Például azt, hogy ki és hogyan fogadja a
pályázatokat és a pályázókat, hogyan zajlanak majd az interjúk, elvár-e
az  intézmény  a  beszélgetésen  kívül  mást  is  a  pályázótól  (például
próbatanítást). Ez utóbbi már a következő lépést, a kiválasztást készíti
elő.

4. A munkaerő kiválasztása sokféleképpen történhet, attól függően,
hogy hányán és  kik jelentkeztek  a meghirdetett  állásra.  A választást
megelőző  személyes  beszélgetéseket  (interjúkat)  általában  nem
egyetlen személy végzi. A felvételt megelőző interjúknak, az ott hozott
döntéseknek  nagy  jelentőségük  lesz  a  későbbiekben.  Érdemes  rájuk
önképzéssel,6 tréningekkel felkészülni.

Nem  helyeselhető  az  a  szokás,  amikor  az  iskolaigazgató  egy
személyben,  egyszeri  beszélgetés  után  egymaga  dönt  a  pályázatra
jelentkezett  pedagógus  kiválasztásáról.  Jóllehet  a  döntést  -  mint  a
munkáltatói  jog  gyakorlója  -  valóban  ő  hozza  meg,  az  új  kolléga
felvétele  az egész iskolát  érinti  majd.  Ezért  a  jelentkezőkkel  történő
ismerkedést  és  a  végső  döntés  előtti  konzultációt
(igazgatóhelyettesekkel, munkaközösség-vezetőkkel) megkerülhetetlen



követelménynek tartjuk. Sok pályázó esetén a munka- közösségek akár
előzetes szűrőként működhetnek: előre egyeztetett kritériumok szerinti
kiválasztás  után már  csak néhány jelölt  meghallgatását  javasolják az
igazgatónak.  Az  eljárás  fordítva  is  elképzelhető:  az  igazgató  a
munkaközösségre  bízza  két-három alkalmas  jelölt  közül  a  felveendő
munkatárs kiválasztását.

5.  A  munkaerő  felvétele  jogi  és  egyben  pszichológiai  aktus.  A
szerződéskötés vagy a kinevezés korrekt munkajogi ismereteket követel
a munkáltatótól.

A  jogilag  meghatározott  formájú  munkaügyi  okmányok  mellett
azonban  legalább  ugyanilyen  jelentőségű  az  ún.  pszichológiai
szerződés, amelyben a felek kölcsönösen tisztázzák egymás között az
elvárásaikat,  és mintegy fogadalmat  tesznek a  megkötött  egyezségek
megtartására.  Mindazonáltal  a  felvétel  nem  merülhet  ki  pusztán  a
dokumentumok aláírásában és átadásában, továbbításában, valamint a
pszichológiai  szerződést  megerősítő  kézfogásban.  Az  EEM-
személetből  az  következik,  hogy a  dolgozó  a  belépését  követő  első
perctől  kezdve  nem csak  jogi  összefüggésben,  hanem érzelmileg  és
érdekeit  tekintve  is  váljék  a  szervezet  elkötelezett  tagjává,  ezért  a
vezetőség  tegyen  meg  minden  lehetségest.  E  megfontolás  ölt  testet
azokban  a  szokásokban,  amelyekben  az  új  alkalmazottat  mintegy
ünnepélyes beavatási szertartáson vezetik végig, minek eredményeként
erős  kötelék  szövődik  azonnal  közte  és  a  szervezet  között.  Szép  és
hasznos  szokás  például  egyes  iskolákban,  hogy  az  új  tanárokat
ünnepélyes keretek között bemutatják a tanévnyitó ünnepélyen, interjút
készítenek  velük  az  iskolaújságban,  vagy  az  igazgató  személyesen
kíséri be őket az első órájukra.

6.  A  munkaszerződés  és  a  dolgozó  felvételekor  kölcsönösen
aláírásokkal hitelesített munkaköri leírás rögzíti a munkakört és annak
fontosabb feladatait,  az alapbért  és más juttatásokat.  így a munkakör
meghatározása, az alapbér, a kiegészítő bérek, a pótlékok megállapítása
megtörténik már a munkába lépés előtt. Ez azonban nem kőbe vésett,
megmásíthatatlan  törvény,  hanem  a  munkaviszonyban  töltött  idővel
párhuzamosan  változik.  Vagy  központi  intézkedések  következtében,
vagy a két fél egyezkedése és egyetértése szerint. Az új feladatok és az
ezekkel járó juttatások változásai maguk után vonják az ilyen jellegű
humánpolitikai feladatok állandó megjelenését.



Az iskolákban részben ezt a szerepet tölti be az évente megalkotott
tantárgyfelosztás, amely a pedagógusok új beosztásait, a tanórán kívüli
foglalkozások elosztását és az egyéb - juttatással járó vagy nem járó -
megbízásait  rögzíti.  A  tantárgyfelosztás  elkészítése  nem  egyszerű
adminisztratív  feladat,  hiszen  a  pedagógusok  legszemélyesebb
munkahelyi  kötődéseit  érinti.  Gyakran  nagy érzelmi  viharok kísérik.
Sokkal  nagyobb  a  vezető  esélye  arra,  hogy  a  végleges  beosztást  jó
szívvel elfogadják, ha a tantárgyfelosztás nem az igazgató egyszemélyi
döntését  (végletes  esetben  szeszélyeit)  tükrözi,  hanem  körültekintő
egyeztetések eredményeként születik meg, amelyben lehetőség szerint
összhangba  kerülnek  egymással  az  iskola  céljai  és  az  egyes
pedagógusok személyes törekvései.

7.  Mondják,  hogy  a  munkahelyen  eltöltött  első  nap,  az  első
benyomások meghatározóak a továbbiakat illetően. Valóban, a dolgozó
megtartására  irányuló  humánpolitikai  munka  már  az  első  napon
megkezdődik.  A  pályakezdő  vagy  a  munkahelyet  változtató  új
pedagógusok  beavatásának  szép  hagyományai  vannak  iskoláinkban.
Sok  helyen  mégis  elhanyagolják  vagy  formálissá  silányítják.
Pályakezdő  pedagógusok  körében  végzett  empirikus  kutatások7

igazolják,  hogy a pedagógus-életpálya  szempontjából  meg¬ határozó
jelentőségűek  az  új  munkahelyen  eltöltött  első  napok,  hónapok.  A
vezető felelőssége, hogy az új dolgozó ne érezze magát légüres térben,
hogy törődést,  segítőkészséget  és barátságos fogadtatást  tapasztaljon,
hogy minden szükséges  információ  eljusson hozzá,  hogy üresjáratok
nélkül,  hasznosan  és  eredményesen  tevékenykedhessék  már  a
kezdetektől,  és  hogy  érdekeltté  váljék  abban,  hogy  minél  jobban
dolgozzon.

8-9.  A  dolgozók  akkor  léphetnek  feljebb  a  pályájukon,  ha  a
vezetőség  figyel  az  eredményeikre,  vagyis  ha  értékeli  a
teljesítményüket.  Az  értékelés  azonban  csak  valós  információk
birtokában,  azaz  ellenőrzés  során  szerzett  tapasztalatok  alapján lehet
hiteles.  Kontroll  nélkül  mindenfajta  mun¬  káltatói  döntés
formalizmusba süllyed,  gyakran megsérti az igazságosság elvét és az
emberi  méltóságot  (1. a  Vezetési  funkciók c.  fejezetben tárgyaltakat).
Tudják, vagy legalábbis ösztönösen érzik ezt a beosztottak is. Éppen
ezért  bízhatunk  abban,  mint  vezetők,  hogy  az  ellenőrzéssel  és  az
értékeléssel  nem  csak  a  vezetéstudomány  által  elvárt  vezetési



funkciókat  töltjük  be  engedelmes  módon,  hanem  a  dolgozók
szükségleteire  is  felelünk.  A korszerű  vezetőnek  pontos  információi
vannak a dolgozók képességeiről és valós teljesítményéről, amelyeket
kizárólag  ellenőrzéssel  szerezhet  meg.  Ezen  információk  birtokában
pedig szakszerűen és igazságosan értékeli  a beosztottak munkáját,  és
ennek  megfelelően  dönt  béremelésekről  és  jutalmakról,  s  ad  újabb
feladatokat,  dönt  újabb  beosztásokról,  előléptetésekről,
továbbképzésekről. Következésképpen a vezetői ellenőrzés és értékelés
a korszerűen értelmezett EEM elengedhetetlen tartozéka.

10.  A  szervezet  akkor  fog  prosperálni,  ha  ebben  a  dolgozók  is
érdekeltek  lesznek.  Ők  viszont  akkor  fogják  magukénak  érezni  a
szervezeti  célokat,  ha  ez  saját  egyéni  sorsuk,  karrierjük  jó  irányban
történő alakulását  is  szolgálja.  Vagyis  ha  egyéni  céljaik  harmóniába
hozhatók a szervezeti célokkal.

Az  EEM  éppen  ezért  arra  törekszik,  hogy  ezt  a  harmóniát
megteremtse. Úgy segíti elő az egyes dolgozók személyes fejlődését,
hogy az egyben a szervezeti fejlődést is szolgálja. Különös szerepet kap
ebben a megvilágításban a dolgozók továbbképzése, így a pedagógus-
továbbképzés rendszere is. Ez utóbbi végső soron az egyes közoktatási
intézmények,  rajtuk  keresztül  pedig  az  egész  oktatási  rendszer
fejlődését szolgálja, miközben elősegíti a benne részt vevők tudásának
kiteljesedését,  azaz  az  önmegvalósításukat.  Ezért  nem  lehet  pusztán
finanszírozási  tervre  leszűkíteni  az  iskolák  pedagógus-továbbképzési
tervét  -  ahogyan  erre  lehet  példákat  látni.  Ezért  kell  meg¬  oldani  a
pedagógus-továbbképzések  szakmai  ellenőrzését.  És  ezért  kell
megtalálni a szervezeti kereteket ahhoz, hogy az egyes továbbképzések
eredményei kimutathatóak legyenek a közoktatási intézmény egészének
a teljesítményében.8

A  továbbképzések  mellett  nagy  jelentőséget  tulajdonítunk  a
személyre szabott, vonzó feladatok adásának, a belső előléptetéseknek,
a  külső  megbízások,  publikációk,  szakértői,  szaktanácsadói,
vizsgaelnöki  munkák  ösztönzésének  és  támogatásának.  A  jó  vezető
ügyesen menedzseli a dolgozóit. Tudja, hogy fejlődésük és sikereik az
intézmény fejlődését és sikerét is szolgálja. A közoktatásban a szakértői
munkavégzés,  vizsgáztatói  feladatok,  tankönyvírás,  szakmai
szervezetekben kifejtett tevékenység, kutatómunka és publikálás mind
olyan  ún.  külső  munka,  amely  -  ha  az  igazgató  figyelemmel  kíséri,



támogatja  -  a  pedagógus  önmegvalósítását  szolgálja,  egyúttal
iskolájának javára is fordítható. Időszerű tehát szakítani azzal a gyakori
vezetői  szemlélettel,  amely  mintegy  kegyet  gyakorolva  engedélyezi
csak, vagy nem is tűri meg a pedagógusok külső szakmai munkáit. Kár
lenne viszont tagadni, hogy az így értelmezett EEM sokkal több belső
munkaszervezési feladatot ró a vezetőre, és gyarapodnak a belső konf¬
liktusforrások is. így hát korszerűen vezetni kétségkívül megterhelőbb,
mint egyébként.

11,  13.  Az  emberekkel  való  foglalkozás  során  naponta
szembesülünk enyhébb vagy súlyosabb problémákkal. Ezeknek eredete
és jellege igen sokféle lehet: egészségügyi, lelki, magánéleti, szociális-
anyagi  természetű,  vagy közvetlenül a munkával  kapcsolatos gondok
egyaránt  végigkísérik az emberek mindennapjait.  Megoldásuk olykor
meghaladja  erőnket;  kezelésük,  a  bajok  enyhítése  mégis  vezetői
kötelességünk. Először is emberbaráti okokból, másodszor pedig mert a
szervezet  érdekei  ezt  kívánják  a  vezetőtől.  Minél
kiegyensúlyozottabbak, minél problémamentesebbek a dolgozók, minél
nagyobb a szociális biztonságuk, annál jobb lesz a teljesítményük. Ez a
felismerés  a  humánpolitika  fontos  területévé  avatta  az  emberi
problémákon történő munkahelyi segítést.

A problémakezelés sajátos területét jelentik a konfliktusok, amelyek
ugyancsak  kikerülhetetlen  velejárói  az  emberi  kapcsolatoknak.
Természetükről és kezelésükről a III. 4. fejezetben volt szó.

