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Az iskolavezetésre vonatkozó általános ajánlások 
keretdokumentuma  

 

Szakterületek – Alkotóelemek – Modulok 
 
Az Európai Szinopszis címet viselő dokumentum, 
melyben valamennyi partner ország és párban 
dolgozó ország (a továbbiakban: tandem partner) 
leírta a hazájukban kialakult iskolavezetési 
gyakorlatot, valamint megfogalmazta, milyen 
elméleti anyagok és anyagi erőforrások 
szükségesek ahhoz, hogy Európa szerte előrelépés 
történjék az iskolavezetés területén, szolgál jelen 
összefoglaló, a Referencia keretanyag (Framework 
of Reference) alapjául. 
Ezen keretanyag összeállításának 3 fő oka van: 
 
1. Jóllehet az egyes országok által elkészített 

jelentések, melyek az Európai Szinopszisban 
olvashatók, igen hasznos alapul szolgálnak 
ahhoz, hogy összehasonlítsuk a különböző 
országok gyakorlatát, hamar világossá vált, 
hogy vannak közös pontok, melyek összekötik 
az oktatási vezetőket és a politikai 
döntéshozókat szerte Európában. Ezek a 
témák olyan keretet alkotnak, melyek 
útmutatóul szolgálhatnak a kutatásban 
dolgozók és a politikai döntéshozók számára, 
főként akkor, amikor elemzik saját országos, 
regionális, illetve helyi gyakorlatukat az 
iskolavezetési módszerek fejlesztése tekinte-
tében. Természetesen ilyenkor figyelmet 
fordítanak a jó gyakorlatokra, illetve a gyenge 
pontokra a különböző területeken. 
Ezen területek alkotják az ebben a 
keretdokumentumban megfogalmazott szak-
területeket és alkotó elemeket. 

 

2. Világossá vált, hogy ezek a kulcsfontosságú 
témák szorosan kapcsolódnak az eddigi 
nemzetközi kutatási eredményekhez az 
iskolavezetés, illetve az iskolavezetési 
gyakorlat fejlesztésének területén. A 
szakterületek és az alkotóelemek segítenek 
nyilvánvalóvá tenni ezt a kapcsolatot, főként 
Leithwood és Riehl 2005-ben publikált 
munkája1

                                                
1 Leithwood & Riehl (2005) négy fő vezetői funkciót határozott 

meg. Az ISSPP két kategóriát egybevegyítve (“az irány 
meghatározása” és a “tanítás és tanulás programjának 
irányítása”), átnevezte a szakterületet (“politikai,  valamint 
kulturális elvárások, és azok felruházása belső jelentéssel és 
meghatározott iránnyal”) és bevezetett egy új kategóriát 
(partnerekkel és a külső környezettel való együttműködés”) 
(Moos & Johansson, 2009). Annak érdekében, hogy az iskolai 
vezetők oktatása és képzése kihangsúlyozásra kerüljön, a 
jelen projekt az 5. szakterülettel egészült ki. 

 tükrében, és ily módon hozzásegítik 

az olvasót ahhoz, hogy további, a nemzetközi 
gyakorlatot elemző munkákat találjon. 

 

3. Végül, de nem utolsó sorban a partner-
országok szükségesnek ítélték, hogy legyen 
egy szervezési alapelv, amelyet jelen doku-
mentum olvasója követ miközben azonosítja a 
modulokat és a számára különösen fontos 
anyagokat, valamint amikor mindezek 
tanulságait igyekszik átültetni a gyakorlatba. 

 
A partnerországok megállapodtak abban, hogy az 
általuk elkészített jelentéseket egységes 
szerkezetbe foglalják. Ezt a szerkezetet tovább 
tökéletesítették a projektmunka során. Maga a 
szerkezet segít eligazítani az olvasót a különböző 
kategóriákban, amelyeket a szinopszisban talál és 
amelyek kapcsolódnak a továbbképzési 
modulokhoz és olyan témákat foglalnak 
magukba, mint például „Az iskolavezetési munka 
javítási módszereinek kialakítása és az erről 
folytatott eszmecserék”, „Az oktatása és a 
tanulásra történő koncentrálás”, „Az iskolai 
szervezetek struktúrájának átalakítása és az iskolai 
élet kultúrájának formálása”, valamint „Az egyes 
rendszerek vezetési módszerei, illetve a hálózati 
együttműködési formák”. Jelen dokumentum 
magába foglalja az egyes országok politikájának 
az iskolavezetéssel kapcsolatos álláspontját és az 
iskolavezetési gyakorlatot regionális valamint 
országos szinten, ahol a továbbképzési modulokat 
kialakították és ezek már működnek. Olvashatunk 
arról is, hogyan tanácsos leendő iskolavezetőket 
toborozni, illetve képezni. Az egyes országok által 
elkészített jelentések mindezen kérdésekre 
különböző válaszokat adnak, ily módon szilárd 
alapul szolgálnak ahhoz, hogy megértsük jelen 
dokumentum minden egyes részletét. 
 
Alapvető területek 
Leithwood és Riehl szerint az alapvető területek 
hasznos eszközök, melyeket felhasználhatunk, 
miközben leírjuk és kategorizáljuk az 
iskolavezetésről eddig összegyűjtött 
tudásanyagot. Ezért minden projekt partner és 
tandem partner egyik feladata az volt, hogy 
rangsorolják a saját országukban az 
iskolavezetéssel kapcsolatban felmerülő témákat 
fontossági sorrendben. Munkájukat közösen  
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értékeltük és rendszerbe foglaltuk melynek az „Az 
alapvető területek’ címet adtuk. Jelen 
dokumentum 5 jelentős alapvető területet emel 
ki, melyek magukba foglalják valamennyi, az 
iskolavezetéssel kapcsolatos témát:  
 
(1) politikai és kulturális elvárások és ezek 

megjelenése az iskola belső életében és az 
iskolavezetésben. 

(2) a tanárok és minden oktatással foglalkozó 
iskolai dolgozó megértése és széles 
jogkörökkel történő felruházása. 

(3) az iskolai élet kultúrájának kialakítása és az 
iskola szerkezetének felépítése. 

(4) külső partnerekkel, illetve a tágabb külső 
környezettel történő munka. 

(5) az iskolavezetők személyes fejlődése és 
képzése. 

 
 
 
 
Ezek az alapvető területek úgy tekinthetők, mint 
az iskolavezetés széles kategóriái, amelyeket 
tovább kell bontanunk különböző 
alkotóelemekre. Ezen alkotóelemek sokkal 
pontosabbak és részletes követelményeket 
fogalmaznak meg. Az alkotóelemek szorosan 
kapcsolódnak a jó gyakorlat modulokban a 
partnerországok által leírt példákhoz. Ezek a 
modulok példaként vagy inspirációként 
szolgálhatnak, melyek nem feltétlenül jelentenek 
összeurópai érvényű tanulságokat, mivel az egyes 
országok és régiók feltételei jelentősen eltérnek 
egymástól. Szükséges tehát rendkívül sajátos, 
ország specifikus megközelítés az iskolai vezetés 
javításában és a modulok fejlesztésében. Nem 
minden alkotóelem szerepel azonos arányban az 
egyes modulokban. 
 

