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ZALAY SZABOLCS 

Sejt és szervezet az oktatás világában  

Tézis – antitézis – szintézis  

Martin Luther King 54 évvel ezelőtt elmondott egy beszédet, amelyben ki merte mondani 

a hitét, az álmát, aminek az lett a következménye, hogy egy évvel később az amerikai al-

kotmány 24. kiegészítésében, 1964. július 2-án életbe léptette az új polgárjogi törvényt, 

amely a diszkrimináció összes fajtáját tilalom alá helyezte, a fekete férfi pedig – minden 

idők legfiatalabb kitüntetettjeként – a Nobel-békedíjat is elnyerte. Szeretnék példát venni 

erről az emberről, mert nekem is van egy álmom, s látom magam előtt ennek az álomnak a 

teljesülését, pedig ugyanolyan lehetetlennek tűnik a megvalósítása sokak számára ma is, 

mint a feketék egyenjogúságának elérése Amerikában. Az én álmom: egy jó iskola, ahova 

szeretnek járni a diákok, ahol szeretnek tanítani a tanárok, szeretnek dolgozni a dolgozók, 

s a szülők is boldogok ettől. Azért is tudok talán így hinni, mert ezt az örökséget kaptam a 

családomtól, s ezt a példát láttam egyetemi munkahelyemen is, a FEEFI-n, illetve később 

a PTE Felnőttképzési és Emberi Erőforrás Fejlesztési Karán. 

Ez az álom csak akkor valósulhat meg, ha elég sokan elhiszik azt, hogy ez lehetséges. 

Ha meg lehet mutatni a példáját elég sok helyen ahhoz, hogy mindenki ezt szeretné. 25 

évvel ezelőtt – kezdő tanárként – egy kis önképző csoportot alapítottam a Leőwey Klára 

Gimnázium falai között – Labirintus néven – azoknak a gyerekeknek, akiknek hiányzott a 

formális oktatásból a beszélgetés, a mélyebb gondolkodás az élet értelméről, s akik a ka-

maszproblémák rengetegében szerettek volna eligazodni. Kiutakat kerestünk, s boldogok 

voltunk, hogy találtunk egy helyet és egy formát ehhez, és hogy hagytak minket beszél-

getni, gondolkodni. Hála az akkori igazgatónőnek, néhai dr. Szolcsányi Jánosné Juditnak. 

Ezekkel a fiatalokkal a mai napig tartom a kapcsolatot, s arról számolnak be nekem, im-

máron negyvenévesen, hogy fontosak voltak nekik ezek az együttlétek, hogy megtalálják 

önmagukat, s merjenek rendhagyó döntéseket hozni, ha kell. Mert a Labirintusban tényleg 

az Életre készültünk. S tudtunk lelkesedni! Számomra az a 10 év, amelyet a Leőweyben 

töltöttem, jelentette a hegeli/madách-i „tézist” a saját szubjektív dialektikus történetemben. 

Mindent, amit a pedagógiáról tudok, ott kezdtem el.  

Azután jött egy másik nagy álmodóval és szervezővel való találkozásom 2000-ben. Dr. 

Koltai Dénes professzor úr, amikor megtudta, hogy drámapedagógiával foglalkozom, azon-

nal hívott, hogy tegyem át a székhelyemet a Szent István térről a Szántó Kovács János 

utcába, s az akkori kommunikációs és csoportdinamikai tréningeket oltsam be drámapeda-

gógiával. A beoltás oly jól sikerült, hogy újabb 10 évre maradtam az egyetemen, közben 

mind a formális képzés keretei között, mind a piaci szektorban elkezdtem tematikus fej-

lesztő tréningeket tartani, kezdetben dr. Vassné dr. Forintos Klára irányításával, majd ké-

sőbb dr. Lakner Szilviával közösen is. Sok segítséget kaptam közvetlen kollégáimtól: dr. 

Sári Mihály professzor úrtól, dr. Huszár Zoltán és dr. Várnagy Péter docens uraktól, kedves 

barátaimtól, valamint Dina Miletta tanársegéd asszonytól. Az akkori FEEFI tanársegédje-

ként dr. Nemeskéri Zsolt dékánhelyettes úr és dr. Kocsis Mihály docens úr hathatós támo-

gatásával doktoráltam neveléstudományból Zsolnai József professzor úr neves doktori is-

kolájában a Veszprémi Egyetemen. Kutatási területem a drámapedagógia, a konstruktivista 

pedagógia és a Csíkszentmihályi Mihály-féle flow-elmélet kapcsolata volt. Ebben a 10 év-



Zalay Szabolcs 

1 5 4  

ben a sikeres gyakorlati képzés mellett elméletben is le tudtam tehát írni az addigi tapasz-

talatokat, és néhány újszerű megállapítást is sikerült tenni az iskola és a tanóra viszonyáról, 

mint „sejt és szervezet” kapcsolatról, és ezek „világszerűségéről”.  