12.  A  munkaügyi  kapcsolatokat  a  jó  vezetők  mindig  is
fontosságuknak  megfelelően  kezelték:  partnernek  tekintették  az
érdekképviseleti  szerveket,  és  bevonták  őket  mindazon  döntésekbe,
amelyek a dolgozók érdekeit érintették. Az iskolák világából sok jó (és
természetesen  rossz)  példát  is  ismerünk  az  ideálisnak  tekinthető
munkaügyi  kapcsolatokra.  Ez  azért  fordulhat  elő,  mert  hiszen  az
érdekképviseleti  szervek  tisztségviselői  pontosan  tudják  (vagy
legalábbis  tudniuk kell),  hogy az igazgató  nem tulajdonos (mint  sok
gazdasági  szervezetben),  hanem  ugyanolyan  közalkalmazott,  mint  a
dolgozók.  És  hogy  a  költségvetés  szűk  keretei  nem  teszik  számára
lehetővé a méltán jogos anyagi természetű igények kielégítését.

A  szakszervezetek  és  a  közalkalmazotti  tanácsok  a  közoktatási
intézményekben  épp  emiatt  a  körülmény  miatt  szükségszerűen
csekélyebb  szerepet  játszhatnak  az  érdekegyeztetésekben,  mint  a



gazdasági  szervezetek  esetében.  Az  iskolák  belső  viszonyainak
sajátosságai  (a  pedagógiai  vezetés  szükségessége,  a  minimális
hierarchia,  mindenki ugyanazt a feladatot végzi, az igazgató maga is
részt vesz a végrehajtásban stb.) nem is indokolják az érdekképviseleti
szervek  szerepének  túlhangsúlyozását.  Azt  viszont  igen,  hogy  a
mindenkori  igazgató  valódi  partneri,  és  ne  formális  kapcsolatokat
alakítson ki velük.

14. A szervezet életének időtartama normális esetben többszörösen
meghaladja  az  egyes  dolgozók  munkaviszonyának  hosszát.  Ebből,
valamint  a  mobilitásból  következik,  hogy a  vezetőnek  -  olykor  már
vezetői  megbízatása  kezdetén  -  szembesülnie  kell  a  munkaviszony
megszüntetésének feladatával is.

E  feladattípushoz  a  munkajog  és  a  munkaügyi  szabályok  alapos
ismerete  nyújt  támpontot.  Ám  az  EEM  sokkal  több  annál,  mint  a
munkaügyi  szabályok  pontos  végrehajtása.  Egy-egy  elbocsátásnak
fontos  erőforrás-növelő  szerepe  lehet,  ha  azt  emberségesen,
méltóságteljesen,  a  közös értékrendet  tiszteletben tartva  oldja  meg a
vezetőség.  Értelemszerűen  más  és  más  eljárást  követelnek  azok  az
esetek,  amikor  a  munkavállaló,  illetőleg  amikor  a  munkáltató
kezdeményezte  a  munkaviszony  megszüntetését.  Tovább színezik  az
alkalmazott  eszközöket  a  kiváltó  okok  (munkahely-változtatás,
előléptetés,  családi  állapotban  bekövetkezett  változás,  leépítés,
alkalmatlanság  miatti  felmondás  vagy  éppen  fegyelmi  ügy).
Megkülönböztetett  figyelmet  érdemelnek  a  nyugdíjazások  vagy  -
haláleset  után -  a hozzátartozókról  való gondoskodás.  Minden egyes
eset  azonban  üzenetértékű  a  visszamaradt  szervezeti  tagok  számára.
Ezért  a  formális,  gépies  vagy  éppen  az  emberi  méltóságot  sértő
megoldások kártékonyak a szervezet egészére nézve.

Kevésbé  gyakorlott  közoktatási  vezető  számára  különösen  nagy
nehézséget  jelent  a  munkáját  tartósan  rosszul  végző  dolgozó
(pedagógus) munkaviszonyának megszüntetése még abban az esetben
is,  ha munkaügyi  szempontból  egyértelmű a helyzet  (például  lejár  a
határozott idejű munkaszerződése). A nehézséget az okozza, hogy az
emberi kapcsolatokat fontosnak tartó vezető nem vállalja az elbocsátást
közlő kétségkívül kellemetlen beszélgetést. Sőt az azt megelőző kritikai
észrevételeket sem teszi meg. Kerüli tehát a munkatársát, mellébeszél,
majd  írásban  közli  vele  a  döntését.  Ilyen  esetben  az  elbocsátott



pedagógus rendszerint nem szembesül saját szakmai hiányosságaival,
hanem  súlyos  emberi  igazságtalanságként  éli  meg  a  megalázó
helyzetet.  A  tanári  kar  tagjainak  pedig  a  történtek  intő  jelként
szolgálnak abban a vonatkozásban, hogy nem számíthatnak az igazgató
őszinte,  nyílt  kritikájára,  s  bármikor  hasonló  sorsra  juthatnak.  A
munkaviszony  megszüntetésekor  éppen  ezért  ugyanolyan  alapvető
követelmény a vezetői korrektség, mint a munkaviszony létesítésekor.

15. A volt dolgozókkal való kapcsolattartásnak fontos szerepe van a
szervezetek  életében.  A régiek megbecsülése  azt  jelenti  a  mostaniak
számára, hogy érdemes jól dolgozni, mert rájuk is hasonló elismerések,
juttatások, gondoskodás és szeretet vár majd nyugdíjba vonulásuk után.

Az  iskolákban  a  pedagógiai  szempontok  tovább  erősítik  a  régiek
megbecsülésének szerepét.  A volt diákokat és tanárokat megmozgató
évfordulós találkozók, a jelentős életutat befutó egykori növendékekkel
vagy pedagógusokkal való élő kapcsolattartás, a nyugdíjas találkozók
örömteli egymásra találásai nélkül sohasem válhat igazi alma materré
egy- egy iskola.

2. Vezetés és újítás, a vezetés alkotó jellege

Ha grafikonon  ábrázolnánk  a  biológiai  szervezetek  (ember,  állat,
növény és társulások) életútját,  egy széles haranggörbét kapnánk. Az
élet kezdetét és végét jelző két nullapont között a fejlődés, a tetőpont és
a  hanyatlás  korszakát  ábrázolhatnánk,  egyénenként  különböző
időtartományban.  Az  emberiségben  ősidőktől  fogva  megvan  az  a
törekvés,  hogy  a  két  végpont  közötti  időtartamot,  vagyis  az  élet
terjedelmét  meghosszabbítsák.  A civilizáció  fejlődésével  erre  meg is
nyíltak különféle lehetőségek. Ám maga az emberi élet teremtésünktől
fogva véges. A hanyatlás és a halál nem kerülhető el, csak az időpontja
tolható távolabbra.

A  mesterséges  szervezetek  ezzel  szemben  mind  fenn  akarnak
maradni.  „Életüket”  az  emberi  élet  átlagos  időtartamát  messze
túlszárnyaló  idődimenzióban  képzelik  el,  és  működésüket  aszerint
tervezik.  Történelmi  példák  sokasága  igazolja,  hogy  erre  sokuknak
reális  esélyük  van,  lásd  például  az  államszervezeteket  vagy  a  több
évszázados  múltú  intézményeket,  vállalatokat,  cégeket.  Más
szervezetek viszont rendre eltűnnek a társadalmak életéből.



Vajon  mi  okozza  egyikük-másikuk  fennmaradását  és  a  többiek
eltűnését?

Sok egyéb mellett - és ebben a kutatók mind egyetértenek - az alkal¬
mazkodó, vagyis a megújulásra való készségük.

Ha elfogadjuk ezt a megállapítást (nincs okunk rá, hogy vitassuk),
magától  értetődővé  válik,  hogy  a  korszerűen  értelmezett  vezetés
keretén  belül  külön  is  foglalkoznunk  kell  a  vezetés  és  újítás
viszonyával.

Az összefüggés feltárása nem új keletű. A hazai vezetéstudományra
már mintegy három évtizeddel ezelőtt termékenyítően hatott a lengyel
Pietrasinski,  aki  bevezette  a  tudományos  gondolkodásba  az  alkotó
vezetés fogalmát.9 Meghatározásában  „az  alkotó  vezetés  a  kollektív
tevékenység olyan irányítása, amely jelentősen elősegíti a haladást az
adott hatáskörben (vagyis az  újításokat), és előmozdítja a  beosztottak
fejlődését (kiemelés: H. R.).”

Ez  a  máig  érvényes  szemlélet  látható  módon  megfelel  a
legmodernebb  humánerőforrás-fejlesztés  támasztotta
követelményeknek,  és  az  újításokhoz,  valamint  a  beosztottak
fejlődéséhez  fűződő  viszonyban  határozza  meg  a  korszerű  vezetés
jellemzőit.  Lényegében  véve  ugyanezt  az  álláspontot  tükrözi  később
egy  másik,  gyakran  idézett  szerző,  Peter  Drucker  is,  aki  szerint  „a
vezetőnek  nem  azt  a  feladata,  hogy  megváltoztassa  az  embereket,
hanem  hogy  a  talentumokról  szóló  bibliai  példabeszéd  mintájára  -
megszaporítsa teljesítőképességüket (kiemelés:  H. R.)  a bennük rejlő
erények, képességek, életerő és törekvések által”.10

Mi az újítás?
A szervezetek  életében  újításnak  tekintünk  minden  olyan

intézkedést,  amely  meghaladja:  módosítja  vagy  kiegészíti  a
megszokottat, a rutint. Ellenben nem tekintjük abszolút értéknek. Csak
akkor fogadjuk el  pozitív értéknek és követendő cselekvési formának,
ha egyenlőségjelet tehetünk közé és a javítás fogalma közé. Csak az így
értelmezhető újítást tekintjük a korszerű vezetés tartozékának. Vagyis
az  újításokat  nem  önmagukért,  nem  öncélúan  helyezzük
vizsgálódásunk  középpontjába,  hanem  azért,  mert  a  szervezeti
működés, illetőleg a szervezeti eredmények jobbá válását segíthetik elő.

Mikor van szükség újításra vagy megújulásra?



A kérdés  megválaszolásához  érdemes  vizuálisan  magunk  elé
képzelni a szervezetek életét ábrázó grafikont. A fejlődés és a tetőpont
szakaszát  esetükben  is  szükségszerűen  a  hanyatlás  követi.  De  csak
akkor, ha nem történik időben valamilyen beavatkozás. A beavatkozás,
vagyis  az  újítás  megkezdésének  idejét  pedig  azon  pontok  egyikére
tehetjük,  amelyeken  a  szervezet  működése  a  tetőponton  van,  még
mielőtt  a hanyatlás jelei  megmutatkoznának. De csak azután, hogy a
korábbi újítás már felfutott.  (Az így ábrázolt  szervezeti  folyamatokat
szokták innovációs görbének nevezni.)

Minél bonyolultabb szervezetről és újításról van szó, annál korábban
kell  elkezdeni  a  következő  újítás  előkészítését.  (A  hazai  szocialista
nagyipar hanyatlásának éveiben előszeretettel hivatkoztak nálunk is a
japán  példára,  amely  szerint  a  futószalagról  még  le  sem kerültek  a
legelső mintái egy új autótípusnak, amikor a fejlesztő mérnökök már
teljes gőzzel dolgoztak a következő modell bevezetésén.) A bevezetést
pedig úgy kell időzíteni, hogy az minél kisebb zavart idézzen elő, és
akkorra hozza meg látható eredményét, amikor e nélkül már a hanyatlás
jelei kezdenének megmutatkozni. Mert a későn jövő beavatkozás már
nem képes megállítani a hanyatlást, és a szervezet megszűnése esetleg
elkerülhetetlenné válik.

Amikor  például  egy  iskolába  évről  évre  mind  kevesebb  tanuló
jelentkezik, miközben a környéken nem apad ugyanilyen mértékben a
gyerekek  létszáma,  valószínűsíthető,  hogy  a  szülőknek  minőségi
kifogásaik vannak az iskolával szemben. Olyan újításokra volna tehát
szükség, amelyek orvosolják a jelentkező problémákat, és amelyeknek
köszönhetően  ismét  vonzóvá  válhat  az  intézmény  a  környezete
szemében.  Ha  az  újítás  későn  jön,  a  szülők  esetleg  már  végleg
elfordultak  az  intézménytől.  Ilyen  esetben  már  nehéz  megmenteni:
könnyen végleg bezárhatja kapuit.

A  korai  újítások  legalább  ilyen  kártékonyak.  Ha  nem  adunk
elegendő  időt  egy  újítás  bevezetésére  és  megerősödésére,  és  máris
követi  egy  másik,  akkor  könnyen  bizonytalanság,  rendezetlenség,
anarchia következhet be a szervezet életében. Kockázatos dolog a még
rutinná  nem  vált  technológiai  folyamatokat  változtatni.  És  még
kockázatosabb magukba a végig nem vitt  folyamatokba a változtatás
szándékával  beavatkozni.  Az  újítások  ugyanis  kezdetben  sokszor
visszaesést eredményeznek, és csak egy bizonyos idő elteltével hozzák



meg  az  eredményüket.11 Holott  kezdeményezőik  rendszerint  gyors
sikereket  várnak  tőlük,  és  ilyen  érveléssel  kényszerítik  ki
bevezetésüket.  Különösen  a  szervezeti  változtatásokra  érvényes  a
kutatók ezen megállapítása.