 
 
 
 

Az iskolavezetés alapvető 
területei 

 
1. Politikai és kulturális elvárások és ezek 

megjelenése az iskola belső életében és az 
iskolavezetésben  

Az iskolák a külvilággal ápolt kapcsolatokra 
épülnek. Ennélfogva az iskolavezetők felelőssége, 
hogy az iskola belső életében megjelenítsék a 
külső elvárásokat azáltal, hogy adaptálják ezeket 
az iskola sajátos feladataihoz, ily módon 
elősegítve a külvilág által való elfogadást.  
 
Az iskolavezetés az iskola igazgatójának legfőbb 
feladata olyan értelemben, hogy „legyen a szó 
legnemesebb értelmében elöljáró…” és 
„iskolavezetőnek lenni interaktív feladat” (Woods, 
2005, 115. oldal).  A szerző a továbbiakban így 
folytatja: „…a vezetés lényege nem az, hogy valaki 
egyénileg kiemelkedő társadalmi szereplő legyen, 
hanem az, hogy folyamatos kapcsolatot ápoljon 
minden létező területen különböző 
mozgalmakban, illetve különféle irányokban és 
mindezt szakadatlanul tennie kell.” 
 
Bár a kölcsönösség alapvető dolog egy ilyen 
kapcsolatrendszerben, mégis az adott 
szervezetben megvalósuló vezetésnek nem 
szabad kizárólagosnak lennie, „a felelősséget meg 

 
 
 
 
 
 
 
 
kell osztani, bár ezzel párhuzamosan a szervezet 
tagjaira egyfajta észrevétlen, illetve jól 
kitapintható hatást kell gyakorolni” (Leithwood & 
Day, 2007, 4. oldal). A vezetés soha nem létezik 
légüres térben. Rendkívül sok jogos, illetve a jog 
által támasztott követelmény létezik, amelyeket az 
iskola életében érdekelt külső partnerek és a belső 
munkatársak fogalmaznak meg, amelyek 
behatárolják és meghatározzák a vezetői munkát. 
Ezen követelmények számos esetben 
ellentmondanak egymásnak és nagyon sok külső 
prekoncepció és követelmény, illetve strukturális 
elv gyakran különösnek, illetve értelmetlennek 
tűnik a szakmai környezet számára. Ez olyan 
helyzetet teremt az iskolavezetők körül, amelyben 
értelmezniük kell az előbb felsoroltakat, át kell 
ültetniük mindezt az iskolai hétköznapokba annak 
érdekében, hogy létrehozzák a közös vezetés, 
megosztott felelősség légkörét az iskolában. 
 
2. A tanárok és minden oktatással foglalkozó 

iskolai dolgozó megértése és széles 
jogkörökkel történő felruházása   

Nem a vezetők, hanem a tanárok azok, akik a 
legjelentősebb szerepet játsszák a diákok 
tanulásának elősegítésében. Az iskolavezetők 
feladata tehát az, hogy ideális oktatási feltételeket 
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teremtsenek munkatársaik számára, illetve, hogy 
biztosítsák számukra azt a légkört, amelyben 
diákjaikkal a lehető leghatékonyabban tudnak 
dolgozni.  Ez azt jelenti, hogy az iskolavezető 
elsődleges célja az legyen, hogy olyan iskolai 
struktúrákat és olyan iskolai hétköznapi kultúrát 
alakít ki, amely segíti a tanárokat a diákok 
képességeinek lehető legteljesebb 
kibontakoztatásában. Az iskolavezetők általános, 
illetve speciális hatást gyakorolhatnak ezen a 
területen, például az által, hogy folyamatosan 
képzik önmagukat, illetve a tanárok számára 
rendszeres továbbképzési lehetőséget biztosít, 
meghatározza az iskola pedagógiai arculatát és 
elősegíti a pedagógiai módszerek fejlesztését, 
minőségbiztosítási feladatokat lát el, szorosan 
együttműködik a tanárokkal és tanári 
csoportokkal a hétköznapokban. 
 
3. Az iskolai élet kultúrájának kialakítása és 

az iskola szerkezetének felépítése 
Tekintettel arra, hogy a tanítás, a tanulás és a 
vezetői feladatok ellátása szervezetekben zajlik 
rendkívül fontos feladat az iskolavezetők számára, 
hogy iskolájukat strukturálják és kialakítsák az 
iskola hétköznapjait meghatározó kultúrát. Az 
iskolavezető legfőbb felelőssége ebben a 
munkában, hogy az iskolai struktúrát a lehető 
legpontosabban adaptálja az oktatás és a tanulás, 
illetve a hétköznapi iskolai kultúra 
követelményeihez annak érdekében, hogy ezek 
segítség és ne hátráltassák a munkát. 
 
Az iskolák olyan szervezetek, amelyeknek 
egyértelműen meghatározott belső struktúráik 
vannak, de ha hatékonyan és sikeresen akarnak 
működni, akkor közösséggé kell válniuk, melyet az 
együvé tartozás és a közösen elfogadott és 
betartott szabályok határoznak meg.  A tantermek 
és az iskolák a társadalmi élet területei és az 
oktatás és nevelés ezeken a területeken zajlik. Az 
iskola szervezetéhez való lojalitás és 
elkötelezettség semmiképpen nem 
automatizmusok. Ebből az következik, hogy 
mindezek felépítése, fenntartása és elmélyítése a 
vezető kötelessége és küldetése. Ha az iskolai 
oktatók és a diákok lojálisak az iskolájukhoz ez azt 
jelenti, hogy az iskola vezetője ezt komoly 
munkával alakította ki, és ezen folyamatosan 
dolgoznia kell. 
 
Tehát elmondhatjuk, hogy az iskolavezetőknek 
struktúra-kialakítása és kulturális felelősségük van. 

A strukturális feladatkörükbe tartozik az emberi és 
anyagi erőforrásokkal történő gazdálkodás 
megtervezése és annak elvégzése. E mellett az 
iskolavezetőnek ki kell dolgoznia és folyamatosan 
fejlesztenie kell a kommunikáció és a 
döntéshozatal mechanizmusait. Ami a „kulturális” 
feladatkört illeti, az elsősorban az együvé tartozás 
légkörének megteremtését kell, hogy célozza. 
 
4. Külső partnerekkel, illetve a tágabb külső 

környezettel történő munka 
Az iskoláknak nemcsak a külvilág által támasztott 
követelményeknek kell megfelelniük, hanem 
együtt kell működniük különböző 
intézményekkel, ügynökségekkel és hatóságokkal 
annak érdekében, hogy teljesítsék küldetésüket. 
 
Az iskolák nagymértékben függnek 
környezetüktől, melyen értjük a politikai, 
adminisztratív, az iskolát körülvevő közösséggel 
összefüggő szakmai vagy kulturális környezetet. 
Ezért nagyon fontos az iskolavezetők számára, 
hogy folyamatosan ápolják a külvilággal 
fenntartott kapcsolatokat. Képesnek kell lenniük 
arra, hogy megértsék és az iskola hétköznapjaiba 
átültessék az iskola ügyeiben érdekelt külső 
partnerektől érkező jelzéseket, illetve elvárásokat. 
Képeseknek kell lenniük arra is, hogy meggyőzzék 
ezen partnereket arról, hogy az iskolákban folyó 
munka magas színvonalú, például oly módon, 
hogy különböző jelentéseket, felméréseket, 
táblázatokat készítenek és küldenek el a 
partnereknek vagy/és folyamatos politikai 
párbeszédet folytatnak velük.  
 