2011-ben azután jött a szintézis lehetősége. Mindaz, amit az addigi két munkahelyemen 

tanultam és gyakoroltam, egy újabb szintre emelődhetett, amikor megpályáztam volt  isko-

lám, a Leőwey igazgatói posztját. Pályázatomban már úgy mutattam be az iskolai életet és 

annak fejlesztését, mint egy „élő organizmusét”, amelyben a tanóra az a sejt, amelynek az 

egészségességén múlik a szervezet élete. Ez a koncepció lett az alapja a  mai „paradigma-

váltó” elképzeléseknek, amelyeket több szinten igyekszünk megvalósítani helyben és or-

szágosan is. Mert vannak olyan történelmi, lélektani pillanatok, amikor az álmok meg tud-

nak valósulni, hasonlóan, mint amikor a tojáshéj megreped, s eljön az ideje az új élet meg-

születésének. Ez a paradigmaváltások időszaka. Több jel is arra mutat, hogy a mi időnk 

ilyen idő. Nem csinálhatjuk már ugyanazt, amit eddig, nem élhetünk úgy, ahogy eddig, 

mást és máshogy kell tanítanunk és tanulnunk, mint eddig. Ez a  gondolkodásmód indította 

el annak idején a FEFFI megalapítását is Koltai Dénes és kollégái segítségével, s ez lehet 

most egy új „iskolakoncepció” alapja. 

A paradigmaváltás kora 

Többféle iskolatörténeti paradigmát látunk magunk mögött és előtt. Ezeket sokféleképpen 

hívhatjuk. Nevezhetjük például poroszos, reformer, konstruktivista vagy konzervatív, libe-

rális, fenntartható paradigmáknak. A most kibontakozó irányzatot a kognitív pszichológiai 

forradalom eredményeire alapozva nevezhetjük konstruktivistának, amely a tudatfejlődést 

nevezi meg központi kategóriájának, túllépve az ismeretszerzésen vagy a kompetenciafej-

lesztésen is. Vagy fenntarthatónak, amennyiben a globális és személyes veszélyekre való 

reagálás képességének fejlesztését állítjuk pedagógiánk középpontjába.  

Jelenleg – a fenti elveknek megfelelően – készül a magyar oktatási-nevelési rendszer 

átalakításának tervezete. Az új „NAT5” koncepció radikálisan új köznevelési stratégiát ha-

tároz meg. Ennek kidolgozója a prof. dr. Csépe Valéria akadémikus asszony vezette team, 

aki kormánybiztosi felhatalmazással vezeti a munkacsoportot, amely felelős ezért a nagyon 

komoly munkáért. A paradigmaváltó stratégia főbb ismérvei a következők lesznek: 

− rendszerszerű, de rugalmas átalakítás az „ismeret-tudás-készség” hármas modern 

igényeknek megfelelő közvetítésére; 

− a „versenyképesség-értékteremtés-méltányosság” hármas vezérelvnek megfelelő 

változtatások bevezetése; 

− túllépni az ismeretalapú felépítésen, de a kulcskompetenciákra egyszerűsített elve-

ken is, ezzel szemben tudásrendszerekben gondolkodni; 

− alapvető szervező elv lesz a tartalmat jelenségalapon szervező és módszereiben is 

többkomponensű, azaz a hagyományos módszereket (pl. tankönyv, laboratórium 

stb.) a digitális oktatástechnológiai módszerekkel ötvöző oktatás;  

− képes lesz a műveltségterületek közös tartalmai közvetítésének keresztérvényesíté-

sére, a tanulók fejlődését a változó környezet figyelembe vételével támogatni;  

− kulcsfogalmai: a tanulni tudás támogatása, az ismeretek-tudások készségek rendszer-

szerű megközelítése, ezek arányos megjelenítése, alkalmazni tudás, problémameg-

oldó gondolkodás, az oktatás eredményességének folyamatos követése a mérés-érté-

kelés komplex módszereivel; 

− a módszertani megújulás elősegítése. (Csépe, 2017) 

A fenti stratégia megvalósulásának sikere nagymértékben függ az elfogadottság mérté-

kétől. Ehhez széleskörű szakmai és társadalmi egyezetés, illetve az iskolai autonómia va-
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lódi megvalósítása szükséges, hogy felszabadulhassanak azok az energiák, amelyek felhaj-

tóerőként szolgálhatnak ezekhez a változásokhoz. Hiszen itt egy alapvető szemléleti, tar-

talmi és módszertani megújulásról beszélünk, s tudjuk, hogy az oktatás sikerének a kulcsa 

a pedagógus személye.  