Fokozottan  veszélyesek  az  idő  előtt  megkezdett  újítások  a
közoktatásban. Itt ugyanis a tanulók jogai megkövetelik,  hogy csakis
felmenő rendszerben lehessen nekik érvényt szerezni. Azaz egy induló
iskolai  évfolyamnak  a  kezdéskor  érvényes  szabályok  szerint  kell
végighaladnia  a  lépcsőfokokon.  Ha  menet  közben  újabb  lényeges
változtatások következnek be, akkor az a helyzet áll elő, hogy más-más
szabályok lesznek érvényesek a különböző évfolyamokra. Kettős vagy
többszörös  mérce  érvényesül  egy  intézményen  belül,  ami  viszont
megnehezíti,  végső  soron  ellehetetleníti  a  nevelőmunkát.  Minél
többféle „technológiát” kell párhuzamosan alkalmaznia a tanári karnak,
annál  nagyobb  a  veszélye  annak,  hogy  belezavarodik,  és  nem
megfelelőképpen jár el. (Iskoláinkat ma épp ez a veszély fenyegeti. A
2004/2005-ös tanévben ugyanis - a közoktatás tartalmi szabályozásában
bekövetkezett  változások  következtében  -  iskoláinkban  pár¬
huzamosan többféle tanterv van érvényben.)

Mindenféle újítást végeredményben valamilyen parancsoló kényszer
idéz  elő.  A  mindenkori  vezetőség  feladata,  hogy  ezt  a  kényszert
helyesen felismerje. Emellett azonban azt is mérlegelnie kell, hogy van-
e, és mekkora kihasználható esély az újítás sikeres bevezetésére, hogy a
kockázat nem nagyobb-e lényegesen, mint az újítástól várható siker.

A vezető viszonya az újításhoz
A korszerű vezetés tehát  alkotó jellegű, azaz a vezető aktivitása az

újító  folyamatokra  összpontosul.  Ez  négyféle  lehetőséget,  illetve
tevékenységet jelent mind a vezető, mind a szervezet számára.

1.  Lehet  a  vezető  maga  újító. Bár  ez  az  ideális  eset,  nem
mondhatjuk,  hogy  feltétlen  követelménynek  tartjuk.  Amit  viszont  el
kell  várni,  az  az,  hogy fogékony legyen  az  ésszerű  és  szükségszerű
újítások iránt.

2. E fogékonyság megmutatkozhat abban, ha képes és kész másoktól
átvenni az eredménnyel kecsegtető újításokat.

3.  A  fogékonyság  másik  jellemzője  az,  amikor  nem ragaszkodik
min¬ denáron a megcsontosodott szokásokhoz, hanem - megőrizve az



ériékes  hagyományokat  -  támogatja a  hosszabb  távon  sikerrel
kecsegtető változtatásokat, bárhonnak eredjenek is.

4.  A  támogatás  magasabb  Ibkát  jelenti,  amikor  nem csak  utólag
reagál  pozitív  módon  az  újítások  szándékára,  hanem  vezetői
tevékenységével  (motiválással  és  a  vezetői  funkciók  gyakorlásával)
másokat  újításokra  serkent.  Ezt  a  mentalitást  tekintjük  a  leginkább
korszerűnek,  mert  az  ilyen  vezetői  magatartás  mellett  fejlődik
leginkább a szervezet, s benne a munkatársak.

A  szervezetbeli  újítások  vonatkozhatnak  magára  a  vezetésre  is.
Ideális  esetben  ezek  sem öncélúak,  hanem  közvetett  úton  segítik  a
szervezet újításait, amelyek viszont az eredmények javítását szolgálják.

Újítási stratégiák
A  vezetők  és  a  szervezetek  különbözőképpen  reagálnak  az

újításokra.
1. A leginkább dinamikusak és kezdeményezők maguk vállalkoznak

rájuk, azok minden kockázatát vállalva, de minden előnyét is élvezve.
Az ilyen  vezetőket  tényleges  újítóknak, az  ilyen  szervezeteket  pedig
offen zív vagy úttörő szervezeteknek nevezzük. Újításaikat - legalábbis
a gazdasági életben - jelentős haszon ellenében adják tovább másoknak,
a  potenciális  követőknek.  A  közoktatási  rendszer,  nehézkessége
folytán, korántsem ennyire toleráns az újítókkal szemben. Az elismerés
rendszerint  időben megkésve,  esetleg  évtizedek múltán  érkezik  meg,
anyagi  haszon  .helyett  pedig  nemritkán  vesszőfutás  az  újítók
„jutalma”.12

2.  A másodvonalbeli  újítók  a  folytatók. Az ilyen  szervezetekre  a
vállalkozás, a kiegyenlítés jellemző. Ok azok, akik saját elhatározásból,
elsőként  veszik  át  a  máshol  született  kezdeményezéseket.  Kevesebb
kockázatot vállalnak, viszont anyagi  és szellemi téren befektetnek az
újítás  átvételéért.  A  befektetés  megtérül,  sőt,  hasznot  hoz  nekik  az
újítás bevezetése következtében. Erősen motiváltak az újítás sikerében,
ezért  az  eredményeik  is  jók.  A  hazai  közoktatásban  ilyenek  voltak
például az első nyolcosztályos gimnáziumi kísérletet egy évre rá követő
újabb szerkezetváltó gimnáziumok, amelyek mind sikerre tudták vinni
a máshonnan átvett újítást.

3. Őket követik azok, akik külső kényszer miatt vállalkoznak csak az
újításokra. Vagy azért, hogy megelőzzék a bajt, a szervezet hanyatlását,



vagy  azért,  mert  már  jelentkeztek  a  problémák,  amelyeket  csak  az
újítások  átvételével  remélnek  orvosolni.  Mindkét  esetben  az  újítás
konszolidálóival állunk szemben.  Ám az  első  csoportba  tartozókat  a
befogadó  stratégia  jellemzi,  az  utóbbiak  csak  reaktív vagy  passzív
alkalmazkodók.  Lehetnek  nagyon  sikeresek  is  az  újítások
továbbvitelében, de gyakran előfordul az is, hogy kudarcot vallanak. A
fenti  példánál  maradva:  a  harmadik  vonalhoz  sorolhatók,  a  szer¬
kezetváltó  iskolák,  amelyek  a  90-es  évek  derekán  követték  mások
példáját.

4. Ezt az utóbbi csoportot olykor hajszál választja el azoktól, akik
kényszerű  alkalmazkodásuk  és  motiválatlanságuk  vagy
felkészületlenségük  eredményeképpen  tönkre  is  tehetik  a  máshol
eredményes újításokat. Őket a szakirodalom sírásóknak nevezi.

A közoktatásban minden újítás csak igen nagy lassúsággal terjed el.
A valódi újítók sem minden esetben érnek el tényleges sikereket. Ez
akkor  fordul  elő,  amikor  az  újítás  kívülről  jön,  s  megvalósításában
valamilyen oknál fogva nem érdekelt  a pedagógusközösség. (Például
nem hisz annak sikerében, vagy megfelelő honorálás hiányában nem
vállalja  az  újítás  bevezetésével  járó  többletmunkát,  s  csak  látszatra
működik együtt a változtatás külső ösztönzőivel.) A valós eredmények
ott születnek meg, ahol a nevelőtestület egésze vagy minőségi többsége
bensőleg  azonosul  az  újítás  céljával  és  értelmével.  Ösztönzők
hiányában azonban kevés a folytatók száma, és rendszerint igen nagy a
változásokkal  szemben  megmutatkozó  ellenállás.  Minden  tantervi
reformban vagy módszertani újításkor megfigyelhető ez a jelenség. Az
egész tantestületre kiterjedő intenzív továbbképzéseknek, tréningeknek,
a  meggyőzésnek,  a  valós  eredmények  hiteles  bemutatásának  és  az
ösztönzés különféle fajtáinak lehet e téren változást serkentő szerepük
mind az egyes intézményekben, mind a közoktatási rendszer egészében.

Leküzdendő nehézségek
Az újítás többnyire kockázatos vállalkozás. „Járt utat a járatlanért el

ne hagyj!” - tanít a régi bölcsesség, amely épp a kockázatok veszélyeire
int. Az újítások bevezetőinek azonban nem csak a kockázatokkal kell
meg¬  küzdeniük  mint  potenciális  nehézségekkel,  hanem  úrrá  kell
lenniük egyéb akadályokon is, ha vállalkozásukat sikerre akarják vinni.



Ezek az akadályok azonban pozitív szerepet is betöltenek. Gátként
vagy szűrőként viselkednek ugyanis, amelyeken a rossz kezdeményezé
sek könnyen fennakadnak. A jó vezetőnek ezért úgy kell manővereznie,
hogy annak az  újításnak  az  útjából,  amelynek  a  hasznáról  meg  van
győződve, mégiscsak el tudja hárítani az akadályokat.

1. Le kell küzdenie először is mindenféle kívülről vagy felülről jövő
korlátozást. Ez különösen nehéz olyankor, amikor jogszabályok vagy
más  normák,  esetleg  manifesztálódott  elvárások  szigorú  béklyókba
szorítják a szervezet mozgásterét.

Közoktatási  intézményekben  külső  korlátot  jelenthet  a  jogi
túlszabályozás,  és  ezzel  párhuzamosan  az  egyedi  eljárások
engedélyezésének  nehézkes  volta;  a  fenntartó  magatartása,  amelyet
(vagy akit) kevésbé érdekel az újítás esetleg hosszú távon érvényesülő
haszna,  sokkal  inkább  az,  hogy  ne  kockáztassa  bevált  arculatát  az
intézmény.  Külső korlátozást  jelenthet  a  pénzszűke is,  amely  olykor
lehetetlenné  teszi  az  eredeti  elgondolások  megvalósulását.  Vagy  a
szülők  igényei,  akik  ugyanazt  várják  el  az  iskolától,  mint  amit  egy
emberöltővel azelőtt nyújtott nekik, amikor még ők jártak oda. A külső
akadályoknak tehát más és más természetük van. Leküzdésük módjai is
eszerint változhatnak.

2. Létezik, és kell hogy létezzen egy egészséges belső önkorlátozás
is, amely nem mer túl nagy kockázatot vállalni, nem csak vagy nem
elsősorban személyes gyávaság miatt, hanem mert a szervezetért érzett
felelősség óvatosságra inti a vezetőt. Ezért az új ötletek elfogadásához
és bátorításához bizonyos  mértékig  „hősies”,  önmagunkat  is  legyőző
magatartásra van szükség.

A  belső  önkorlátozásnak  bevált,  előre  vivő  formája  a  kísérlet.
Iskolákban  -  a  gyermekek  iránti  felelősség  okán  -  nem  is  volna
megengedhető engedélyezni vagy bevezetni bármiféle újítást anélkül,
hogy  azt  ne  előzték  volna  meg  korrekt,  a  kísérleti  hipotézist  nem
mindenáron  bizonyítani  akaró,  és  az  eredményeket  nem  megmásító
kísérletek.

3. Mindenféle szervezeti újításnak ellenállnak a kialakult struktúrák
is, amelyek épp a meghaladni kívánt eljárásokra szerveződtek. Ezeket
olykor  változtatni  kell  egy-egy újítás bevezetése előtt.  Gyakori  rossz
tapasztalat azonban, hogy a szervezeti változtatások öncélúakká válnak,



nincs a hátterükben valódi, érdemi újító szándék. De megtévesztőek is,
mert látványosak.

Semmi értelme sincs  például  külön telephelyen  működő két  vagy
több iskola összevonásának akkor, ha az összevonás céljai között nem
szerepel egy racionálisabb működést eredményező új szervezeti modell.
Vagy  értelmetlen  dolog  hozzányúlni  a  szakmai  munkaközösségek
kialakult  belső  szerkezetéhez,  ha  ennek  nem  az  az  oka,  hogy  a
változtatás  következtében  dinamikusabb,  eredményesebb  szakmai
munka  kezdődjék  az  iskolában.  Az  öncélú  változtatások  nem  csak
értelmetlenek és fölöslegesek, de kártékonyak is. Rontják a szervezet
belső  klímáját,  nyugtalanságot,  bizonytalanságot  eredményeznek.
Negatív  hatásuk  abban  is  megmutatkozik,  hogy  a  fölösleges
változtatásoknak  kitett  szervezet  a  jövőben  még  erősebben  ellenáll
majd  a  későbbi  újítási  törekvéseknek,  ezáltal  megakadályozhatja  a
pozitív kezdeményezések megvalósulását is.

4. Végül említjük, de a legelső teendő: az újítások bevezetéséhez le
kell  küzdeni  a  szervezet  tagjainak  pszichés  ellenállását  is.
Megnyeréssel,  motiválással,  ösztönzéssel,  és  csak  utolsó  esetben
bürokratikus  módszerekkel,  például  utasítással.  A  dolgozók
újdonságokra történő reagálása széles  skálán mozoghat,  amelynek öt
fokozatát lehet megkülönböztetni: 1. a fenntartás nélküli támogatást; 2.
az  elfogadást;  3.  a  közönyt;  4.  a  passzív  ellenál¬  lást;  5.  a  nyílt
ellenállást. Egy újításnak akkor lehet sikere, ha az első két kategóriába
tartozók fölényben vannak, és ha a közönyösök közül minél többet a
fölötte  levő  kategóriákba  tud  emelni  a  vezetőség.  Arról  sem  kell
lemondani,  hogy az ellenállók tábora előbb vagy utóbb megnyerhető
lesz az első sikerek láttán.