Az iskolavezetőknek fel kell ismerniük, hogy 
függnek a külső partnerektől és ki kell építeniük 
egy jól működő partneri viszonyt a szülőkkel és a 
politikai döntéshozókkal, valamint szociális, 
oktatási és kulturális intézményekkel, helyi, 
országos és nemzetközi szinten. Az 
iskolavezetőknek folyamatosan jó viszonyt kell 
ápolniuk azzal a közösséggel, amelyet szolgálnak, 
hiszen ezek a kapcsolatok mind az iskola, mind a 
közösség érdekeit szolgálják. 
 
5. Az iskolavezetők személyes fejlődése és 

képzése 
Bár lehetséges, hogy egyes iskolavezetők olyan 
képességekkel születtek, melyek nagyban segítik, 
hogy jó vezetőkké váljanak, feltétlenül szükség 
van folyamatos képzésükre és továbbképzésükre, 
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főként mivel a velük szemben támasztott 
követelmények nagyon gyorsan változnak. 
 
Az alapvető területek, amelyeken feltétlenül előre 
kell lépnünk a fentiekben fogalmazódnak meg. Az 
iskolavezetőknek és az oktatási rendszer 
képviselőinek képesnek kell lenniük arra, hogy 
pontosan meghatározzák a számukra szükséges 
szakmai és személyi kompetenciákat és arra is, 
hogy megteremtsék és folyamatosan éljenek az 
önképzés lehetőségeivel hosszú távon is, illetve a 
hétköznapokban. Ezek a képzések különböző 
formában zajlanak, például hivatalos iskolavezetői 
képzési programok keretében vagy nem hivatalos 
hálózati-, illetve csoportmunka formájában. 
 
Az 5 alapvető terület csaknem valamennyi, vagy 
legalábbis a leglényegesebb iskolavezetői 
feladatokat leírja. 
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A vezetés alapvető területeitől az 
alkotóelemekig 
 
A partnerországok által végzett felmérések 
nyilvánvalóvá tették az európai iskolavezetői 
képzés szükségességét. Minden egyes 
partnerország egyik feladata az volt, hogy 
nevezzen meg 4-6 olyan területet az alapvető 
területeken belül, amelyet fontosnak tart a vezetői 
feladatok ellátása, illetve a vezetői továbbképzés 
szempontjából (ki-ki a saját országában, illetve 
régiójában). Ezek az alkotóelemek alkalmasak arra, 
hogy meghatározzák az alapvető területek 
valamennyi aspektusát. Ugyanakkor alcsoportokra 
kellett osztani azokat, hogy egyértelművé tegyük 
az olvasó számára a kapcsolatot az alapvető 
területek, az alkotóelemek és a modulok között. 
 
Az alapvető területeket jelen munka röviden 
igyekszik leírni. Ezek mindegyike 2-6 
alkotóelemből áll, amelyeket a fentiekben már 
szintén körülírtunk. Például: 
 
Az első alapvető terület („Political and cultural 
expectations and their translation into internal 
meaning and direction”) a következő 
alkotóelemekből áll. A vezetői képességek 
folyamatos tökéletesítése és a változások 
menedzselése, a stratégiai tervezés fejlesztése, a 
külső elvárások átültetése az iskolai életbe, az 
iskola küldetésének, pedagógiai programjának 
megtárgyalása a külső partnerekkel, illetve az 
ezekről történő folyamatos tájékoztatásuk, az 
etikai alapelvek rögzítése. 
 
A „b” jelzésű alkotóelem, amelynek elnevezése „A 
kommunikációs és szervezeti kultúra 
megteremtése” (a 3. számú alapterületen belül) a 
következőképpen definiálható:  
„A projekt során a partnerországok úgy találták, 
hogy egy, az iskolában meghonosított pozitív 
iskolai kultúra és a nyitott kommunikáció szoros 
összefüggésben van az iskola teljesítményével. 
Ezért az iskolai vezetőknek ösztönözniük kell 
kollegáikat arra, hogy minél önállóbban 
dolgozzanak és hozzanak önálló döntéseket, és 
ehhez meg kell teremtenie a megfelelő vezetési 
struktúrát.” 
 

1. A 1. számú alapterület: Politikai és kulturális 
elvárások és ezek megjelenése az iskola 
belső életében és az iskolavezetés 
alkotóelemei  

Az iskolákkal szemben támasztott külső elvárások 
folyamatosan változnak. Ennek okai a népesség 
növekedése, fejlődése, a bevándorlás, a tudomány 
és technika fejlődése, a politikai és kulturális 
életben bekövetkező változások. Ezért az 
iskoláknak megfelelően kell reagálniuk ezekre a 
változásokra és ki kell alakítaniuk stratégiai 
terveiket. Az iskolavezetőknek át kell ültetniük a 
külső követelményeket megfogalmazott iskolai 
hitvallásukba, pedagógiai programjukba annak 
érdekében, hogy a tanárok megértsék és 
elfogadják azokat. Ezekben a dokumentumokban 
igen fontos az etikai normák, például a tisztesség, 
az igazságosság és a demokrácia hangsúlyozása.  
 
1a) a vezetői képességek folyamatos tökéletesítése 

és a változások menedzselése  
Az iskolavezetők fontos szerepet játszanak a 
változásoknak az iskola életébe történő 
átültetésében. Képesnek kell lenniük a szervezeti, 
oktatási folyamatok menedzselésére, melyek 
elősegítik az iskolai gyakorlat adaptálását a külső 
követelményekhez. 
 
1b) a stratégiai tervezés fejlesztése 
Annak érdekében, hogy az iskola életében 
bekövetkező változások hatékonyak legyenek az 
iskolavezetőknek mindenkor figyelmbe kell 
venniük a külvilág eseményeit és változásait és 
stratégiai tervet kell kialakítaniuk iskolájuk 
jövőbeni struktúrájának és a hétköznapok 
kultúrájának kialakítására.  
 
1c) a külső elvárások átültetése az iskolai életbe 
A stratégiai terveket meg kell érteniük és el kell 
fogadniuk az iskola életében bármilyen szerepet 
játszó külső és belső partnereknek. Ezért ezen 
terveket érthető, ésszerű formában kell 
megfogalmazni számukra. 
 
1d) az iskola küldetésének, pedagógiai 

programjának megtárgyalása a külső 
partnerekkel, illetve az ezekről történő 
folyamatos tájékoztatásuk 

Az iskolavezetőknek fel kell venniük a kapcsolatot 
és folyamatosan kommunikálniuk kell az iskola 
életében érdekelt valamennyi féllel, hogy olyan 
hosszú távú programot alakíthassanak ki, 
melyekkel ezen partnerek egyetértenek. 
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1e) az etikai normák rögzítése 
A tervezés és a változások bevezetésének egyik 
kulcskérdése az oktatás alapvető céljának 
megfogalmazása, mégpedig egy olyan oktatásé, 
amely az etikai, oktatási, politika és kulturális 
értékekre épül. Ezek az értékek az iskola 
környezetétől függően változnak, de számos 
társadalomban magukba foglalják a 
tisztességesség, az igazságosság és a demokrácia 
garantálását.  
 
 
2. A 2. számú alapterület: A tanárok és minden 

oktatással foglalkozó iskolai dolgozó 
megértése és széles jogkörökkel történő 
felruházása   

Az iskolavezetőktől elvárják, hogy folyamatosan 
igyekezzenek javítani az oktatást és segíteni 
diákjaik gyorsabb ütemű haladását azáltal; hogy 
elősegítik a tanárok kompetenciáinak fejlesztését 
az általuk tanított tantárgyakban, a didaktikai 
területen, a módszertanban és az osztállyal 
történő közös munkában. 
 