Jól szolgálhatja ezt a megújulást a már bevezetett értékelési illetve minősítési rendszer, 

ha az képes „szervesülni”, ha annak „8 kompetenciája” valóban átitatja a teljes pedagógiai 

rendszert, s nemcsak formális értékelési szempontsor marad (szakmai tudás, tervezési tu-

dás, tanulástámogatási tudás, személyiségfejlesztési képesség, közösségfejlesztési hajlam, 

értékelő attitűd, kommunikációs képesség, innovációs hajlandóság). A rendszerben meg-

jelenő – gyermekre és a tanulásra helyeződő – hangsúlyok jól jelzik a fejlődés lehetséges 

pozitív irányait, amelyek tudományosan is megalapozottak és a korszellem igényeinek is 

megfelelnek. 

Ezért is fontos feltétel ehhez a paradigmaváltáshoz a pedagógusképzés és továbbképzés 

21. századhoz igazítása, a fenti célokhoz illeszkedő megvalósítása. Ez új pedagógiai kul-

túrát jelent, amely elengedhetetlen a köznevelési rendszer „organizmusának”, élő világá-

nak fejlesztéséhez. 

A pedagógiai kultúra összetevői 

A pedagógiai kultúra összetevőinek vizsgálatával foglalkozó tanulmányok egyre pontosab-

ban tárják elénk azokat a jellemzőket, amelyeken múlik a pedagógiai siker (Nagy, 2010). 

A megjelent publikációk azt sugallják, hogy érdemes felállítanunk egy olyan pedagógiai 

szituációs modellt, amelyben a pedagógiai tevékenység minden fontos dimenziója megje-

lenik, akár a tanórai vonatkozásokat, akár az iskolai szervezetfejlesztés szintjét vizsgáljuk. 

Ennek a koncepciónak az alapjait 2008 után a PTE Felnőttképzési Kar tanszékvezető ad-

junktusaként dolgoztam ki (Zalay, 2011). Azután 2011 óta a Pécsi Leőwey Klára Gimná-

ziumban került bevezetésre. Az elmúlt hat esztendő tapasztalatai szerint, amennyiben a 

pedagógus, illetve az iskolavezetés rendelkezik ezeknek a dimenzióknak a magas szintű, 

tudatos működtetési képességével, akkor van esély az adott pedagógiai közegben, hogy 

adekvát reakciók szülessenek a korszak aktuális kihívásaira, mind a globális problémák 

kezelése, illetve interpretálása, mind a fiatal korosztálynak megfelelő kommunikációs esz-

közök megtalálása terén. Ahhoz, hogy pontosan tudjuk, mivel kapcsolatban  kell kifejteni 

a pedagógiai tevékenységet, azaz melyek az aktuális fókuszok, be kell azonosítani a prob-

lémákat. 

Világválság-tünetek 

A „pedagógiai világ” nem választható külön társadalmi és globális valóságunktól. Márpe-

dig akármelyik oldalról vizsgáljuk, egyértelműen kirajzolódnak mai világunk válságtüne-

tei. Ennek a válságnak a természete minimum hét pontba sűríthető, ha maradunk a többdi-

menziós gondolkodási modellnél, akkor a személyiség felől nézve, annak mindegyik kap-

csolati dimenzióját érintve. 

Válságban van a természettel, tágabban a környezetünkkel való viszonyunk (Hajnal, 

2010). Az elmúlt száz év alatt ötszörösére, naponta egy Pécs nagyságú városnyival szapo-

rodó emberiség lassan egyáltalán nem jut elég egészséges táplálékhoz, vízhez és nyers-

anyaghoz. Válságban vannak társadalmi kapcsolataink, a családtól, a kisközösségeken át, 

a nemzetekig és ország-csoportokig. Válságban van történettudatunk. Egyéni, családi, kö-

zösségi, nemzeti és globális szinten egyaránt megszakadtak az „identitás-szálaink”, „a múl-

tat majdnem sikerült végképp eltörölnie” egy torz, manipulatív „orwelli” világnézeti hul-

lámnak, amely több szélsőséges ideológiát is produkált az elmúlt kétszázötven év alatt. 

Válságban van a transzcendenssel való kapcsolatrendszerünk. Hiába mondja magát va la-

mely valláshoz tartozónak a Föld 7 milliárd lakójából az emberek 90% -a, a mai ember 
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gyakorlatából hiányzik az Istennel való szoros együttműködés. A nietzschei látlelet meg-

lehetősen pontos: a mai emberek többsége számára „Isten halott”. Nem véletlenül szapo-

rodtak meg a tehetségkutatással kapcsolatos vizsgálatok, hiszen a hiányok mellett ezen a 

területen különösen szembetűnő a pazarlás. A legtöbb ember „nincs a helyén”, nem tud a 

talentumainak megfelelő munkát végezni. De ugyanez a helyzet a távlatok kérdésével. A 

jelenre fókuszálódik a fogyasztói világ embertömege, s a jó célkitűzések képessége szintén 

hiányzik. S végül önmagunkkal sem vagyunk kibékülve, válságban van az emberi tudat, a 

személyiség maga, rengetegen keresik a harmonikus élet lehetőségét különféle technikák, 

módszerek segítségével, de csak kevesen jutnak el a lelki béke és a békés kapcsolatok meg-

éléséig.  