Az  újítások  (és  általában  a  vezetői  döntések)  sikere  vagy
hatékonysága  (effektivitása  =  E)  végső  soron  két  tényező  együttes
hatásától  függ:  a  döntés  minőségétől  (kvalitás  =  Q)  és  a  döntés
elfogadásának (akceptálásának = A) mértékétől. Matematikai képlettel
kifejezve:

E = Q x A.
Amikor egy iskolaigazgató elrendel például valamilyen módszertani

vagy pedagógiai értékeléssel kapcsolatos újítást az iskolában, anélkül,
hogy a sikerében a pedagógusközösség is hinne és valóban akarná azt,
bizonyos,  hogy  passzív  ellenállásuk  miatt  a  változtatás  korántsem



hozza  meg  a  tőle  elvárható  eredményt.  Mi  több,  a  próbálkozás
következtében rosszabb helyzet alakul majd ki, mint korábban volt. A
közoktatási  rendszer  egészének romló teljesítménye  is  összefüggésbe
hozható ezzel a jelenséggel. A gyakori „reformoknak” meg nem nyert
pedagógusok ellenállásán  kudarcot  vallanak  az  oktatásirányítás  azon
újítási  szándékai,  amelyeket  hatalmi  eszközökkel  (például
jogszabályokkal, szankcionálással) törekszik bevezetni.

Az újítás  támogatásához szükséges elfogadó légkör  nem jön létre
automatikusan egyetlen szervezetben sem. A megfelelő pszichológiai
feltételek  csak  az  emberekre  pozitívan  ható  vezetői  effektusok
összességének  eredményeképpen  teremtődnek  meg,  amelyben  a
vezetőnek meghatározó a szerepe.

A vezetési stílus és az újítás összefüggése
Ha korszerűen akarjuk a szervezetünket vezetni, akkor olyan légkör

megteremtésén  kell  fáradoznunk,  amely  tanulásra,  fejlődésre,
újításokra,  kreativitásra  ösztönöz.  Érdemes  ennélfogva azt  is  számba
vennünk,  hogy  vajon  milyen  tényezők  idézik  elő  a  dolgozók
ellenállását az újításokkal szemben.

Tapasztalati úton is adódnak a következő válaszok: a biztonság iránti
szükséglet, a megszokotthoz való ragaszkodás, az újtól, a kockázattól
és a bizonytalanságtól való félelem, az emberi kényelmesség, stb. Ezek
belső  okok.  Ám vannak  olyan,  a  szervezeten  belüli,  de  a  dolgozók
szempontjából  nézve  külső  körülmények,  amelyek  közepette
szükségszerűen  csökken  az  emberek  alkotó  aktivitása.  Ilyenek  a
következők:

- a félelem és bizonytalanság,
- információhiány,
- a tevékenység céljaival, értelmével való belső azonosulás hiánya,
- a tevékenység túlzott ellenőrzése,
- az alulról jövő kezdeményezések, ötletek semmibevétele,
-  az  értékelések,  megbeszélések  elmaradása  vagy  a  főnöki

értékelések kizárólagossága.
A felsorolt jellemzők mind az autokrata vezetési stílus sajátjai (1.1.

8.  fejezet). Nem  mondható  persze,  hogy  autokrata  vezetés  mellett
nincsenek  újítások.  Ilyen  esetben  is  lehet  ösztönözni  a  dolgozókat,
például pénzjutalommal, előléptetésekkel stb. Ám az autokrata vezetés



teremtette bizalmatlan légkör nem kedvez a csapatmunkának, amely a
sikeres  újítások  előfeltétele.  A  dolgozók  ilyenkor  inkább  rejtegetik
egymás  elől  ötleteiket,  mintsem  hogy  egymással  együttműködve
fejlesztenék  közösen  elgondolásaikat.  Nincs  ez  másként  az  álcázott
autokratizmus  mellett  sem,  amely  titkolja  valódi  arculatát,  ezért
alattomosnak kell  neveznünk;  amelyet  a  dolgozók előbb vagy utóbb
mégis felismernek, és viselkedésüket hozzáigazítják.

Az autokrata vezetés tehát ebben az összefüggésben sem tekinthető
korszerűnek.  Csak a  demokratikus  vezetési  stílussal  van esély olyan
feltételek  megteremtésére,  amelyek  a  szervezetek  fejlődését
eredményezik, tehát a korszerű vezetés jellemzői.

3. Szervezeti kultúra, szervezetfejlesztés
E  kötet  elején  számba  vettük,  hogy  melyek  azok  a  tényezők,

amelyek együttesen befolyásolják a vezetés eredményességét (1.1. 2.
fejezet). A felsoroltak között meghatározó helyet foglal el a  szervezet
minősége. Ez  a  fogalom nemcsak  a  strukturális  jellemzőket,  hanem
azon  mutatók  összességét  is  jelenti,  amelyeket  együttesen  szervezeti
kultúrának nevezünk. A korszerű vezetés abban különbözik a korábbi,
meghaladottnak  tekinthetőtől,  hogy figyelmét  elsősorban ez  utóbbira
koncentrálja.

A szervezeti kultúra sok mindent magában foglal. Tágan értelmezve
voltaképpen  mindent,  ami  az  adott  szervezetre  jellemző:
hagyományokat,  történetet,  jövőképet,  munkamódszereket  és  stílust,
csapatszellemet,  kapcsolat-  rendszert,  klímát,  közös  értékrendet,
nyelvet,  szokásokat,  érzelmeket,  érzékenységet  a  külső-belső
történésekre,  tanulási  képességet  és  hasonlókat.  Szűkebben  azt  a
magatartásformát értjük rajta, amellyel az adott szervezet

-  tanulási  folyamatának eredményeképpen -  válaszol  a  mindenkor
adódó kihívásokra.  „A szervezeti  kultúra nem más,  mint  a szervezet
tagjai  által  elfogadott,  közösen  értelmezett  előfeltevések,  értékek,
meggyőződések,  hiedelmek  rendszere.  Ezeket  a  szervezet  tagjai
érvényesnek fogadják el,  követik, s az új tagoknak is átadják mint a
problémák  megoldásának  követendő  mintáit,  és  mint  kívánatos
gondolkodási és magatartásmódot.”13

Bőséges  tartalmat  ölel  fel  tehát  a  szervezeti  kultúra  fogalma.  Az
eligazodást  ma már jól  segíti  a szakirodalom.14 Több vonatkozásáról



volt már szó az előzőekben, így az információkról, az értekezletekről, a
továbbképzésekről,  az  újításokról,  a  vezető  és  a  vezetettek  közötti
kapcsolatokról  stb.  Ezért  itt  csak  három,  a  közoktatási  intézmények
vezetése  szempontjából  különösen  fontosnak  tartott  területet
tárgyalunk.

Együttműködés a szervezetben
Fejlett  szervezeti  kultúra  esetén  kiépülnek  és  állandósulnak  a

horizontális  munkakapcsolatok,  vagyis  az  együttműködés  különböző
formái.  Civilizációnk  fejlettsége  ma  már  minden  embertől  erős
együttműködési  készséget  kíván  és  feltételez,  mind  a
munkakapcsolatokban, mind a társadalmi létezés különböző területein.
Általános vélekedés szerint a kelet-közép- európai államok polgárainak
sok a behoznivalójuk ezen a téren a nyugatiakhoz képest. Ennélfogva
az iskolák társadalmi küldetése megkívánja az ott dolgozóktól, hogy a
jövő  nemzedékét  hatékonyabban  készítsék  fel  a  kooperatív
magatartásra.  Az  pedig  már  a  pedagógia  törvényszerűségeiből
következik,  hogy  együttműködésre  tanítani  csak  az  azt  gyakorló,  s
annak hasznáról meggyőződött pedagógusok képesek.

Ez  az  összefüggés  indokolja  tehát,  hogy  miért  kell  az
együttműködésre

- túl a korszerű vezetés melletti érvelésen - felhívni a figyelmet.
Iskoláinkban  nincsenek  erős  hagyományai  a  pedagógusok  közötti

szakmai  együttműködéseknek.  Kevéssé  érvényesül  a  „csapatban
dolgozunk”  szemlélet  és  törekvés.  Erőteljesen  hatnak  még  azok  -  a
múltból kényszerűen megöröklött - tendenciák, amelyek a magányos, a
gondolatait másokkal nyíltan megosztani nem merő, ám gyakran kiváló
pedagógusokra  építették  egy-egy  iskola  pedagógiai  kultúráját.
Kivételnek tekinthetők azok a műhelyek, amelyek születésüktől fogva
közösen meghatározott értékek és célok jegyében, egységes szellemben
végezték  a  nevelést  (ilyenek  például  a  szerzetesi,  a  keresztény,
keresztyén  vagy más  felekezeti  iskolák,  a  legelső  ún.  szerkezetváltó
gimnáziumok és a legtöbb alternatív  iskola).  Mindazonáltal  növekvő
számban adnak magukról hírt olyan intézmények, amelyeknek sikerült
jelentős lépéseket tenniük a csapatépítés terén.

Jó  alkalmat  teremt  az  együttműködés  megkezdéséhez  vagy
fejlesztéséhez  a  pedagógiai  programok  megalkotása,  illetőleg



felülvizsgálata. Ám az iskolai élet ezenkívül is számtalan egyéb olyan
lehetőséget  kínál,  amelynek  kooperatív  kihasználása  sokkal  jobb
eredménnyel kecsegtet, mint ha egy-egy pedagógus magára maradna a
megoldásával. Ilyenek lehetnek például a következők:

- csoportmunkában kidolgozott javaslatok az éves munkatervhez,
-tanmenetek egyeztetése szakmai munkaközösségeken belül és azok
között,
-  együttműködés  (tanulótoborzás,  megosztott  foglalkozások,

ellenőrzés stb.) a szakkörök és más tanórán kívüli foglalkozásokban,
-  munkaközösségen  belüli  munkamegosztás  és  együttműködés  a

felzárkóztatásokban és a versenyekre történő felkészítésekben,
- felmérő dolgozatok közös összeállítása,
- taneszközök és szakirodalom egymás közötti cseréje,
- évfolyammérések közös előkészítése és lebonyolítása,
-  tantárgyi  vagy  tantárgyközi  programok,  vetélkedők,  projektek

közös előkészítése, szervezése és értékelése,
- „tanárcserék” egy-egy órára vagy meghatározott időtartamra,
- iskolai vagy osztálykirándulások közös projekt szerinti előkészítése

és szervezése,
-  minél  több  iskolai,  évfolyam-  vagy  egyéb,  de  több  közösséget

érintő program közös előkészítése, szervezése és értékelése,
- kulturális és sportrendezvények,
- nyílt órák, bemutató órák,
-  továbbképzéseken  tanultak  munkaközösségi  vagy nevelőtestületi

megvitatása,
- szaksajtó megosztott figyelése, viták szervezése,
- közös pedagógiai kísérletek, kutatások,
- közös taneszköz-előállítás,
- közös tankönyvírás,
-teammunkák,  minőségi  csoportok  egy-egy  intézményi  probléma

megoldására,
-  nevelési  értekezletek,  iskolai  ünnepélyek  egy-egy munkacsoport

által történő teljes körű előkészítése, szervezése és értékelése,
-  pedagóguskórus,  sportkör,  művészeti  kör  vagy egyéb  alkotókör,

klub rendszeres működtetése,
- közös nevelőtestületi szakmai programok és kirándulások,



-  élő külső kapcsolatok ápolása (lakóközösséggel,  más iskolákkal,
külföldi partnerekkel stb.),

- egyéb, amire ötlet  születik,  és amire megvan a fogadókészség a
tanári kar tagjaiban.

Munkamegosztás a vezetőségben
A  szervezeti  együttműködés  ritkán  jön  létre  és  erősödik  spontán

módon.  Természetesen  nem  nélkülözheti  a  munkatársak  elemi
együttműködési  hajlandóságát  és  készségét,  ám ez  önmagában  véve
nem  elég.  Szükség  van  hozzá  a  vezetőségtől  jövő  impulzusokra:
lehetőségekre, alkalmakra, ösztönzésre, elismerésre, és mindenekelőtt a
jó  példák  felmutatására.  Ilyen  példa  lehet  egyebek  mellett  az  ún.
menedzsment típusú vezetés (1.  I. fejezet), amelynek egyik jellemzője
éppen a racionális munkamegosztás.