Az iskolavezetőknek ki kell alakítaniuk a 
csapatmunka kultúráját és meg kell osztaniuk a 
vezetői felelősséget. E mellett biztosítaniuk kell az 
iskola teljesítményének folyamatos értékelését. 
Ennek érdekében folyamatosan fejleszteniük kell 
az emberi erőforrással történő gazdálkodást és az 
oktatás szakmai feltételeit.  
 
2a) a tanítási és tanulási feltételek javítása 
Az iskolai oktatás középpontjában a diákok 
tanulása áll és az oktatás ehhez rendkívül nagy 
segítséget nyújt. Az iskolavezető kötelessége 
megteremteni az ideális feltételeket a tanításhoz 
és a tanuláshoz. 
 
2b) a tanárok kompetenciáinak javítása saját 

tantárgyaikban, a didaktikában, a 
módszertanban és az osztályközösség 
formálásában 

Az iskolavezetők kötelessége biztosítani, hogy a 
tanárok minél magasabb szinten oktassanak, 
mindezt hivatalos és nem hivatalos képzési, illetve 
továbbképzési formákban, a megfelelő 
továbbképzési anyagokhoz való hozzáférés 
biztosításával és a jó munkakörülmények 
megteremtésével teheti. 
 

2c) csapatmunka kiépítése és a vezetői felelősség 
megosztása 

A tanulási közösségekben történő munka egyik 
módja az, hogy az iskolavezető a tanárokat 
csapatokon belüli együttműködésre ösztönzi és 
különböző vezetői funkciókkal bízza meg őket. 
 
2d) az iskolai munka folyamatos értékelésének 

biztosítása 
Az iskolavezetők számára rendkívül fontos a 
folyamatos adatgyűjtés és elemzés a tanulási, 
illetve tanítási folyamatokról. Ezek eredményeit 
hatékonyan beépíthetik vezetői munkájukba, 
illetve felhasználhatják az oktatás és nevelés 
javításának elősegítésére.  
 
2e) hatékony munkaerő-gazdálkodás kialakítása 

és folyamatos fejlesztése 
Annak érdekében, hogy a tanárok folyamatosan 
javítsák és bővítsék kompetenciáikat és mindezt 
felhasználják a tanítási folyamatban, az 
iskolavezetőknek jól működő munkaerő-
gazdálkodási rendszert kell kiépíteniük. Ez utóbbi 
magába foglalja a tanárok belső-lelki 
egyensúlyának fenntartásához történő 
hozzájárulást. 
 
2f) a szakmai továbbképzés kultúráinak 

kialakítása 
Az iskolavezetőknek olyan szakmai továbbképzési 
szervezeteket kell létrehozniuk, amelyek a 
tanárokat folyamatos tapasztalat és 
véleménycserére ösztönzik. 
 
 
3. A 3. számú alapterület: “Az iskolai élet 

kultúrájának kialakítása és az iskola 
szerkezetének felépítése” alkotóelemei 

Az iskolavezetés megköveteli, hogy azonos 
mértékű figyelmet fordítsunk a struktúrára és az 
iskola hétköznapi kultúrájára. Ennek egyik 
legfontosabb eleme az iskola minden szintjén 
jelenlévő iskolai vezetési gyakorlat és az iskola 
hétköznapi menedzselése. Az iskolavezetőknek 
létre kell hozniuk egy hatékonyan működő 
szervezeti és kommunikációs kultúrát, amely 
megfelelő szervezeti struktúrákra épül. Ebbe 
beletartozik az emberi és anyagi erőforrások 
menedzselésének megtervezése és napi szinten 
történő elvégzése csakúgy, mint az átlátható 
döntéshozatali mechanizmus működtetése.  
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3a) az iskolavezetés és az iskola menedzsment 
fejlesztése 

Az iskolavezetés nemcsak az iskola igazgatójának 
feladata, hanem ebbe be kell vonni az iskola 
oktatóit. Ezért az iskolavezetőknek ösztönözniük 
kell munkatársaikat arra, hogy vállaljanak részt a 
vezetői szerepkörből és ki kell építeni egy 
megfelelő menedzsment struktúrát. 
 
3b) hatékony szervezeti és kommunikációs kultúra 

megteremtése 
A pozitív hétköznapi iskolai kultúra és a nyitott 
kommunikációs rendszer igen fontos az iskola 
életében. Az iskolavezetők kulcsszerepet 
játszanak abban, hogy példát mutassanak, 
másfelől pedig kiépítsenek egy olyan hétköznapi 
kultúrát, amelynek jellemzői az empátia, a mások 
meghallgatásának és megértésének képessége 
ugyanakkor rendkívül magas szintű 
követelmények támasztása a diákokkal és a 
tanárokkal szemben. 
 
3c) megfelelő szervezeti struktúrák létrehozása  
Igen fontos vezetői feladat annak biztosítása, 
hogy az iskolának legyen szervezeti struktúrája, 
ami összhangban van az iskola hétköznapi 
kultúrájával és célja, hogy bővítse a diákok 
tanulási lehetőségeit, valamint ösztönözze a 
tanárokat arra, hogy az órán vezető szerepet 
töltsenek be. 
 
3d) az emberi és pénzügyi erőforrások tervezése és 

menedzselése 
Az iskolavezetők kötelessége egy ésszerű, 
hatékony működésű rendszer kialakítása, amely 
biztosítja az iskola működését, miközben 
természetesen szükség van arra is, hogy ez a 
rendszer folyamatosan javuljon, lehetőségei 
bővüljenek. 
 
3e) az átlátható döntéshozás biztosítása 
Biztosítani kell a tisztességességet és a 
nyitottságot a döntéshozatalban, mégpedig 
azáltal, hogy ismertetjük a döntés hátterében rejlő 
okokat, és olyan struktúrákat hozunk létre, 
amelyek garantálják az igazságosságot, miközben 
tekintetbe veszik az egyéni vélemények 
különbözőségét és az egyéni szükségletek eltérő 
voltát a diákok, illetve a tanárok körében. 
 

4. A 4. számú alapterület: „A partnerekkel és a 
külső környezettel való együttműködés” 
alkotóelemei  

Az iskolavezetés legalább annyira kitekintő jellegű 
tevékenység, mint amennyire befelé irányuló 
folyamatok összehangolása. Közismert tény, hogy 
az iskolavezetőknek jó kapcsolatokat kell 
kiépíteniük és folyamatosan fenntartaniuk a 
szülőkkel, az iskola tágabb környezetéve és az 
országos, helyi és oktatási hatóságokkal. Mégis, 
egyre nyilvánvalóbbá vált, hogy ezen kapcsolatok 
hatékonyságának növelése érdekében az 
iskoláknak szorosan együtt kell működniük 
különböző ügynökségekkel és szervezetekkel is, 
helyi, országos és/vagy nemzetközi szinten, 
valamint ki kell építeniük jól működő hálózatokat 
más iskolákkal. 
 
4a) jó kapcsolatok kiépítése és fenntartása a 

szülőkkel, a tágabb iskolai környezettel és 
országos, helyi, valamint oktatási 
hatóságokkal 

A szülők és az iskolát körülvevő szűk közösség az 
iskola életében kulcsszerepet játszó csoportok, 
amelyek jelentősen befolyásolják a diákok 
teljesítményét, ezért a velük fenntartott és 
folyamatosan ápolt kapcsolatok életbevágóan 
fontosak. Ahhoz, hogy az iskolavezetők 
fenntartható iskolákat hozzanak létre és 
működtessenek, szükség van a hatóságokkal 
(országos, helyi szinten) történő zökkenőmentes 
együttműködésre is. 
 