Pedagógiai kihívások 

Stratégiai nevelési és oktatási cél tehát, hogy ezekre a válságos viszonyokra megoldásokat 

kínáljunk diákjainknak, vagy pontosabban, alkalmassá tegyük őket arra, hogy keresni tud-

ják az életképes alternatívákat. Erre azonban csak a teljességet keresők és megélők képe-

sek. Fizikai, lelki és szellemi értelemben egységes és egészséges, „meglett emberré” váló 

fiatalokat kell nevelnünk, akik az autonómia magasabb értelmét képviselik, azaz a szemé-

lyiség mindhárom szintjén, szabadon, felelősen és magas szeretetfokkal képesek létezni, 

kisugározva magukból az emberi élet megélésének magasabb frekvenciáján a boldogságot. 

Ezek az emberek menthetik meg a világot, vagy képviselhetik egy új világ paradigmáját, 

akikben a mai kor „sötétségének” közepette is a Fény lakozik. Így válhatnak tanítványaink 

az „eszmélkedés” korának embereivé. Ehhez olyan tanulási-tanítási modellekre van szük-

ség, amelyek képesek az új világalkotásra. 

A pedagógia dimenziói 

Ahogy egy művész alkotásának létrehozásával egy második világot teremt, az esztétikai 

elméletek leírása szerint, ugyanúgy a pedagógus is ezt teszi egy-egy óra vagy foglalkozás 

„megalkotásakor”. De ezt teszi egy igazgató is, amikor egy pedagógiai intézmény világát 

működteti. Érdemes feltérképezni azokat a jellemzőket, amelyeknek a minőségén múlik 

egy-egy ilyen világ működőképessége. Más szóval azokat az indikátorokat vesszük itt 

számba, amelyek egy-egy nevelő pedagógiai kultúráját jellemzik. Eddigi kutatási eredmé-

nyeink szerint ezeken nemcsak a tudásközvetítés sikere múlik, hanem a világalkotási ké-

pesség foka befolyásolja a teljes pedagógiai „univerzum” atmoszféráját, végső soron a 

résztvevők jóllétét, amelyről a modern „légkör-” és „élmény-vizsgálatok” nyomán tudjuk, 

hogy egyáltalán nem elhanyagolható tényező. 

A tanítási / nevelési tudás 

A gyakorlati tapasztalatok alapján bátran állítható, hogy a tanulási folyamat szervezése 

többszörös világépítési gyakorlat. Ebben alapvető szerepet játszanak, mint „tudáspillérek”, 

a pedagógus alapkompetenciái. Ilyenek a többszintű tervezőmunka – a tanári személyiség 

mozgósítása –, az adekvát pedagógiai filozófia kiválasztása – az értékközvetítés –, a kog-

nitív disszonanciák leküzdése –, a megfelelő tanulókép alkalmazása és a pedagógiai szitu-

ációnak megfelelő eszközválasztási képesség, amelyek mind összhangban vannak a „8 

kompetencia” rendszerével. 

A tanulási folyamat támogatása 

A tanulási folyamat támogatásának tudása már a második dimenziója a nevelő pedagógiai 

kultúrájának. Ide tartozik a beléptetés, a kontextus-építés, a narratívaválasztás, a megértés-

beli változás előidézése, a mélyítés, a reflektivitás és a kiléptetés támogatása. Ezek a pe-

dagógiai építkezés folyamatának fázisai, amelyben lejátszódik a meglévő tudásstruktúra 
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áthangolódása, a modern neurobiológia nyelvén, az „áthuzalozás”, amely minden igazi ta-

nulási folyamat alapja (Zalay, 2006). Ennek a tudatos „világépítési rendszernek” elsősor-

ban az intenzív motivációs aktivitásban mutatkoznak meg az előnyei, amellyel a tanár 

mintegy „életre serkenti” a diákot az órán, és eléri nála a megértésbeli változást, vagy a 

konstruktivizmus nyelvén a konceptuális váltást (Nahalka, 2002). Ehhez azonban nem elég 

az „elmondás”, de önmagában a „cselekedtetés” sem. Fontos a deduktív folyamat, a terve-

zés attitűdjének megvalósítása folyamatos egyeztetésekkel és újratervezésekkel.  

A különböző változásokban megnyilvánuló tanulás a világépítés elveit tudatosan gya-

korló tanár óráin szituációk értékelése, megértése, elemzése, variációinak kipróbálása men-

tén zajlik, ezért a tanár feladata az, hogy a szituációk világának felépítését megteremtse, 

egyrészt a tervei szerint, másrészt a résztvevőkkel együtt az óra közben. Ez a pedagógia 

„világépítési” folyamatának első két dimenziója. 