Közoktatási  intézményeink  többségében  a  vezetőség  tagjai  az
igazgató,  a  helyettes(ek)  és  a  gazdasági  vezető.  Mindenütt  kialakult
közöttük valamilyen munkamegosztás, azaz a feladatok elhatárolódtak
egymástól. Ritkábban tapasztalni azonban, hogy ennek következetesen
érvényt  szereznek  a  mindennapokban:  azaz  hogy  az  igazgató  nem
avatkozik  be a  vezetőtársak  munkájába,  és  hogy a helyettesek  teljes
hatáskörrel,  önállóan  végzik  a  rájuk  háruló  feladatokat.  Sok
intézményben még az a korszerűtlen gyakorlat dominál, amelyben az
igazgatóhelyettes  nem annyira  munkatársa,  mint  inkább kiszolgálója,
mindenese az igazgatónak, aki önmagára nézve nem tartja kötelezőnek
a helyettesével történő egyeztetéseket.

Ennek  az  idejétmúlt  vezetési  praxisnak  a  felszámolásakor  az
igazgató  nem  „kegyet  gyakorol”,  hanem  belátja,  hogy  a  rendkívül
bonyolult szervezet vezetésében egyedül nem, csak felelősséggel bíró,
önálló munkatársak együttműködésével lehet eredményes. És nem csak
belátja, hanem érvényt is szerez a felelősség- és munkamegosztásnak.

Gyakran  teszik  fel  gyakorló  igazgatók  a  kérdést,  hogy  vajon
összeegyeztethető-e és hogyan az egyszemélyi felelősség és a döntési
hatáskörök  munkamegosztáson  alapuló  delegálása.  A  válasz
egyértelmű  igen. De  természetesen  csak  akkor,  ha  a  munkakörök
szétosztása a szakértelem és egyéni elkötelezettség alapján történt meg,
ha  az  igazgatót  helyettesedhez  mély  bizalmi  kapcsolat  fűzi,  ám
rendszeresen ellenőrzi helyettesei munkáját, és ha a szervezet életében



szervesültek  azok  a  rendszeres  vezetői  megbeszélések,  amelyeken  a
döntések  előtti  és  utáni  információkat  kölcsönösen  kicserélhetik
egymással.

Fontos  mozzanat,  hogy az  igazgatóhelyettesi  megbízás  nem örök
érvényű. Visszavonásig érvényes. Ez a jogi szabályozás ad törvényes
lehetőséget  az  igazgatónak  arra,  hogy  -  ha  helyettese  nem  tud
megfelelni az önálló és felelősségteljes, együttműködésen és kölcsönös
bizalmon alapuló vezetői munkavégzés követelményeinek - megfelelő
előkészítés után másnak adjon vezetőhelyettesi megbízást.

A vezetői munkamegosztásban általában ellenérdekelt a külvilág. A
szervezet  partnerei  többnyire  a  legfelső  vezetőtől  várják  és  remélik
problémáik  megoldását.  Ezért  mindenáron  őt  keresik,  vele  akarnak
kapcsolatot  teremteni.  (Bizonyára  tovább  élnek  még  az  emberek
lelkében  azok  a  középkorból  és  a  mondavilágból  megöröklött
nosztalgiák,  amikor  a „jó király”  egyedül  állt  az erény magaslatán a
romlott  környezetével  szemben,  ám így  is  minden  bajnak  orvoslója
tudott lenni.)

Megszokott, de korántsem örvendetes mozzanat iskoláink életében,
amikor bárki, aki kívülről jön (felvétel iránt érdeklődő szülő, szakmai
szervezet képviselője, biztosítási ügynök vagy a szomszéd házban lakó
házaspár),  rögtön  az  igazgatót  keresi.  És  nem  úgy  kopogtat  be  az
iskolatitkárhoz, hogy ilyen és ilyen ügyben jár, vajon kihez fordulhat,
hanem csakis és kizárólag az igazgatóval akar beszélni. Még kevésbé
örvendetes fordulat, amikor az ilyen váratlan, és munkaköri illetékesség
szerint besorolható ügyekben az igazgató minden esetben készségesen
rendelkezésükre  áll  az  ügyfeleknek.  Ha ezt  teszi,  nem csak önmaga
értékes  idejét  darabolja  szét,  hanem  megsérti  a  munkakörökre
vonatkozó megállapodást.

A munkamegosztás révén fokozódik a vezetés professzionizmusa, és
gyorsabbá válik mindenfajta ügyintézés.

Pedagógusetika
A  szervezeti  kultúrának  szerves  tartozéka  az  a  közös  értékrend,

amelyet  a  szervezet  tagjai  önkéntesen  elfogadnak  és  követnek
magatartásukban.  Ez  az  értékrend  az  együttesen  elfogadott
szabályokban jelenik meg írott formában.



A  közoktatási  intézményekben  többek  között  a  szervezeti  és
működési  szabályzatok  (SZMSZ) hivatottak  betölteni  ezt  a  szerepet.
Ám az SZMSZ voltaképpen jogszabály. Műfajából adódóan csak arra
alkalmas, hogy a tipikus folyamatokat rögzítse, miközben a pedagógiai
történések  zöme  egyedi  helyzetekben  zajlik,  amelyek  rendkívüliek,
egyediek  és  megismételhetetlenek.  Ezért  a  jog  eszközével
szabályozhatatlanok. A pedagógusok mindenkori lelkiismereti döntései
határozzák  meg  a  kimenetelüket.  Ezekhez  a  szakmai  lelkiismereti
döntésekhez  szolgál  semmi  mással  sem helyettesíthető  iránytűként  a
pedagógusszakmai etika.15

A  fejlett  szervezeti  kultúrájú  intézmények  éppen  ezért  mind
megállapodnak abban az etikai minimumban, amelyet magukra nézve
kötelezőnek  elfogadnak.  Önálló  etikai  kódexet  alkothatnak,  vagy
elfogadhatják és alkalmazhatják a szakmai etikai kódexek egyikét vagy
másikát,16 amellyel azonosulni tudnak.

Nincsenek külön vezetőkre és beosztottakra érvényes etikai normák.
Ám az lényeges, hogy a vezető tudatában legyen annak, hogy milyen
viszonylatokban kell a cselekvéseit etikai megfontolás alá vetni.

A  közoktatási  vezetés  etikai  dimenzióit  az  alábbi
viszonyrendszerekben kell keresniük és megtalálniuk az igazgatóknak:

- viszony önmagához,
- a vezetőtársaihoz (helyetteseihez,  munkaközösség- és más veze¬

tőkhöz),
- viszony a beosztott pedagógusokhoz,
- a nem pedagógus dolgozókhoz,
- a gyermekekhez, tanítványokhoz,
- a szülőkhöz és közösségeikhez,
- a fenntartóhoz,
- a szűkebb környezethez,
- az oktatásirányításhoz és a szakmához,
- viszony a nyilvánossághoz, a társadalom egészéhez,
Az eligazodást a vezetők esetében is jól segítik a pedagógusszakmai

eti¬ kai kódexek.17

Szervezetfejlesztés
A szervezeti kultúra érzékelhetően fejlődésnek indul, ha a vezetőség

tudatos szervezetfejlesztésbe kezd.



A vezetéstudománynak ez az áramlata jó három évtizeddel ezelőtt
kezdett tért hódítani a fejlett világban. Magyar szerzők a 80-as években
jelentkeztek először e körbe sorolható elemző munkáikkal.18

A  szervezetfejlesztés  nem  magát  a  szervezetet  (értsd:  struktúrát)
fejleszti,  hanem  kihat  a  szervezet  egészére:  dolgozókra,
munkafolyamatokra  és  a  szervezeti  kultúra  alakulására.  És  nemcsak
kihat, hanem ezek aktív részvételével zajlik. S bár a vezetőségtől indul
ki,  részesévé  válik  a  szervezet  valamennyi  tagja.  Olyan  állandósult
folyamatot jelent, amelynek célja, hogy általa fejlődjék minden ember,
s  ezzel  együtt  maga  a  szervezet.  Végső  célja  természetesen  a  jobb
eredmények  elérése.  Szabatos  meghatározás  szerint:  „A
szervezetfejlődés a szervezeteket és a bennük tevékenykedő embereket
érintő, hosszabb távra szóló, az egész szervezetet átölelő fejlesztési és
változtatási  folyamat.  Ez  a  folyamat  az  összes  érintett  közvetlen
részvételén  és  gyakorlati  tapasztalatra  épülő  tudásán  alapul.  Célja  a
szervezet  teljesítőképességének  (hatékonyságának)  és  a  munka
minőségének  (humanizálásának)  egyidejű  javítása.”19 A
szervezetfejlesztés olyan helyzetbe hozza a munkatársakat, hogy saját
problémáikat  felismerjék;  kihasználják  és  kipróbálják  személyközi
kapcsolataikat;  s  maguk  alkossák  meg  az  ideálisnak  vélt  szervezeti
feltételeket  a  hatékonyabb  munkavégzéshez.  E  folyamat  közben  és
eredményeként  tehát  jelentős  mértékben  fejlődnek  az  emberek,
megvalósul a szervezet önfejlődése.

A  minőségirányítási  rendszerek  voltaképpen  sajátos
szervezetfejlesztési modellek. A felsorolt jellemzők mind fellelhetők a
közoktatásban  megismert  Comenius  2000  programban.20 Az  a
minőségbiztosítási, később minőségirányítási törekvés, amely a köz- és
a felsőoktatást a 90-es évek végétől21 váratlanul meglepte, látható, hogy
nem új keletű vezetési vagy irányítási elgondolások22, hanem a korszerű
vezetés  elvéből  és  gyakorlatából  következő rendszerek és  technikák,
amelyeknek közös célja, hogy a szervezetek ún. minőségi szervezetekké
váljanak.  Ez  azt  jelenti,  hogy  állandó  fejlődésben  vannak,  és  hogy
működésükre  a  magas  fokú  szabályozottság  jellemző,  amely
szabályokat  a szervezeti  tagok együttesen,  egyetértésben fogadtak el.
Az  ettől  eltérő  szervezettípusok  az  ún.  bürokratikus,  kaotikus  vagy
kreatív  szervezetek,  attól  függően,  hogy  belső  kultúrájukat  a



munkatársak  egyetértése  és  a  folyamatok  szabályozottsága  milyen
mértékben jellemzi.

4. Hatékonyan vezetni23

A  hatékonyság  közgazdasági  fogalom.  Olyan  cselekvésre  utal,
amelynek  eredményeképpen  megtérül  és  többlethasznot  hoz  a
ráfordított  idő  és  energia.  Jellemzője,  hogy  hasznos  célokra
összpontosító, energikus és tudatos tevékenység, amely által a vezető
megsokszorozhatja  a  szervezet  eredményeit.  A  hatékony  vezetésen
tehát  sikeres,  eredményes  vezetést  értünk,  amely  növeli  a  vezetett
szervezet  teljesítőképességét.  Ily  módon  a  korszerű  vezetésnek
megkerülhetetlen jellemzője és tartozéka is egyben.

A  vezetés  eredményeit  ritkán  lehet  mérni  és  kvantifikált  módon
(számokkal)  kimutatni.  A  gazdasági  szervezetek  esetében  inkább
vannak ezt lehetővé tevő mutatók, a humán szervezeteknél kevésbé. A
közoktatási  intézmények  mint  sajátos  humán  szervezetek  nem
szolgáltatnak  elegendő  mérhető,  tehát  a  hozzá  nem  értők  számára
meggyőző információt a vezetés hatékonyságáról. Ebből azonban nem
következik, hogy az igazgatóknak ne kellene tudatosan törekedniük a
hatékony  vezetés  ismérveinek  elsajátítására  és  gyakorlati
megvalósítására.  Ellenkezőleg.  Hosszabb  távon  ugyanis  -  ezt
tapasztalati  tények  sokasága  bizonyítja  -  az  iskolák  eredményei
közvetlen összefüggésbe hozhatók a vezetés minőségével. Ennélfogva a
közoktatási  intézményt  hatékonyan  vezetni  nem  csak  belső
elkötelezettségből fakadó lelkiismereti kötelesség, hanem külső kény¬
szerítő körülmény is.

A vezetői hatékonyság mutatói
A vezető munkája az általa vezetett szervezet egészére irányul. Ezen

belül  rövid,  közép-  és  hosszú  távú  feladatai  vannak,  amelyeket
összhangba kell  hoznia  egymással.  Ehhez  állandóan fejlesztenie  kell
operatív, a taktikai és a stratégiai vezetési készségeit,  mégpedig úgy,
hogy az előző kettő mindig a távlati (stratégiai) célok elérését szolgálja,
hiszen azok garantálják a fejlődést. A hangsúly így mindig az utóbbira
esik. A hatékony vezetés legfontosabb ismérve tehát az, hogy a legfelső
vezető mindig a stratégiai célokra összpontosítson.



Ehhez elsősorban stratégiai jellegű készségeit kell fejlesztenie. „Az
alkotó  vezetés  nem  kizárólag  intellektus  dolga.  Elsősorban  a
személyiségen,  az  emóciókon,  a  magasrendű  célok  kiválasztásán,  az
energikus  összpontosításon  múlik.”24 Az  állandó  önképzésen,
önkontrolion,  a nem szűnő tudatosságon és a vezetői tréningeken túl
célszerű  időről  időre  szembesülnie  néhány,  a  hatékonyság
szempontjából alapvető kérdéssel.