4b) különböző ügynökségekkel, valamint 

szervezetekkel és intézményekkel való 
együttműködés helyi, országos és nemzetközi 
szinten 

Az iskolák számára igen hasznos, ha 
együttműködnek más szervezetekkel, mint 
például helyi üzleti vállalkozásokkal, jótékonysági 
szervezetekkel társadalmi és egészségügyi 
szolgálatokkal stb. Ez a kapcsolatrendszer 
természetesen nem hierarchikus és hiánya 
jelentősen hátráltathatja az iskolák munkáját. 
 
4c) más iskolákkal történő hálózatok kiépítése 
A kutatások eredményei azt mutatják, hogy az 
egyes iskolákat összekötő hálózatok és 
együttműködési formák jelentősen javítják az 
iskolák teljesítményét, például oly módon, hogy a 
tanári, illetve iskolavezetői tapasztalatcserék 
elősegítésével, közös projektet lebonyolításával 
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szorosabbra fűzik az egyes iskolák közötti 
kapcsolatokat. 
 
 
5. A 5. számú alapterület: “Az iskolavez tői 

képességek javítása” alkotóelemei 
Annak érdekében, hogy az iskola folyamatosan 
alkalmazkodni tudjon az oktatásban és a 
társadalomban bekövetkező változásokhoz soha 
nem elegendő egyéni kompetenciákra 
támaszkodni, amelyekre a múltban tett szert az 
iskolavezető. Feltétlenül újabb és újabb 
képességekre, tudásra kell szert tennie, például 
oly módon, hogy rendszeres iskolavezetői 
továbbképzésekben vesz részt, illetve 
iskolavezetői hálózatok munkájába is 
bekapcsolódik.  
 
5a) az iskolavezetői képességek folyamatos 

bővítése és javítása rendszeres szakmai 
továbbképzés útján 

A gyorsan változó környezet, amelyben az iskolák 
működnek szükségessé teszi, hogy az 
iskolavezetők egész életen át tartó tanulási 
folyamatban vegyenek részt és folyamatosan 
bővítsék személyes, pedagógiai és vezetői 
képességeiket és kompetenciáikat, hivatalos és 
nem hivatalos szakmai tanulási folyamatok útján. 
 
5b) iskolavezetői hálózatok kiépítése helyi, 

országos és nemzetközi szinten 
Az iskolavezetői hálózatok kiépítéséről 
bebizonyosodott, hogy ez az egyik 
leghatékonyabb útja a szakmai továbbképzésnek. 
Ez nem korlátozódik pusztán helyi szintre. Egyre 
gyakoribbak az országos, illetve a nemzetközi 
iskolavezetői hálózatok, amelyek hatékonyan 
működnek. 
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Az alkotóelemektől a képzési 
modulokig 
 
Valamennyi partnerország beszámolt hasznos 
tapasztalatokról, ami az iskolavezetői képzési 
modulokat illeti. Ezeket a modulokat jelen anyag 
egy-egy külön oldalban tárgyalja annak 
érdekében, hogy áttekinthető legyen az egyes 
modulok lényege. 
 
Az egyes modulok leírását jelen dokumentum 
összeköti a megfelelő alapterülettel és 
alkotóelemmel(elemekkel) és a következő 
szempontok szerint ad tájékoztatást: 
• a célcsoport 
• a képzés fő céljai 
• a képzés időtartama és a lehetséges 

bizonyítvány 
• a kontaktszemélyek 
• a megfelelő weboldalak címe, ahonnan az 

egyes modulokat le lehet tölteni, illetve el 
lehet érni 

 
Az egyes modulok azon ország nyelvén íródtak, 
ahol ezeket a gyakorlatban alkalmazzák. 
Természetesen a kontaktszemély segítségével 
lehetséges ezek lefordítása a célcsoport 
igényeinek megfelelően. 
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Áttekintés: alapterületek, alkotóelemek, képzési modulok  
 

Az iskolavezetés fő 
területei Az iskolavezetés alkotóelemei Képzési modulok 

1. Politikai és 
kulturális 
elvárások és ezek 
megjelenése az 
iskola belső 
életében és az 
iskolavezetésben 

 

a) a vezetői képességek folyamatos 
tökéletesítése és a változások 
menedzselése  

HU1 (Változások Menedzsmentje) 
PL3 (Oktatási Változások) 
RU1 (Stratégiai Tervezés) 

b) a stratégiai tervezés fejlesztése 
 

RU1 (Stratégiai Tervezés) 
HU2 (PM Training) 
IE6 (A szervezet vezetése) 

c) a külső elvárások átültetése az iskolai 
életbe 
 

IE3 (Az oktatási intézmény, mint 
vállalkozás) 
ES1 (Az oktatás szervezése) 
SE1 (A feladatok elvégzése) 
EE5 (A tanulási környezet formálása) 

d) az iskola küldetésének, pedagógiai 
programjának megtárgyalása a külső 
partnerekkel, illetve az ezekről történő 
folyamatos tájékoztatásuk 

ES2 (Minőségbiztosítás) 
 

e) az etikai normák rögzítése PL2 (A menedzsment alapjai) 
RO2 (Szakmai Etika) 
DE1 (Minőség fejlődés/változás) 
 

2. A tanárok és 
minden oktatással 
foglalkozó iskolai 
dolgozó megértése 
és széles 
jogkörökkel 
történő 
felruházása. 

 

a) a tanítási és tanulási feltételek 
javítása 

SL1 (Az órai munka levezetése) 
RO1 (Az oktatás és a tanulás 
értékelése) 

b) a tanárok kompetenciáinak javítása 
saját tantárgyaikban, a didaktikában, a 
módszertanban és az osztályközösség 
formálásában 

RO1 (Az oktatás és a tanulás 
értékelése) 
HU2 (PM training) 
NO (Az oktatás vezetés tanulása) 

c) csapatmunka kiépítése és a vezetői 
felelősség megosztása 

AT2 (Tanártovábbképzés) 
HU2 (PM Training) 
IE5 (Vezetői képességek) 

d) az iskolai munka folyamatos 
értékelésének biztosítása 

LT4 (Önértékelés) 
RO3 (Minőségbiztosítás) 
IT2 (Külső értékelés) 
IT3 (Minőségbiztosítás) 

e) hatékony munkaerő-gazdálkodás 
kialakítása és folyamatos fejlesztése 

IT3 (Minőségbiztosítás) 
AT1 (Konfliktuskezelés) 
PL1 (Konfliktuskezelés) 
ES3 (Forráskezelés) 
EE2 (Tanárképzés) 
DE 2 (HR Management) 

f) a szakmai továbbképzés kultúráinak 
kialakítása 
 

RU4 (Monitoring) 
IE4 (Az oktatás vezetése és 
szervezése) 
TR1 (Kommunikáció és a 
számítógépes oktatás) 
EE5 (A tanulási környezet formálása) 
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Az iskolavezetés fő 
területei Az iskolavezetés alkotóelemei Képzési modulok 