A kommunikáció dimenziója 

A pedagógiai kontextus pilléreinek és folyamatának bemutatásával látszólag előttünk áll 

egy óra szerkezete. Valójában egy kétdimenziós, „kvázi síkrendszer” elemeit látjuk egymás 

mellett. A megértésben bekövetkező változás, a mélyebb szintű tanulási folyamat csak a 

pedagógiai szituáció kommunikációjának dinamikus leírása alapján ragadható meg. 

A tanulási szituáció működési mechanizmusának lényegét elsősorban a kontextus ösz-

szetevőinek további, differenciáltabb meghatározottságaival írhatjuk le, amelyek elsősor-

ban a pedagógiai szituációk belső szerkezetét, az eddig említett összetevők egymáshoz való 

viszonyát, tanórán vagy foglalkozáson belüli rendjét és a különböző probléma-megközelí-

tések szerkezetét hordozó modelleket jelentik. A pedagógiai, „második” világ meghatáro-

zói tehát a szituációk. Ezek tudatosítása, illetve kérdésekkel és instrukciókkal való irányí-

tása a tanár egyik fő feladatát jelenti, hasonlóképpen egy drámapedagógiai folyamatirányí-

táshoz (Neelands, 1994). A szituációk feltárása és megértése által lehet a feszültségkeltés 

és -oldás művészi eszközét az órán belül alkalmazni. Egy-egy szituációt a színházi szak-

nyelvből kölcsönözve hét fontos tényező határoz meg: a tér, az idő, a szereplők, a viszo-

nyok, az előzmények, a szándékok és a jelenbeli megnyilatkozások (Kaposi, 2007). Minden 

vérbeli pedagógus tudja, hogy ezekkel a tényezőkkel mindenfajta pedagógiai szituációban 

számolnunk kell, ha sikeresen akarjuk azokat működtetni. 

A tér kétféle aspektusban is meghatároz egy helyzetet. A „nagytér” a földrajzi tájolást 

jelenti, amely mindig belejátszik a pedagógiai szituációba: ország, város, falu stb. A „kis-

tér” a konkrét hely pontosítása és kezelése: mit kezdenek az óra résztvevői a rendelkezé-

sükre álló térelemekkel. Az idő szintén megjelenik mindkét aspektusában. A „nagyidő” a 

pedagógiai helyzet történelmi meghatározottságát jelenti, amely mindig keretezi a mun-

kánkat, néha direktebben, néha áttételesen. Míg a „kisidőben” a napi idő jelenik meg:  dél-

előtt vagy este, s hogy milyen időtartamban játszódik a nevelési-oktatási helyzet. Ahogy 

az is fontos, hogy mennyi idő áll rendelkezésre egy-egy probléma elemzésére. 

A szereplők szintén több rétegűen meghatározhatóak. A klasszikus háromszintű szemé-

lyiségmodell alapján pontosíthatóak a fizikai, lelki és szellemi adottságok, jellemzők. A 

viszonyok újabb három lehetőséget kínálnak a kommunikációs viszonyok finomításra. A 

résztvevők között folyamatosan kezelni kell az egymás mellé rendeltség, az alá -föléren-

deltség, illetve a kapcsolat minősége szerinti kapcsolatokat.  

Az előzmények a pedagógiai szituáció „múltját” jelentik. Hosszabb és rövidebb távon is 

gondolkodhatnak ezzel kapcsolatban a résztvevők, és előhívhatják előzetes tudásaikat. 

Ugyanígy tehetnek a szándékokkal is, megint hosszabb és rövidebb távon, amelyek a szi-

tuáció „jövőjét” jelentik. Itt azok a célok, akaratok, irányultságok játsszák a főszerepet, 

amelyek a pedagógiai szituáció résztvevőinek késztetései. Végül, de nem utolsó sorban a 
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kommunikáció legnyilvánvalóbb jellemzői határozzák meg a szituáció működtetésének mi-

nőségét. Ezek azok a megnyilatkozások, amelyek a helyzet „jelenének” összetevői. Ide 

tartozik mindenfajta megnyilvánulás, a mozdulatoktól, a szavakon át, a gondolatokig és az 

érzésekig. Jól érzékelhető a fenti felsorolásból, hogy a pedagógiai szituációban ezek jelen-

tik a tudat fő összetevőit, amelyekkel a résztvevőknek dolgozniuk kell a tanulási folyamat 

során. 