1. A feladatok szelektálása
Alig találkozhatunk olyan vezetővel, aki ne állítaná, hogy rengeteg a

dolga, és állandó időhiánnyal küzd. Az iskolaigazgatók szinte kivétel
nélkül arról panaszkodnak, hogy kora reggeltől késő estig az iskolában
vannak, és mégsem érnek a feladataik végére. (Manapság átlagosan heti
52  órát  dolgoznak.25)  Ügybuzgalmuk,  önmaguk  égetése  ritkán  társul
markáns sikerélménnyel. Inkább a kifáradás, az elvégzetlen vagy nem
jól  elvégzett  feladatok  miatti  elégedetlenség  és  a  munkatársak
segítségének  elmaradása  feletti  elkeseredettség  dominál  a
beszámolóikban. Márpedig a fáradt, enervált,  rosszkedvű vezető nem
lesz képes energikusan, hatékonyan cselekedni.

Hogyan  lehet  feloldani  ezt  a  látszólagos  ellentmondást?  Azzal  a
kérdéssel  és  a  rá  adott  őszinte,  legtöbbször  negatív  válasszal,  hogy
vajon  a  vezető  valóban  azzal  foglalkozik-e,  amivel  foglalkoznia
kellene? Valamint  a  következőkkel:  Nem  másnak  (helyettesnek,
beosztottnak,  külső  megbízottnak)  kellene-e  az  adott  tevékenységet
végeznie?  Nem  merül-e  el  haszontalanul  az  operatív  feladatok
tengerében ahelyett, hogy valóban a stratégiai kérdésekre koncentrálná
erejét  és  idejét?  Mennyire  időszerű  az,  amit  éppen  csinál?  Nem
kellene-e félretenni valami más, fontosabb dolog kedvéért?

Az ilyen túlhajszolt vezetők rendszerint  nem a vezetéstől fáradnak
el,  hanem attól,  hogy magukra  vesznek  sok  olyan  terhet,  amelynek
éppen  a  szétosztása volna  a  dolguk.  Fennáll  a  gyanú,  hogy  ebbéli
gyengeségük okozza a túlterheltségüket. A végrehajtás, mint láttuk (II.
1. fejezet), nem a vezető feladata. Ha mégis elmerül benne, lehet, hogy
munkatársai  szeretni fogják, amiért  megkímélte őket, de mint  vezető
nem vizsgázott jól. Ebben az összefüggésben is bebizonyosodik mind¬
az, amit a vezetők közötti munkamegosztásról fentebb (1. IV. 3. fejezet)
leírtunk.



A  menedzserképzők  alapkurzusain  valósággal  sulykolják  ezt  a
feladatdelegáló vezetői attitűdöt.  Egészen odáig elmennek: egyáltalán
nem számít, hogy a legfelső vezető voltaképp mit csinál, illetve hogy
mennyi  időt tölt el a munkahelyén. Csak az számít, hogy a rá bízott
szervezet  eredményei  jók-e  vagy  sem.26 Ezt  a  vezetői  hozzáállást
természetesen  nem  abszolutizálhatjuk.  Még  kevésbé  tartjuk
érvényesnek az iskolák világában, ahol

-  mint  már  többször  hivatkoztunk  rá  -  elsősorban  pedagógiai
vezetésre  van szükség, amelynek meghatározó módszere a személyes
példamutatás,  a  helyben  lét. Mindazonáltal  ki  kell  hallanunk  a
menedzserképzők pozitív  üzenetét:  A vezető szelektáljon  a feladatok
között,  tervezze  meg  mindennapos  munkáját,  és  ennek  megfelelően
ossza be az idejét. Csak ebben az esetben lesz képes hosszabb távon is
hatékonyan, testi-lelki egészségét megőrizve vezetni.

2. A feladatvégzés megtervezése
A  másik,  hatékonyságot  segítő  kérdéscsoport  a  vezetői  munka

tervszerűségére vonatkozik.  Vajon helyesen tervezte-e meg a vezető a
heti, napi munkáját? És ha igen, vajon tudja-e magát tartani hozzá?

Ebben  az  összefüggésben  ismét  külön  is  szólnunk  kell  az
iskolaigazgatókról.  Az  ő  konkrét  feladataikat  a  tervezhetőség
szempontjából három csoportba sorolhatjuk.

Az első körbe azok a feladatfajták tartoznak, amelyeket pontosan, jó
előre (akár  egy-két  tanévben  gondolkodva)  meg  lehet  és  meg  kell
tervezni.  Egyik  részük  külső  szervek  által  előírt  határidőhöz  kötött.
(Például  a  pedagógiai  program  törvényben  elrendelt  felülvizsgálati
kötelezettsége, statisztikai adatszolgáltatás stb.). Másik részüket belső,
rendszerint  a  munkatervben  kijelölt  határidők  rögzítik.  E  feladatok
mentén  szerveződik  a  tanév,  s  a  dátumok  lényegében  évről  évre
ismétlődnek. (L.: tanévkezdés, -zárás, felvételi stb.) A tanügyigazgatási
feladatok jó része ebbe a kategóriába tartozik.

A  második  csoportba  sorolható  feladatok  is  tervezhetők,  de  a
határidők kijelölése itt már sokkal rugalmasabban történik. Sok olyan
rutinfeladat tartozik ide, amelyet majdnem mindegy, hogy mikor végez
el  az  igazgató,  de  el  kell  végeznie.  (Például  a  vezetői  ellenőrzések,
óralátogatások,  elemzések,  munkaértekezletek,  postamunka,
szakirodalom olvasása).



A  harmadik  kategória  feladatait  nem  lehet  előre  megtervezni.
Spontán adódnak, az iskolai élet mindennapjainak történései közepette.
A  pedagógiai  jellegű  tevékenységek  zöme  ilyen.  És  ugyancsak  ide
tartoznak a belső vagy külső váratlan események diktálta tennivalók.

.  Az iskolaigazgatónak  arra  kell  törekednie,  hogy ezek a  spontán
feladatok ne borítsák fel túl gyakran előre eltervezett munkarendjét. Ha
ez gyakran bekövetkezik, akkor menthetetlenül megkezdődik az idővel
való  elkeseredett  versenyfutása.  Ez  feszültséget  kelt  benne,  amely  -
mint mindenféle más eredetű rossz lelkiállapot - hibák eredőjévé válik
a munkavégzésben.

Az  eltervezett  munkarend  felborulásának,  a  feltorlódott
munkamennyiségnek  és  az  ebből  eredő  kapkodásnak  más,  még
károsabb következményei  is lehetnek. Nevezetesen az, hogy ilyenkor
rendszerint azok a tevékenységek maradnak el, amelyeket a fenntartó
nem kér számon (például az óralátogatások), vagy amelyek az igazgató
személyének, testi-lelki egészségének karbantartását szolgálják (ilyenek
az  önképzés,  a  lelki  és  kulturális  feltöltődés).  A  felszaporodott
elmaradások előbb vagy utóbb kiütköznek az igazgató munkavégzésén,
s azt megérzi az egész nevelőtestület, majd kárát látja az egész iskola:
repedések kezdenek mutatkozni a kialakult  renden, lazul a fegyelem,
el-elmaradnak látszólagos apróságok, szaporodnak a fel nem dolgozott
feszültségek.

Mindezt úgy lehet elkerülni, ha az igazgató tudatosan törekszik heti
munkatervének  a  szigorú betartására,  és  ha  érvényt  is  szerez  annak.
(Segítségére lehetnek ebben az iskolatitkár és a helyettesei.) Ezért nem
célszerű,  ha  állandóan  a  „nyitott  ajtó”  elvét  követi.  Kétségkívül
népszerű egy ideig az a vezető, akihez bármikor bármilyen apró ügyben
be  lehet  kopogni.  Nagy  is  a  kísértés  az  ilyen  népszerűség
megszerzésére. Különösen újonnan kinevezett igazgatók esetében. Csak
éppen  szétporlad  az  ideje.  A  nyitott  ajtókhoz  szokott  tanári  kart  is
apránként,  tapintatosan  rá  lehet  szoktatni  arra,  hogy  főnökük
munkaideje nem végtelen. A pedagógusok számára tartogatott  állandó
készenlétet  szép lassan fel lehet váltani a  rendszeres és kiszámítható
készenléttel,  és az  időnként  zárt  irodaajtók látványának
elfogadtatásával. (Hiszen az osztálytermek ajtaja is zárva van a tanítási
idő alatt.) Különben a rendszeresen nyitott irodaajtó gyakorlatával az
igazgatói  iroda  nem  lesz  alkalmas  munkahely  az  intenzív  szellemi



munkára, s nemkívánatos eredményeként a spontaneitás győzelmet arat
a tervszerűség és tudatosság felett a vezetői munkában.

A  korszerű  vezetést  pedig  -  bár  nem  nélkülözheti  a  rugalmas
spontaneitást - a professzionizmus, azaz a tervszerűség és a tudatosság
jellemzi.

Mit tegyen a vezető a hatékonyság eléréséért?21

1.  A  vezetés  mindenekelőtt  akkor  lesz  hatékony,  ha  a  vezető
gondosan  ügyel  az  időbeosztására. Úgy  tervezi  meg  napi  és  heti
munkaidejét, hogy

- arra a hétre esedékes minden feladatát el tudja végezni,
- elegendő ideje jusson a fontos tennivalók elvégzésére,
-hosszabb, egybefüggő idő maradjon a nagyobb lélegzetű munkákra

vagy részmunkákra,
-  az  egymást  követő  teendők  sorrendjének  meghatározásakor

töreked¬ jék a változatosságra,
-munkanapjaiba férjenek bele a tipikusan ismétlődő feladatok, ame¬

lyeknek sokfélesége megköveteli az idő ún. tagosítását,
-hagyjon magának szabad időkeretet a váratlanul adódó problémák

megoldására is,
-  az  intenzív  munkaszakaszokat  kövesse  rövidebb-hosszabb

pihenőidő¬ szak: a szabad idő nem okoz veszteséget,  mert  a pihenő
után bizonyítottan megnő az ember teljesítőképessége.

2.  A  hatékony  vezető  elsősorban  a  várható  eredményekkel
foglalkozik,  vagyis  a  stratégiára  koncentrál,  a  jövőre  tekint.  Napi
cselekedetit  aszerint  választja  ki  és  tervezi  meg,  hogy azok valóban
összefüggésbe  hozhatók-e  és  mennyiben  a  szervezeti  célokkal
(iskolákban  a  pedagógiai  programban  megfogalmazott  célokkal  és
feladatokkal).  Az  e  körbe  nehezen  sorolható,  vagy  a  tipikus
háttérmunkákat lehetőleg nem ő maga végzi,  hanem azok¬ nak csak
eredményét hasznosítja.

3.  Fontos  ismérve  a  hatékony  vezetőnek  az  is,  hogy  az  erőre
összpontosít, és nem a gyengeségekre épít. Ez a kritérium nagy szerepet
játszik  a  humánpolitikában.  Nyilvánvalóan  minden  vezető  arra
törekszik,  hogy  tehetséges  dolgozókat  vegyen  föl.  Ám a  tehetséges
ember olykor  nehéz természetű,  ami magában hordja az elszaporodó
munkahelyi  konfliktusok  lehetőségét.  Emiatt  a  legtöbb  vezető
igyekszik elkerülni a nehéz emberek alkalmazását.  Holott  lehetséges,



hogy általuk a szervezet sokkal különb eredményeket érhetne el, mint
korábban.  A  kockázat  és  a  lehetséges  ered¬  mény  kalkulálása
természetesen nem könnyű, és nem is lehetünk biztosak számításaink
pontosságában. Mégis: a kockázatot olykor vállalni kell. Enélkül nincs
semmiféle megújulás.

Gyakori  dilemmája  egy-egy  igazgatónak,  hogy  a  pedagógus-
álláspályázatra  jelentkezők  közül  kinek  kedvezzen:  annak-e,  aki  a
középszerhez  tartozóan,  úgyszólván  észrevétlenül,  valószínűleg
mindenkivel  békében  végzi  majd  a  munkáját,  de  nem  várható  tőle
semmiféle új szín, jó ötlet; avagy annak, akiről az a hír járja, hogy sok
kollégájával volt rossz viszonyban a korábbi munkahelyén, ám például
kiváló  osztályfőnök  volt,  és  minden  tanítványának  életútját
eredményesen  egyengette.  Döntését  nyilvánvalóan  aszerint  kell
meghoznia,  hogy  -  az  iskola  stratégiáját  nézve  -  elsősorban  milyen
típusú  munkatársra  volna  szüksége.  Ehhez  persze  a  saját  vélhető
diplomáciai  (konfliktusmegoldó)  képességeit,  és  a  tanári  kar
tűrőképességét  is  mérlegre  kell  tennie.  Döntése  minden  esetben  őt
magát is minősíteni fogja.