3. Az iskolai élet 
kultúrájának 
kialakítása és az 
iskola 
szerkezetének 
felépítése 

 

a) az iskolavezetés és az iskola 
menedzsment fejlesztése 

HU2 (PM Training) 
IS1 (Fejlesztés és értékelés) 
SE3 (Iskolavezetés) 
EE2 (Tanárképzés) 
DE3 (Vezetői kompetencia) 

b) hatékony szervezeti és 
kommunikációs kultúra megteremtése 

AT1 (Konfliktuskezelés) 
AT2 (Tanártovábbképzés) 
PL3 (Változások az oktatásban) 
RO3 (Minőségbiztosítás) 
SL2 (Kommunikáció) 
SL3 (Az erőszak megakadályozása) 
TR2 (Információs rendszer) 

c) megfelelő szervezeti struktúrák 
létrehozása  

LT4 (Önértékelés) 
RU1 (Stratégiai Tervezés) 
RU4 (Monitoring) 
SE2 (A célok meghatározása az iskola 
menedzselésében) 
EE1 (Szervezeti fejlesztés) 

d) az emberi és pénzügyi erőforrások 
tervezése és menedzselése 

HU1 (A változások menedzselése) 
IT1 (Jogi alapok) 
IT3 (Minőségbiztosítás) 
RU2 (Az oktatás törvényi 
szabályozása) 
RU3 (Az iskola gazdasági és 
pénzügyi menedzselése) 
EE3 (Forrás menedzselés) 

e) az átlátható döntéshozás biztosítása RU4 (Monitoring) 
PL2 (Az iskola menedzselésének 
alapjai) 

4. Külső 
partnerekkel, 
illetve a tágabb 
külső környezettel 
történő munka 

a) jó kapcsolatok kiépítése és 
fenntartása a szülőkkel, a tágabb iskolai 
környezettel és országos, helyi, 
valamint oktatási hatóságokkal 

PL1 (Konfliktuskezelés) 

b) különböző ügynökségekkel, 
valamint szervezetekkel és 
intézményekkel való együttműködés 
helyi, országos és nemzetközi szinten 

IT2 (Külső értékelés) 
SL3 (Az erőszak megelőzése) 
RU2 (Az oktatás törvényi 
szabályozása) 

c) más iskolákkal történő hálózatok 
kiépítése 

CH1 (A kompetencia portfolio 
fejlesztése) 

5. Az iskolavezetők 
személyes 
fejlődése és 
képzése 

a) az iskolavezetői képességek 
folyamatos bővítése és javítása 
rendszeres szakmai továbbképzés útján 

DK (Tanárból vezető) 
NO (Az oktatás irányítása) 
IE1 (Kutatási módszertan) 
IE2 (A vezető személyisége) 
EE4 (Önmenedzselés) 

b) iskolavezetői hálózatok kiépítése 
helyi, országos és nemzetközi szinten 

RO2 (Szakmai etika) 
PL2 (Az iskolamenedzselés alapjai) 
LT3 (Az önértékelés eszközei) 
CH1 (Kompetencia Portfolio 
Fejlesztése) 

 



 

18 | Framework of Reference 

Leadership in Education 

Ajánlások: Általános tendenciák és a szükséges intézkedések  
 
 
 

 
Jelen dokumentum a modulokkal és más, 
partnerországok által összeállított anyagokkal 
együtt jelentős különbségeket mutatott az egyes 
országok oktatási gyakorlatában, de 
természetesen felfedezhetők voltak közös 
aggodalmak is. Ezeket a közös pontokat 
elemeztük a rendelkezésünkre álló szakirodalom 
fényében annak érdekében, hogy 
megfogalmazzunk jó néhány elméleti és 
gyakorlati ajánlást. 
 
Az itt olvasható ajánlások a COMENIUS projekt 
eredményeként fogalmazódtak meg. Ezek 
természetesen nem kötelező érvényűek. Fő céljuk 
az, hogy gondolkodásra késztessék az 
érintetteket, ideértve a politikai döntéshozókat is. 
Ezeknek az ajánlásoknak a célja rendkívül 
gyakorlatias és miközben részben 
elkerülhetetlenül normatív jellegű, az ajánlások 
közvetlenül kapcsolódnak jelen dokumentumhoz 
és a hálózat munkájához. 
 
A 3 évig tartó projekt megvalósítása során a 13 
partnerország, 6 tandem partner és 2 társult tag 4 
konferencián cserélt véleményt. Folyamatos 
kapcsolattartásukat a projekt keretén belül 
létrehozott hálózat weboldala, illetve az email 
váltás biztosította. A program eredményei 
részben az egyes országok által elkészített 
jelentésekben, illetve az „Európai Szinopszis”-ban 
fogalmazódnak meg. 
 
A partnerországok jelentései és jelen 
dokumentum számos olyan jellegű előrelépést 
tárnak fel, amelyek az iskolavezetők 
munkafeltételeinek, illetve a rájuk váró 
kihívásoknak leglényegesebb elemeit elemzik és 
arra a következtetésre jutnak, hogy itt is vannak 
különböző, illetve azonos elemek. A 
partnerországok célja tovább az volt, hogy 
ajánlásokat fogalmazzanak meg a politikai 
döntéshozók számára európai, országos és helyi 
szinten.  
 

Európai többlet érték 
A projekten belül megvalósuló együttműködés 
gyarapította a közös tudásunkat az iskolavezetők 
munkafeltételeiről, a velük szemben támasztott 
követelményekről. Bepillantást nyújtott abba, 
hogy Európa-szerte az egyes iskolákat hogyan 
irányítják. A közös tudás ilyen módon való 

gyarapítása felkeltette a partnerországok 
érdeklődését egymás iránt és azt eredményezte, 
hogy mindannyian jobban megértjük a 
problémák elméleti és gyakorlati megközelítéseit. 
Az egymás problémáinak jobb megértése egyfajta 
szimpátiát eredményezett és folyamatos 
tapasztalatcserére került sor. Számos 
partnerország döntött úgy, hogy igyekszik 
adaptálni, illetve teljes egészében átültetni a 
hasznos gyakorlatot a saját iskolavezetési 
módszereibe. A projektmunka eredményeként, 
melynek során a partnerországok kölcsönösen 
támogatták egymást igen sok hasznos kutatási 
eredmény került napvilágra, illetve a partnerek 
kinyilvánították azon szándékukat, hogy 
folyamatos együttműködést valósítanak meg 
(hálózat létrehozása) annak érdekében, hogy 
szakmai fejlődésük töretlen legyen. Nagyon 
fontos volt kialakítani egy közös alapelv- és 
fogalomrendszert: ezek az alapterületek és azok 
alkotóelemei. Ezek képezték párbeszédünk alapját 
és elősegítették egy közös nyelv kialakítását. Az 
egyes alapterületek meghatározása oly módon 
történt, hogy a partnerországok által végzett 
kutatási eredményeket, illetve a már létező 
elméleteket ötvöztük. Ez a munka, csakúgy, mint 
az alkotóelemek meghatározása szoros 
együttműködés eredményeként jött létre. 
 
Nagyon fontos volt kialakítani egy közös alapelv- 
és fogalomrendszert: ezek az alapterületek és 
azok alkotóelemei. Ezek képezték párbeszédünk 
alapját és elősegítették egy közös nyelv 
kialakítását. Az egyes alapterületek 
meghatározása oly módon történt, hogy a 
partnerországok által végzett kutatási 
eredményeket, illetve a már létező elméleteket 
ötvöztük. Ez a munka, csakúgy, mint az 
alkotóelemek meghatározása szoros 
együttműködés eredményeként jött létre. 
 