A pedagógiai világ atmoszférája 

Az elmúlt időszakban igen jelentős mértékben megnőtt a pedagógiai „klímakutatás” volu-

mene. Nem véletlenül. Ez lehet az a legkevésbé megfogható, mégis kitüntetett jellemzője 

egy-egy pedagógiai szituációnak, amelyen áll vagy bukik a többi összetevő sikere is. Ma-

gyarán, a pedagógus pedagógiai kultúrájának fontos összetevője, hogy milyen hangulatot 

teremt az óráin, mennyire motiválja a különböző diákokat, képe-e feloldani a feszültsége-

ket, van-e humora? Mennyire képes olyan légkört varázsolni, amelyben élmény a tanulás, 

még ha kemény munka is kell hozzá? Ez a dimenzió úgy írható le, mint a pedagógiai világ 

„időtényezője”, amely gyorsan elrepül, ha átélhetjük benne az igazi életörömöt, de vánszo-

rog, ha a résztvevők unatkoznak vagy egyszerűen szenvednek tőle. A „világélmény” a ta-

nuló legfontosabb motivációs bázisa. E nélkül minden tanulás „világtalan”. Ha viszont si-

kerül a jó klíma megteremtése, akkor megtörténhet, hogy a tanórai szituáció tudatos terve-

zése és kezelése révén a tanulás folyamatában valódi „világélménye” lehet a résztvevők-

nek, hisz a feltárt „kutatási témák”, „tanulási területek”, elemzett problémák hátterében 

egy rendezett világ képe bontakozhat ki. 

Az iskolai szervezetfejlesztés szintje 

Mindezek a dimenziók eggyel magasabb szinten is értelmet kapnak. Ha az iskolavezetés 

szemszögéből tekintjük a pedagógiai szituáció világát, akkor ugyanezeket a szempontokat 

végigjárhatjuk és elemezhetjük az iskolai szervezet életében. Ilyen értelemben a pedagó-

giai, illetve vezetési tudás jelenti az egyik fő szempontot, a megértés, a tanulás elősegítése, 

illetve a fejlesztési célok megvalósítása a másodikat, míg az iskolai élet szereplői közötti 

együttműködés, kommunikáció, kooperativitás a harmadikat (Monoriné, 2010). Ezeken kí-

vül különös jelentőséget tulajdoníthatunk itt is az iskolai közérzet, a közösségfejlesztés, az 

iskolai élményszint javítását, a teljesség megélésének támogatását szolgáló szempontoknak 

(Zalay, 2012). 

Az iskolavezetés felelőssége az iskolában egyrészt a magas szakmai színvonal biztosí-

tása a célszerűség, jogszerűség, szakszerűség, hatékonyság, eredményesség, rugalmasság 

és kiszámíthatóság alapelvei mentén. Másrészt a fejlesztés megvalósítása az iskola minden 

résztvevőjére vonatkoztatva, a cél- és értékracionalitás, legitimitás, tervszerűség, nyomon 

követhetőség, megvalósíthatóság, hatásosság, fenntarthatóság és kiterjeszthetőség érték-

rendszere alapján. Harmadrészt az együttműködési kultúra fejlesztése az asszertivitás, 

informativitás, normativitás, reflektivitás, objektivitás, konstruktivitás, méltányosság és 

igazságosság elveit szem előtt tartva (Zalay, 2012), az iskolai szervezet tagjaiból közössé-

get kovácsolva, elősegítve a jó közérzet, az otthonos légkör megteremtését.  

Az igazgató feladata az igazgatás, az iskola ügyeinek eligazítása, végső soron az Igazság 

képviselete. Ez pedig jelenti a törvények tiszteletét, végrehajtását és betartatását, annak a 

reprezentatív szerepnek a vállalását, amely közvetítést jelent az intézménnyel kapcsolatba 

kerülő külső és belső szereplők és az iskolai szervezeti világ minden egyes polgára között. 

Feladata tehát a tervezés, irányítás, szervezés mellett a kommunikációs hálózatok működ-

tetése, „tisztántartása”, ellenőrzése. Másfelől az ő dolga a motivációs struktúra energiáinak 

előteremtése, a tanulásra és a tanításra ösztönzés, a közösségi létforma kultúrájának alakí-

tása, finomítása, műveltetése. 
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Tudatos szervezetfejlesztés a Leőweyben 

Ennek a tudatos szervezetfejlesztési programnak a megvalósítása kezdődött el a Pécsi 

Leőwey Klára Gimnáziumban 2011 őszén, s tart mind a mai napig. Ebből az első öt esz-

tendőt az úgynevezett „hardver-kezelés” időszakának tekinthetjük. Ebben a szakaszban – 

a tantestülettel közösen – mind a négy dimenzió területén jelentős változtatásokat hajtot-

tunk végre, egyrészt az igazgatói pályázati, illetve kinevezési időszak természetes megva-

lósításaképpen, másrészt rugalmas reagálásként a külső körülmények változásaira (tulaj-

donosi viszonyok tisztázása, fenntartó- illetve működtető-váltás, 2011-es köznevelési tör-

vény rendelkezéseinek bevezetése). A második öt esztendő 2016-ban kezdődött el, s ezt 

pedig a „szoftver-beállítással” jellemezhetjük. Innentől a stabilizált keretrendszerben a pe-

dagógiai kultúra differenciált fejlesztéséé a főszerep.  