Az erőre építés szempontja külön hangsúlyt kap a vezetőhelyettesek
kiválasztásakor. Sok mindent elárul egy vezetőről az, hogy kikkel veszi
magát körül. A jó vezető tudja, hogy az erőre kell építenie, ezért nem
retteg attól, hogy beosztottai vagy helyettesei bizonyos területeken nála
képzettebbek vagy egyszerűen jobbak. Tudatában van annak is, hogy a
kiváló  kvalitásokkal  rendelkező  helyettes  az  első  számú  vezető
tekintélyét  is  növeli  akkor,  ha  a  köztük  levő  munkakapcsolat
őszinteségen  és  lojalitáson  alapul.  Ha  ezek  hiányoznak  a  helyettes
személyiségéből, kétségkívül „veszélyt” jelenthetnek a vezetőre nézve.
E félelem gyakran visszatartja attól, hogy valóban kiváló helyetteseket
nevezzen  ki.  Az  önbizalom-hiány,  a  félelem,  a  szolgalelkű,  soha
semmiben  ellent  nem mondó  közvetlen  környezet  azonban  kisszerű,
gyakran  autokrata,  hatékonyság  szempontjából  is  jelentős  deficittel
küzdő vezetőkre vall.

4. A hatékonyság egyik feltétele (akárcsak a pedagógiában), hogy ne
aprózzuk  el  magunkat:  egyszerre  csak  néhány  alapvető  területre
összepontosítsunk.  A sokszínűség  gyönyörködtet  ugyan,  de  egy
bizonyos  mértéken  túl  a  figyelem  dekoncentrálódásához  vezet  és
kifáraszt.  „A  természet  kevéssel  megelégszik,  és  nem  terheli  túl



magát”28 -  érvel  a  neveléstudomány  első  összefüggő  rendszerét
évszázadokkal ezelőtt megalkotó Comenius. A túlterhelést (nem csak a
pedagógiában, hanem a vezetésben is) legtöbbször a munkának nem a
mennyisége,  hanem  a  sokfélesége,  a  rendezetlensége  és
rendszertelensége, az összefüggések hiánya okozza. Ezt elkerülendő jól
meg  kell  tehát  mindig  választani,  hogy egy adott  időszakban  éppen
mivel foglalkozzunk.

Kezdő vezetőknek jó szívvel ajánljuk, hogy készítsenek maguknak
többször is időmérleget.

Első  lépésként  jegyezzék  fel  pontosan  egy  héten  keresztül,  hogy
mikor, mennyi időn keresztül, mit csináltak. A heti munkát összesítsék
a végén: adják össze az azonos munkatípusra (funkcióra) fordított heti
munkaidőt  és  fejezzék  ki  százalékban.  Ezt  követően  értékeljék
önmagukban, majd közvetlen munkatársaikkal (vezetőhelyetteseikkel).
Az  értékelés  során  az  alábbi  kérdésekre  keressenek  és  adjanak
maguknak őszinte válaszokat:

- elvégeztem-e mindent, amit a héten el kellett végeznem?
-  valóban  a  stratégiai  kérdésekre  koncentráltam-e,  vagy  többször

elmerültem a kevésbé lényeges részfeladatokban?
- nem végeztem-e túlságosan sokfélét, ami esetleg hátráltatott abban,

hogy megfelelőképpen elmélyedhessek az éppen végzett feladatomban?
- a szükséges mértékben gyakoroltam-e vezetési funkcióimat? Nem

maradt-e el valami (például ellenőrzés, visszajelzések)?
- olyan dolgokkal foglalkoztam-e, amelyekkel valóban nekem kelleti

foglalkoznom;  nem  oldhatta  volna  meg  más  helyettem  némelyik
feladatot?

- arányban álltak-e a feladatok a rájuk fordított idővel?
- jutott-e időm önmagamra: kikapcsolódásra, önképzésre?
- hányszor  fordult  elő és miért,  hogy nem azt  tettem,  amit  éppen

elterveztem és akartam volna tenni?
-  Ha  az  időmérleg  nyújtotta  tükörképpel  nem  vagyok  elégedett,

vajon módomban állt-e másképpen rendelkeznem az időm felett? S ha
igen, miért nem tettem?

Az önértékelés eredményének feldolgozása után, annak tanulságait
figyelembe véve a következő hetek egyikére ajánlatos előre  időtervet
készíteni,  amelyben  kijavítjuk  a  korábbi  időmérleg  hibáit.  Menet
közben  ebben  az  esetben  is  érdemes  feljegyzéseket  készíteni  a



megvalósulásról, vagyis az idő tényleges kihasználásáról. A munkahét
végén vessük össze a tervet a megvalósult történésekkel, és elemezzük
az eltérések okát. Az eltérések önmagukban véve nem jeleznek vezetői
hibát.  Ellenkezőleg:  lehetséges,  hogy  épp  a  szükséges  vezetői
rugalmasságról  szólnak,  amely  nélkül  nem lehetne  reagálni  a  sűrűn
adódó szituációkra.  Ám a sűrűn előforduló  eltérések  mégis  csak azt
mutatják, hogy a vezető nem ura a maga idejének, nem tud tervszerűen
dolgozni,  hanem csak sodródik a  mindenkori  eseményekkel.  Ez már
súlyos vezetői hiba, amelyet állandó önértékeléssel ki lehet és ki kell
javítani.

5.  Végül  a  hatékony  vezetőt  az  jellemzi,  hogy  a  döntései is
hatékonyak.  Ez  azt  jelenti,  hogy  egyfelől  maga  jobbára  stratégiai
döntéseket hoz,  a  kisebb  horderejű  döntéseket  alacsonyabb  szintre
helyezi.  Másfelől  tudatosan  alkalmazza  a  szinektikát: azaz  döntései
előtt mindent alaposan végiggondol, nem tekinti axiómáknak a régen
tudott  dolgokat,  hanem  minden  mozzanatot  ismételten  ellenőriz,  és
szakít az előítéletekkel.

A hatékony döntéshozatalnak a következő lépései vannak:
-  A  problémát  osztályozni  kell  (kinek  a  problémája,  mennyire

általános  vagy tüneti,  kivételes-e  avagy jellemző,  mennyire  fontos  a
megoldása stb.), a rossz besorolás tévútra viheti a döntést;

- Tisztázandó, hogy mit akarunk a döntéssel elérni;
-  Először  mindig  a  legjobb,  a  leginkább  előnyös  megoldást  kell

keresnünk,  erre  törekednünk,  és  csak  utána  kötni  olyan
kompromisszumokat, amelyek mindig hátrányosabbak lesznek, mint az
ideális,

-  A  döntés  meghozatala  után  a  tettek  mezejére  kell  lépni,  azaz
gondoskodni kell annak életbeléptetéséről is. Ezt a fázist a következő
kérdések  helyes  megválaszolása  segítheti:  Kinek  kell  a  döntésről
tudnia,  és  hogyan  értesül  róla?  Kiknek  mit  kell  tenniük  a  döntés
végrehajtásáért?  Vajon  meg  tudnak-e  birkózni  a  feladattal?  Milyen
módon  és  mikor  szerez  a  vezető  információt  arról,  hogy  a  döntés
végrehajtása megfelelőképpen halad-e, azaz ki, mikor, hogyan ellenőrzi
a végrehajtás folyamatát?

A  hatékony  vezetői  cselekvésnek  és  döntéshozatalnak  további
jellemzői  összecsengenek  az  emberierőforrás-fejlesztés  legfőbb



parancsaival  (1.  IV.  1.  fejezet), amelynek  lényege  a  következőkben
foglalható össze:

Helyezzük  mindig  magasra  a  mércét  munkatársaink  előtt,  és
intenzíven használjuk ki a szervezetben levő alkotóerőket!

A hatékonyságot gátló tényezők
Mindazok a vezetők, akik munkájuk során nem veszik figyelembe a

vezetői hatékonyságról fentebb leírtakat, nem lehetnek a saját optimális
szintjükön  sem  eredményesek.  Ennek  elkerülésére  nem  haszontalan
sorra  venni  és  a  vezetői  gyakorlatban lehetőség  szerint  kiküszöbölni
azokat a tényezőket, amelyek a hatékonyság gátjai lehetnek.

1. A problémák helytelen osztályozása vagy rossz rangsorolása igen
gyakori  hiba  és  hatékonyságot  gátló  tényező.  Kikerülésére  ajánlatos,
hogy  a  vezető  mindig  tartsa  kontroll  alatt  ilyen  irányú  lépéseit.  A
rendszeres vezetői értekezletek például megfelelő színterei lehetnek a
problémák  osztályozásának.  Nem  működik  viszont  ez  a  kontroll
autokrata  vezetéskor,  ahol félelem és bizalmatlanság uralkodik,  vagy
ahol a vezetőhelyettesek nem megfelelő szellemi partnerei  a legfelső
vezetőnek. (Mind az autokrata vezetésért, mind a rossz vezetőhelyettes
kiválasztásért  viszont  többnyire  maga  az  első  számú  vezető
hibáztatható.)

Ez az összefüggés rámutat arra is, hogy közoktatási intézményeink
miért  nem működnek sok helyen  eléggé hatékonyan.  A még mindig
fellelhető  autokrata  vezetési  stílus  önmagában  véve  gátja  lehet  a
hosszabb távon értelmezett vezetői hatékonyságnak.

2. Akadályt jelent az idő hiánya. Ennek hátterében a nem megfelelő
időbeosztás  mellett  (lásd  fent)  gyakran  az  hózódik  meg,  hogy  a
beosztottak vagy a külvilág nem hagynak elegendő időt a vezetőnek
feladatai elvégzésére.

Esetleírások elemzése29 azt  mutatja,  hogy a helyzeteknek mintegy
kétharmadában az iskolaigazgató nem volt eléggé tudatos és határozott
akkor, amikor közbejött körülményekre hivatkozva eltért az eltervezett
időbeosztástól.  Az  okok  vizsgálatakor  az  derült  ki,  hogy egyfelől  a
„nyitott  ajtók”  rendszere  megakadályozza  a  tervszerű  munkavégzést.
Másfelől az okok között könnyen fellelhető, hogy az iskolatitkárt ritkán
készíti  fel  az  igazgató  arra,  hogy a  vendégeket  és  a  telefonokat  ne
őhozzá, hanem mindig az adott feladattal megbízott helyetteséhez vagy



pedagógushoz  irányítsa.  Harmadsorban  igen  gyakori  eset,  hogy  a
fenntartó sem tiszteli a vezetők idejét: elvárja, hogy mindig és azonnal
rendelkezésére  álljon.  Bár  nem  könnyű  (és  néha  nem  is  tanácsos)
ellenállni a fenntartó kéréseinek, az időpont-egyeztetésre rá lehet és rá
kell szoktatnunk a hatékony vezetői munkavégzés érdekében.

3. A megmerevedett szervezet nem csak az újításoknak állít korlátot
(1.  IV.  2.  fejezet), hanem  a  vezetői  hatékonyságnak  is.  A  rossz
munkamegosztás  például  az időtényező oldaláról  teszi  lehetetlenné  a
hatékony  munkavégzést.  A  merev  bürokratikus  szervezet  (például  a
minisztériumokban,  amikor  egy  magas  szintű  vezetői  aláírást
megelőzően  5-10  középvezetői  szignó  szükséges  egy-egy  ügyiratra)
lelassítja  a  folyamatokat,  és  elmossa  mind  a  személyes  felelősséget,
mind  az  érdekeltséget.  A  tisztázatlan  feladatkörök  abban  gátolják  a
vezetőt, hogy mindig a stratégiai kérdésekre koncentráljon, és hogy ne
foglalkozzék  párhuzamosan  sokféle  kérdéssel.  A  gyengén
megszervezett  információs  csatornák  a  problémák  helyes
osztályozásában, következésképp a hatékony döntések meghozatalában
akadályozzák.  Ebben  az  összefüggésben  világossá  válik,  hogy miért
vonhat maga után (de - mint fentebb már rámutattunk - csak bizonyos
idő eltelte után) hatékonyságnövekedést egy-egy szervezeti átalakítás.

Az  iskolákban  többnyire  nem  az  a  hatékonyság  gátja,  hogy
megmerevedett,  rugalmatlan szervezettel van dolgunk. Sokkal inkább
az, hogy voltaképpen nincs kiépült struktúra. Úgyszólván minden ügy
az  igazgató  kezén  megy  keresztül,  aki  -  többnyire  jóhiszeműen  -
mindent tudni akar, s ezért inkább maga foglalkozik az ügyekkel.

4. Mivel a döntést kiemelt vezetési funkciónak tekintjük, indokolt,
hogy  a  hatékonyság  szempontjából  is  megkülönböztetett  helyet
tulajdonítsunk a döntéseknek, amelyek csak abban az esetben lehetnek
valóban  megfelelőek,  ha  pontos  információkra  támaszkodnak.
Ellenkező  esetben,  a  nem  ellenőrzött,  pontatlan  információiam
támaszkodó  döntés  nem lehet  hatékony.  Ez  az  összefüggés  rámutat
éppen  az  ún.  alulról  jövő  információk  csatornáinak  fontosságára.
Iskoláink szervezetének (1. III. 2. fejezet) többnyire ez is a gyengébbik
oldala.