 
1. számú ajánlás 
Rendkívül fontos egy közös szakmai terminológia 
kialakítása, amely pontosan megfogalmazza az 
egyes országok iskolavezetési gyakorlatában 
fellelhető azonosságokat és különbségeket. 
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2. számú ajánlás 
Mielőbb ki kell építeni egy rendkívül széleskörű 
(helyi, országos, illetve nemzetközi) iskolavezetői 
hálózatot. 
 
 

Az iskolavezetés feltételeinek 
megteremtése 
Számos országban az utóbbi években 
kibontakozik egy olyan tendencia, amely a 
pénzügyek kezelésének decentralizációjára 
irányul.  Így tehát az iskolák személyi 
állományának pénzügyi és egyéb területeken 
történő menedzselése országos szintről helyi 
szintre helyeződött át, vagy az iskolák egészen 
önállóvá váltak. Ezen kívül, jelentős változás 
tapasztalható a szülők választásában is: egyre 
többen választják a magániskolát az állami 
iskolákkal szemben. Olyan jelenséggel is 
találkozunk, hogy kisebb iskolákat egyesítenek. 
Természetesen mindezen tényezők 
nagymértékben bővítik az iskolavezetőkkel 
szemben támasztott követelmények körét. 
 
Az egyes országok által elkészített jelentések 
kétfajta reakciót írnak le mindezen változásokkal 
kapcsolatban.  Az egyik tendencia az, hogy csak a 
legjobb jelölteket bízzák meg az egyes iskolák 
vezetésével és biztosítják számukra az optimális 
munkafeltételeket, például megfelelő pénzügyi és 
egyéb elismerési módok, folyamatos szakmai 
továbbképzés biztosítása, a hatóságok 
támogatása. A másik ilyen tendencia abba az 
irányba mutat, hogy a vezetői feladatokat egyre 
inkább megosztják az iskolavezetők és a tanárok 
egymás között. 
 
3. számú ajánlás 
A projekt résztvevői úgy látják, hogy szükség van 
egyfajta egyensúly megteremtésére egyfelől az 
iskolavezetői szerep-, illetve jogkör, másfelől ezek 
ésszerű megosztása a diákokkal foglalkozó 
munkatársakkal. 
 
 
4. számú ajánlás  
Annak érdekében, hogy a mindenkori 
iskolavezető magas szinten képzett, az ezzel a 
munkával járó feladatokat tökéletesen ellátni 
képes, rátermett személyiség legyen, szükséges a 
munkáját segítő optimális feltételek 

megteremtése és munkájuk megfelelő anyagi, 
illetve erkölcsi elismerése. 
 
Sok ország néz szembe olyan problémával, mint 
például az iskolavezetés felelősségét vállaló 
tanárok számának csökkenése. Ennek főként az az 
oka, hogy az iskolavezetőkre háruló feladatok és a 
velük szemben támasztott követelmények nem 
állnak arányban a munkájuk anyagi és erkölcsi 
megbecsülésével. A partnerországok úgy látják, 
hogy az iskolavezetőknek nem szabad az 
eddigiekhez hasonlóan jelentős szerepet vállalni 
az oktatásban. Figyelmüket inkább az iskola 
menedzselésére kellene fordítaniuk. 
 
 

A felelős oktatásvezetés iránti 
szükséglet 
A partner országok jelentéséből egyértelműen 
kitűnik, hogy tapasztalható egy jól körvonalazható 
fókuszeltolódás az oktatási politikában. A 
nemzetközi együttműködés, illetve 
összehasonlítások, mint pl. a PISA Tanulmány, 
jelentős hatást gyakoroltak az oktatás céljainak 
értelmezésére, megfogalmazására, végső soron 
annak meghatározására, milyen a jó iskola. Az 
egyes oktatási rendszerek eltérően reagálnak erre 
a tendenciára: egyes országok tanárokkal és 
diákokkal szemben támasztott 
követelményrendszere szigorodik és egyre inkább 
mérhetővé válik. 
 
A partner országok által készített jelentések 
hangsúlyozzák, hogy az iskolavezető fő feladata a 
tanárok és a diákok oktatói, illetve tanulói 
munkájának támogatása. Hozzáteszik azonban, 
hogy erre egyre kevesebb idejük van. A 2. számú 
alapterület moduljait olyan szempontok szerint 
választottuk, hogy azok minél inkább segítsék az 
iskolavezetők képzését, nagy hangsúlyt fektetve a 
tanárok és diákok munkájának minden eszközzel 
történő segítésére. 
 
5. számú ajánlás  
A projekt résztvevői fontosnak tartják, hogy az 
iskola igazgatója valóban vezetővé váljon: ezt 
szolgálja a tanári kar munkájának folyamatos 
figyelemmel kísérése, a velük, illetve a diákokkal 
történő rendszeres gondolatcsere, illetve 
valamennyiük munkájának támogatása. Jelentős 
szerepet tölt be az iskola életében a 
minőségbiztosítás és az iskolavezetőnek azon kell 
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lennie, hogy a pedagógiai program 
maradéktalanul megvalósuljon. 
 
 
 

Az iskolavezetés támogatása 
A decentralizációs tendenciákkal párhuzamosan 
jó néhány országban tapasztalható főként a 
tantervek újraközpontosítása, a tanulókkal 
szemben támasztott követelmények részletesebb 
megfogalmazása és a monitoring 
újraközpontosítása oly módon, hogy időről időre 
országos felméréseket és hasonló dolgozatokat 
írnak a diákok. Természetesen a kutatóknak 
tanulmányozniuk kell és alkalmazkodniuk 
szükséges a politika által támasztott 
követelményekhez, annak érdekében, hogy ezt 
ötvözni tudják a szakmai képzéssel. Ebből fakad, 
hogy az iskolavezetőknek ezeket a politikai 
követelményeket át kell ültetniük az iskola 
mindennapi életébe oly módon, hogy azt a 
tanárok is megértsék és képesek legyenek ezt 
lefordítani az oktatás szakmai nyelvére. 
 
6. számú ajánlás 
Annak érdekében, hogy egy iskola 
zökkenőmentesen működhessen, egyértelművé 
kell tenni a különböző országos, regionális, illetve 
helyi szervezetek szerepét és jogkörét. Feltétlenül 
szükség van az iskolavezető jogi helyzetének 
pontos meghatározására annak érdekében, hogy 
valamennyien zökkenőmentesen tudjanak 
együttműködni. 
 
 

A döntéshozatal mozgástere 
Az iskolákkal és az iskolavezetőkkel szemben a 
politika és a társadalom által támasztott 
követelmények szigorúak és sok esetben egyre 
keményebbek. Ahhoz, hogy az iskolavezetők 
mindehhez alkalmazkodni tudjanak feltétlenül 
élvezniük kell bizonyos fokú önállóságot. 
 
7. számú ajánlás 
Úgy ítéljük meg, hogy a politikai felügyeleti 
szerveknek tiszteletben kell tartaniuk az 
iskolavezető döntési jogkörét, mely biztosítja, 
hogy az egyes döntések megfelelő szinten 
szülessenek.  
 
 

Szakmai fejlődés és az 
iskolavezetők támogatása 
Az iskolavezetőkre a korábbiaknál jóval nagyobb 
és komolyabb feladatok hárulnak. A pénzügyi 
önállóság például költségvetési felelősséget is ró 
rájuk. Az iskolában folyó szakmai munkáról 
történő elszámolási kötelezettség azt jelenti 
számukra, hogy létre kell hozniuk egy belső 
minőségellenőrzési mechanizmust. Ezen kívül 
számos országban az iskolavezetők számára 
biztosított nagyobb önállóság az emberi 
erőforrásokkal való gazdálkodás területén azt 
vonja maga után, hogy itt is komolyan előre kell 
lépniük tudásuk fejlesztése érdekében. 
 