Ha a fenti szervezetfejlesztési modell szerint tekintjük a gimnázium életének alakulását, 

akkor elsőként a „tanítási / vezetési dimenzió” fejlesztését kell megemlítenünk, amelyet 

tudatos vezetői tervezéssel és irányítással (rendszeres vezetői értekezletek, oktatási és ne-

velési irányítás tudatosítása és átstrukturálása), a helyi, majd az országos rendszerhez iga-

zodó tanárértékelési rendszer bevezetésével és a lehetőségekhez képest átlátható gazdálko-

dás működtetésével jellemezhetünk. Miután 2013-ban harmincéves szerződéssel stabilizál-

tuk a Leőwey helyben – Pécsett, a Szent István téren – maradását, amely a tulajdonos Zirci 

Ciszterci Apátság és az akkor a gimnáziumot működtető Pécs Megyei Jogú Város között 

köttetett, következett két nyáron keresztül az iskola felújítása, a gyönyörű épület moderni-

zálása, új természettudományos labor építése, s egy emeletráépítés, ahova a Magyar – Fran-

cia Két Tanítási Nyelvi Tagozatunk osztályai és a franciatanárai költözhettek. A további-

akban a stratégiai tervezés egyértelműen a fentiekben körvonalazott új pedagógiai kultúra 

összetevői mentén valósulhat meg. Komoly szerep jut ebben a „középvezetőkből” létreho-

zott Stratégiai Vezetői Csoportnak. Tervünk a munkaközösségek megerősítése, a minőség-

értékelési rendszer továbbfejlesztése, a tanártovábbképzés tudatos tervezése, a fenntartha-

tóság szemléletének nyomatékosabb érvényesítése. Tehetségfejlesztési központtá kívá-

nunk válni a régióban. Ehhez szükséges a lehetséges keretek közötti helyi tanterv átalakí-

tása – a differenciálás, gyakorlatiasság, ésszerűség elvei mentén. 

A „tanulási / fejlesztési dimenzió” erősítését a minőségi tanóra kitüntetett szerepének 

hangsúlyozásával, a versenyeredmények értékének megbecsülésével, a hátránykompenzá-

cióra irányuló fokozott figyelemmel, a tanulói portfóliók rendszerének bevezetésével, a 

minőségi (kiemelt tehetséggondozó) célok kitűzésével, a nevelés-oktatás rendszere ered-

ményességét fejlesztő eljárások kidolgozásával jellemezhetjük. A szervezeti tanulástámo-

gatás fontos feltétele a felkészült, kutatói szemléletű tanárok jelenléte, az idegen nyelvi 

képzés (angol, francia, német, olasz, spanyol, orosz, kínai) fejlesztése, az emelt óraszámú 

szaktudományos specializáció a tehetségek számára, a gyakorlati szemlélet fokozása a tel-

jes rendszeren belül. Az országos tendenciákkal összhangban fontos cél a mérési eljárások 

továbbfejlesztése az intézményen belül, ennek részeként a diákok véleményének bevonása 

a visszajelzések közé, a probléma-megoldási készség fejlesztése, az informatikai képzés 

(statisztikai szemlélet, emelt szintű matematikai statisztikai ismeretek) erősítése, illetve 

annak a szemléletnek az elültetése, hogy ma már nemcsak a tudás, hanem inkább a tudás 

megszerzésének képessége és gyorsasága kell a sikerhez. 

Az iskolai „kommunikációs struktúra” fejlesztését a hálózatok átláthatóságának és mű-

ködtetési sebességének gyorsításával, a visszajelzések rendszerének, a konstruktív kom-

munikáció erősítésének, az osztályfőnöki kulcsszerep hangsúlyozásának, valamint a külső 

kapcsolatok rendszerének erősítésével valósítottuk meg. Törekednünk kell, a kor kihívása-

inak megfelelően, az internet-használati ismeretek gyors megszerzésére, a kommunikációs 

hálózatfejlesztés további javítására, a konstruktív megközelítési mód (kölcsönös bizalmon 
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alapuló együttműködés), az asszertív kommunikációs gyakorlat működtetésére. Fontos a 

kommunikációs kultúra fejlesztése terén a „szerződéskötési”, egyeztetési eljárások további 

finomítása, az „értelmes értekezletek” tartása, a formális és informális közlésfolyamatok 

rendszerének tisztítása, a visszajelzések rendszerének bátor nyíltabbá tétele (diákok, szü-

lők, tanárok között). Folyamatosan tovább kell fejlesztenünk az eddig is a kor előtt járó 

internetes hálózatunk fejlesztését és erősíteni eddigi vívmányainkat (e-napló, honlap stb.). 