Összegezve: a hatékonyságot végső soron minden olyan vezetői hiba
gátolja, amelyet akár tudatlanságból, akár szándékosan a vezető vagy a
vezetőség elkövet, akár cselekvéssel, akár mulasztással.



5. Kerülendő hibák a vezetésben
E kötetben arra  törekedtünk,  hogy az  eredményes  vezetés  pozitív

oldalát vizsgáljuk és mutassuk fel. Arra igyekeztünk rámutatni - olykor
felmutat ván a negatív oldalt is -, hogy mit, miért és hogyan célszerű
tennie  a  vezetőnek.  E  vezetéselméleti  zárófejezetben  ellenkező
szemszögből  tárgyaljuk  a  jelenségeket:  kizárólag  a  negatívumokra
koncentrálunk.  Azokra  a  leginkább  tipikusnak  tekinthető  hibákra
mutatunk  rá,  amelyeket  mindenáron  kerülnie  kell  annak,  aki  jó
vezetővé  akar  válni.  Vitatható  nézőpont,  ám  praktikusan  hasznos,
emiatt vállalható.

Az alábbiakban olyan vezetői hibákat említünk meg (részben már
volt is róluk szó), amelyek nem annyira a vezető személyiségvonásain,
mint  inkább  a  vezetői  felkészültségén  múlnak.31 Számbavételük  épp
ezért biztos fogódzó lehet a vezetésre készülőknek: ha tudják, hogy mit
kerüljenek el,  és el  is  akarják ezeket  kerülni,  akkor jó esély van rá,
hogy tanulással, önképzéssel, önkontrollal jó vezetővé váljék az, akiben
megszületett erre az elhatározás.

1. Általános emberi jellemző, hogy sikereinkért magunkra vagyunk
büszkék, ám a hibáinkért mást szeretünk okolni. Ez a jelenség, amelyet
a  személyes  felelősség  nem  vállalásának nevezünk,  az  egyik
leggyakoribb vezetői hiba.

A pedagógus  a  romló  tanulói  teljesítményekért  általában  csakis  a
diákokat hibáztatja. Az igazgató ugyanezért a pedagógusokat. A gyéren
látogatott  szülői  értekezletekről  csak  az  „érdektelenné  vált”  szülők
tehetnek. A pedagógiai program iránti közönyösség miatt pedig a tanári
kar ismét csak érdektelen tagjai. És így tovább. Ennek a „lefelé muto¬
gatás”-nak  a  kizárólagossága  az,  ami  minden  esetben  kerülendő.  A
vezetőnek minden kudarc, sikertelenség után fel kell tennie magában n
kérdést: „Én magam mit mulasztottam el vagy mit tettem rosszul, hogy
ez bekövetkezett?” És az esetek legtöbbjében bizonyos, hogy fog is ta-
lálni néhány olyan - akárcsak apró - mozzanatot, amelyen ha változtat,
legközelebb talán nem következik be a fiaskó. Például: irreális célokai
és  feladatkitűzést,  rosszul  előkészített,  kiosztott  és  megszervezett
munkát,  a  feltételek  meglétéről  való  gondoskodás  elmulasztását,
elhibázott  döntést,  az  ellenőrzés  negligálását,  a  dolgozó  érdekeinek
figyelmen kívül hagyását stb.



A vezetői felelősség a gyakorlatban akkor is megmutatkozik, amikor
a szervezet vagy valamelyik tagja által előidézett baj, tragédia miatt a
vezető erkölcsi kötelességének érzi, hogy lemondjon a posztjáról. Még
ha közvetlen módon,  jogi értelemben nem hibáztatható  is.  Ebben az
esetben már etikai, és nem vezetéstudományi értelemben beszélünk a
vezetői felelősségről. (L. például annak idején a polgári kormány alig
néhány napja  kinevezett  közlekedési  miniszterét,  aki  egy nem maga
okozta halálos végű közlekedési baleset miatt vonult vissza.)

2.  A  humán  erőforrás  előtérbe  kerülése  mutatott  rá  a  következő
vezetői hibára, amikor is nem segíti elő a vezető az emberek fejlődését.
Korszerűen értelmezett, alkotó vezetés - mint láttuk - csak akkor való¬
sul meg, ha a szervezet fejlődése együtt jár a dolgozók fejlődésével. E
szemléletnek a gyakorlatba történő átültetését a közoktatásban jelentős
mértékben  segíti  a  kötelező  tanártovábbképzés  rendszere.  Ezért  is
helyteleníthető, ha a pedagógus-továbbképzéssel kapcsolatos teendőket
egy-egy igazgató  fölösleges  tehernek  tekinti,  és  akként  is  viszonyul
hozzájuk.

3.  Az  előzővel  eléggé  szorosan  összefügg  a  harmadik  típushiba:
amikor  nem  a  gondolkodást, hanem  a  cselekvést  és  közvetlenül  az
eredményeket igyekszik a vezető befolyásolni. Ha például az igazgató
vagy az oktatásirányítás el akarja érni, hogy a pedagógusok mindegyike
a  legkorszerűbbnek  hitt  módszerekkel  tanítson,  akkor  ezek
eredményességéről  meg  kell  győznie  a  tanárok  tízezreit,  hogy
gondolatban és érzelmileg is azonosulni tudjanak az új eljárásokkal. A
jogi  úton  történő  szabályozás  csak  a  cselekvésre  hat  (a  szakmai
autonómiát  sértő  intézkedések  ellenére  a  tanárok  -  egzisztenciális
függőségük okán - formailag végrehajtják az előírásokat, de csak addig,
ameddig  ezt  szigorúan  számon  kérik  rajtuk),  értékelhető  pozitív
eredménye semmi esetre sem lesz.

További vezetői hibák:
4. Ha rossz társakat (munkatársakat és vezetőtársakat) választunk.
5.  Ha  nem  figyelünk  az  egyéniségekre  és  a  személyességre,  és

mindenkit egyformán akarunk vezetni.
6.  Elfeledkezünk  az  eredmények javításának  fontosságáról,

megelégszünk a zökkenőmentes működéssel.
7.  Nem a  célokra és  az  erősségekre,  hanem a problémákra és  a

gyengeségekre koncentrálunk.



8. Nem főnökként, hanem pajtásként viselkedünk.
9. Nem mérünk egyenlő mércével.
10. Nem állítunk fel világos  értékrendet és követelményrendszert:

kiszámíthatatlanná tesszük intézkedéseinket és magunkat.
11.  Elhanyagoljuk  az  emberek  képzését,  az  adott  munkakörbe

történő betanítását.
12. Akármilyen oknál fogva elnézzük és szó nélkül hagyjuk a hozzá

nem értést.
13.  Nem  törődünk  mindenkivel,  csak  a  kiválasztottakat vagy  a

legkiválóbbaknak vélteket méltatjuk figyelemre.
14. Egyértelmű, nyílt beszéd helyett bármilyen módon manipulálni

igyekszünk az embereket.
15. Elmulasztjuk önmagunk állandó ellenőrzését és értékelését.
16. Bármilyen oknál fogva elhanyagoljuk a szervezetet, és nem vagy

nem szakszerűen gyakoroljuk a vezetési funkciókat.
17. Ha megosztjuk a szervezetet.
18.  Ha nem állunk fel  a  vezetői  székből  akkor,  amikor  már  nem

vagyunk képesek jól vezetni, és a szervezet érdekei azt kívánnák...

6. A jó vezető
A  világos,  és  feltétlenül  a  jót  kereső  gondolkodó  emberi  elme

tapasztalati és logikai úton már nagyon régen eljutott azokhoz a máig
érvényes  felismerésekhez,  amelyeknek  fényében  kirajzolódhatnak  az
igazán  jó  vezető  jellemvonásai  és  cselekedetei.  Kötetünk  zárásaként
egy nagyon régen, a középkor kezdetén keletkezett  műből31 idézünk.
Nem akarván kegyeletsértést  elkövetni,  nem cseréltük fel  vezetőre az
eredeti munkában szereplő, a kolostorok élén álló vezetőt jelentő apát
szót.  Azért  viszont,  hogy a  ma  embere  -  akitől  talán  távol  áll  vagy
idegen  az  apát  kifejezés  -  is  jól  értse  a  szöveget,  mindenütt  jellel
jelöltük a helyét.  Így tetszés szerint behelyettesíthető és értelmezhető,
Akár apátot, akár vezetőt olvasunk ki a szövegből, szembesülhetünk a
vezetőre  és  a  vezetésre  vonatkozó néhány megdöbbentően  korszerű,
holott  majdnem ezerötszáz évvel ezelőtt  papírra  vetett,  örök érvényű
tanáccsal.'

„ Az_(...) mindig tartsa emlékezetében, hogy minek nevezik, és az
elöljáró nevének tettekkel feleljen meg.”



„...  a pásztor  hibájának róják fel,  ha a Gazda bármily tekintetben
kelle¬ ténél kevesebb hasznot talál juhaiban”.

„...  mindazt,  ami  jó  és  szent,  inkább tetteivel  mutassa  meg,  mint
szóval...” „... míg másokat oktat, maga elvetésre méltó ne legyen”.

„Ne legyen személy válogató (...)  Egyiket  a másiknál  ne szeresse
job¬ ban.”

„... akire többet bíztak, attól többet is kívánnak. Tudja, hogy milyen
nehéz  és  terhes  föladatot  vállalt  magára:  (...)  sokféle  emberek
szokásainak szolgálatát. Az egyiket ugyanis gyengédséggel, a másikat
dorgálással,  a harmadikat  rábeszéléssel  vezesse.  Mindenkihez sajátos
jelleme  és  értel-  messége  szerint  alkalmazkodjék,  hogy  ne  csak  a
rábízott  nyájnak  ne  vallja  kárát,  de  a  jó  nyájnak  gyarapodásán  is
örvendhessék”.32

„Valahányszor valami fontos tennivaló fordul elő (...), hívja egybe
az  az  egész  közösséget,  és  adja  elő  maga,  hogy miről  van  szó.  És
miután  meghallgatta  a  testvére  tanácsát,  mérlegelje  magában,  s  amit
hasznosabbnak ítél, azt cselekedje.”33

„Az méltóság  betöltésénél  mindig  azt  az elvet  tartsák szem előtt,
hogy azt kell megtenni …-nak, akit vagy az egész közösség egyetértve
(...)  választ,  vagy  akár  a  közösség  egy  kicsiny,  de  egészségesebb
felfogású része. A …._-ot életmódja érdemére és bölcs tanítására való
tekintetből  válasszák  ki,  még  ha  utolsó  lenne  is  a  közösség
sorrendjében.”

„Gyűlölje a vétkeket,  szeresse a testvéreket.  A büntetésnél okosan
járjon el; kerülje a túlzást, hogy mindig túlságosan meg akarja tisztítani
a rozsdától, el ne törje az edényt. Mindig bizalmatlanul tekintsen saját
gyarlóságára...” „... inkább szeressék, mintsem féljenek tőle. Ne legyen
nyugtalankodó  és  aggályoskodó,  ne  legyen  túlzó  vagy  makacs,  ne
legyen  féltékenykedő és  szerfölött  gyanakvó,  mert  így sohasem lesz
nyugta”.

„... gondolja meg mindig, milyen terhet vállalt magára, és kinek ad
majd számot sáfárkodásáról. Tudja meg, hogy inkább használnia kell,
semmint uralkodnia”.35
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 A szerző írja uj könyvéről
A magyar oktatási rendszerben az iskola szakmai tekintetben önálló.

Ennek a pedagógiailag szuverén egységnek meghatározó személyisége,
vezetője, képviselője az igazgató. Az intézményre jellemző pedagógiai
kultúrának  ő  az  első  számú  formálója.  Tapasztalati  tény,  hogy
pozíciójából  eredően  -  minden  korlátozó  körülmény  ellenére  is  -  át
tudja rajzolni az iskola arculatát, ha akarja, és ha van hozzá mersze és
tudása.

Vezetőnek lenni küldetés, kihívás, küzdelem. Igazi alkotó munka. A
szellem emberéhez méltó vállalás. Különösen szép feladat az iskolák,
kollégiumok,  óvodák  vezetése.  Mert  a  múltat  a  jövővel  összekötő
köldökzsinór  életben  tartását  vállalja.  Szép annak ellenére,  hogy ma
jóval  több  az  igazgató  munkáját  nehezítő,  mint  a  segítő  tényező.
Hogyan  lehet  képes  a  tornyosuló  nehézsége¬ ken mégis  úrrá  lenni?
Nos,  erre  csak  akkor  lehet  esélye,  ha  megtanul mindent,  ami
megtanulható, ha professzionális intézményvezetővé válik.

E  kötet  a  szükségesnek  ítélt  ismerethalmazból  az  alapokat:  a
korszerű vezetéselméleti alapismereteket célozza meg.
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