8. számú ajánlás 
Az iskolavezetők folyamatos képzése érdekében 
fel kell építeni egy iskolavezetői továbbképző 
hálózatot az egyes országokban. Ezek a 
rendszerek olyan módon jöjjenek létre, hogy 
teljes egészében megfeleljenek az iskolavezető 
követelményeinek, hiszen ki-ki különböző 
kompetenciákat, illetve képességeket szeretne 
megtanulni. Ilyen továbbképzések tárgya lehet az 
intézményvezetésre történő felkészítés, a frissen 
kinevezett iskolavezetők számára a 
szervezetképzés, a már hivatalban lévő 
iskolavezetők továbbképzése. 
 
 
9. számú ajánlás  
Abban az esetben, ha egy iskolát rendkívül széles 
döntési jogkörrel ruháznak fel, az iskolavezetők 
munkáját célszerű megkönnyíteni például azzal, 
hogy a döntési felelősséget különböző 
szakemberek alkalmazása által megosztják 
(célszerű lenne például az iskola gazdasági ügyeit, 
illetve menedzselését biztosító szakember 
felvétele). 
 
 
Az szakmai képzés minél inkább 
teljes körűvé tételének 
szükségessége  
Ez a folyamat rendkívül sokszínű a különböző 
partnerországokban. Ugyanakkor megálla-
pítottuk, hogy bizonyos kulcsfontosságú 
területeken hiányzik a megfelelő szakmai anyag. 
Ami különösen szembeötlő volt az ezen anyagok 
összeállításának szükségessége olyan területeken, 
mint például az iskola profiljának kialakítása, 
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illetve az iskola pedagógiai programjának 
megfogalmazása, valamint az emberi 
erőforrásokkal történő gazdálkodás (a kollégákkal 
történő folyamatos kommunikáció, a 
konfliktuskezelés, a célok megfogalmazása). Az is 
világossá vált, hogy a projektben megfogalmazott 
alapterületek nem minden országban 
fogalmazódtak meg egyértelműen.  
 
10. számú ajánlás 
Az iskola pedagógiai programját, illetve stratégiai 
elképzeléseit folyamatosan változtatni kell a külső 
körülmények módosulásának megfelelően. 
 

11. számú ajánlás  
A projekt résztvevői azt tapasztalták, hogy 
bizonyos esetekben hiányzik az emberi 
erőforrásokkal való ésszerű gazdálkodásra történő 
szakmai felkészítés, ezért azt javasolják, hogy ilyen 
továbbképzéseket mielőbb hozzanak létre, akár az 
egyes országokban, akár nemzetközi szinten. 
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Végső összegzés 
 

 
Az Oktatásvezetés Tudománya (Leadership in 
Education) címet viselő COMENIUS projekt 2008-
ban indult, 3 éven át tartott és a következő célokat 
tűzte ki maga elé: 
- egy egész Európára kiterjedő szinopszis 

összeállítása, amely az iskolavezetés 
minőségéről szól, népszerűsíti a már bevált 
hasznos gyakorlatokat digitális és nyomtatott 
formában és megfogalmaz egy európai 
keretdokumentumot az iskolavezetés 
minőségének biztosítása érdekében 

- egy átfogó gyűjtemény összeállítása, mely 
olyan alapfogalmakat és szakmai anyagokat 
tartalmaz, mint például a vezetői képességek 
fejlesztési moduljai az iskolavezetés területén 

- egy információs és kommunikációs hálózat 
létrehozása annak érdekében, hogy 
folyamatos véleménycsere és az egyes iskolai 
programok kölcsönös megvitatása lehetővé 
váljon a partnerországokban 

 
Annak érdekében, hogy ezeket a célokat 
teljesítsük, a következő tevékenységeket végeztük 
el: 
- évente tartottunk konferenciát, hogy 

megvitassuk és megosszuk egymással a 
kutatásunk és a vizsgálatok eredményeit 
(Hildesheim, Tallinn, Bolzano, León) 

- kétoldalú találkozókon és látogatásokon 
vettek részt a partnerországok és a tandem 
partnerek (minimum egyszer minden egyes 
tandem partner számára) 

- összeállítottunk és a legfrissebb kutatási 
eredményekkel kibővítettük a 13 
partnerország és a 15 tandem partner által 
összeállított jelentéseket 

- folyamatos hivatalos, illetve nem hivatalos 
eszmecserére került sor a partnerek és az 
egyéb érdekelt felek között 

- minden partnerország létrehozta saját 
weboldalát, illetve a már létező weboldalukat 
összekötötték közös weboldalunkkal, ami 
megkönnyítette az információcserét 

 
A partnerországok jelentéseiből és az oktatással 
kapcsolatos kutatásokból merített eredmények 
ötvözetéből szerkesztettük meg az Európai 
Szinopszist, amely jelen dokumentum alapjául 
szolgált. 
 
Az Európai Szinopszis és jelen dokumentum két 
kötetben hozzáférhető, több mint 1000 példány 
készült belőlük és megkapta minden egyes 

partnerország, a többi résztvevő, a 
konferenciákon jelenlevők és minden egyes 
érdekelt fél. Ezen kívül egy külön weboldalt 
hoztunk létre, amelyen olvasható a szinopszis, 
jelen dokumentum (beleértve az ajánlásokat), 
valamennyi partnerország jelentése és minden, a 
témával kapcsolatos információ. www.leadership-
in-education.eu 
 
A projekt elsődleges célja az volt, hogy 
hozzájáruljunk az oktatásvezetői tevékenységről 
kialakított alapkoncepció gazdagításához és egy 
olyan szakmai nyelvezetet hozzunk létre, amely 
Európa-szerte hozzáférhetővé teszi az általunk 
megfogalmazott gondolatokat. 
 
Bár az európai oktatási rendszerek rendkívül 
eltérőek és sok oktatási politika és gyakorlat 
országos, illetve regionális szinten fogalmazódik 
meg, valamennyi partnerország egyetért abban, 
hogy szükség van az oktatásvezetői képzés 
intézményesítésére. A projekt résztvevői bíznak 
abban, hogy a jelen dokumentumban közzétett 
anyagok bővítik majd az egyes kultúrákat 
összekötő képzés forrásait, hozzájárulnak mind a 
közös vonások, mind az oktatási rendszerekben 
tapasztalható eltérések könnyebb megértéséhez 
és elősegítik a hasznos tapasztalatok minél 
gyorsabb elterjedését. 
 
Minden, partnerország által készített jelentésből 
kiviláglik, hogy hasznos tapasztalatok 
valamennyiüknél megtalálhatók. Az is 
egyértelművé vált viszont, hogy egyetlen 
partnerország sem alakított ki olyan 
vezetőképzési programot, amely magába foglalná 
a vezetőkkel/oktatásvezetőkkel támasztott 
valamennyi követelmény teljesítésére való 
felkészítést. Az Európai Szinopszis, jelen 
dokumentum, a modulok és az ajánlások nem 
tekintendők kötelező érvényűnek, mindössze 
eszközei lehetnek az oktatási rendszert kialakító 
döntéshozóknak, illetve az oktatás szereplőinek 
abban, hogy saját politikájukat és gyakorlatukat 
felülvizsgálják, illetve módosítsák. 
 
 
 

http://www.leadership-in-education.eu/�
http://www.leadership-in-education.eu/�
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