Az iskolai közösség (az „élményvilág”) fejlesztése a kreativitás mozgósításával a külön-

böző tanórán kívüli programok, a nagyon változatos projektnapok támogatásával, a sza-

badidő tudatosabb tervezésével, a környezeti nevelés kihangsúlyozásával valósult meg. A 

hagyományos iskola „halálos bűneit”, az unalmat és a félelmet, valamint az öröm hiányát 

száműzni kell a modern iskolából, s ezek helyett ma már egyértelmű, hogy mélyen ható 

„flow-élmény” kell a maradandó tanuláshoz az iskola minél több területén 

(Csíkszentmihályi, 2001). Tudjuk, hogy a kulcs ezen a területen is – a jó tanár, a jó csoport-

élmény és a jó tanóra. 

A sejtek és a szervezet világa 

A világépítési tudás magas szintű működtetésétől, illetve a világos vezetési struktúrától 

joggal várhatjuk az egész nevelési-oktatási folyamat és a Leőwey Klára Gimnázium jelen-

tős minőségi fejlődését, a szervezeti kultúra terén és a résztvevők közérzetében egyaránt. 

Stratégiai pedagógiai cél, korunk válságos viszonyai közepette, az átlátható érték - és cél-

rendszer, a világépítő tudásra épülő, követhető strukturális fejlesztési program egy -egy pe-

dagógiai környezetben. Így kínálhatunk csak megoldásokat diákjainknak, vagy pontosab-

ban, így tehetjük őket alkalmassá arra, hogy keresni tudják az életképes alternatívákat a 

magyar iskolában és a Leőweyben egyaránt. 

Egy ilyen világépítő szemléletmód alkalmazása egyúttal holisztikus megoldásokat ered-

ményezhet, a modern tudományos forradalom szemléletmódjának is megfelelően. Ebben 

fontos szerepet játszhat a teljes személyiséget és annak kapcsolatait figyelembe vevő ne-

velés jelentőségének kihangsúlyozása is. Ennek megvalósítása egy „világépítő” iskolában 

már természetessé kell válnia. Az is a „teljes világ” építését célozza, ha a korábban mere-

ven szétválasztott humán és reál oktatási területek egy adott pedagógiai környezetben, ahol 

„világépítésben” gondolkodnak, komplexen formálják diákjaink világképét, s a két terület 

közötti átjárások teremtik meg azt a lehetőséget fiataljaink számára, hogy ne szétszabdalt 

darabokat lássanak a világból a különböző tantárgyak óráin, hanem figyeljenek fel a kap-

csolatokra, az analógiákra, egy holisztikus megközelítés jegyében. Ezáltal lesz képes a ta-

nuló a természeti és a társadalmi folyamatokat harmonikus fejlődésként értelmezni.  

A „jó iskola” egyúttal „egészséges pedagógiai világot” feltételez, komplex hálózatok-

ban, rendszerekben gondolkodást, a magas szintű tudásfejlesztés és a rendszeres mozgásra 

ösztönzés mellett fejlett érzelmi intelligenciára nevelést, a szociális érzékenység ápolását. 

Óriási energiák szabadulnak fel egy ilyen iskolában, de meg kell tanulni az ezekkel való 

bánásmódot, hiszen olyan ez, mint egy atomreaktor, energiát ad, motivál, de robbanni is 

tud. Nem széteső, strukturálatlanul szabad iskolákat álmodunk. A komplex személyiség - 

és iskolafejlesztéseknek abba az irányba kell haladniuk, hogy a pedagógiai szituációk részt-

vevői, a „dimenziók jól működtetett világában”, magyarázni tudják a napjainkban gyakran 

váratlanul előálló, időnként paradoxnak ható jelenségeket és folyamatokat is. Továbbá az 

ilyen „világokban” tanuló illetve fejlődő személyiségek számára értékként kell megjelen-

nie saját fizikai és pszichés egészségüknek, valamint szűkebb és tágabb környezetük pozi-

tív alakításának és gondozásának. Az egészséges „pedagógiai világokban” tanulóknak 

rendszerben kell gondolkodni, fogalmaik körének folyamatosan kell bővülnie és szinteti-
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zálódnia korábbi ismereteikkel biztosan tájékozódva a Földön lezajló folyamatokban, tér-

ben is időben egyaránt. Így valósulhat meg a „jó iskola álma”. Ahogy szintén Martin Luther 

King írja: „Ezzel a hittel képesek leszünk arra, hogy a kétségbeesés hegyéből kivéssük a 

remény szikláját. Ezzel a hittel képesek leszünk arra, hogy átalakítsuk nemzetünk perle-

kedő viszályát a testvériség gyönyörű szimfóniájává.” (Martin Luther King, 2017) 

A fenti koncepció kimunkálásában jelentős szerepet játszott az a szakmai környezet és 

az a szabadságfok, amelyet volt munkahelyem, a PTE FEEK és annak felelős vezetői biz-

tosítottak számomra. Hála és köszönet ezért nekik!  
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