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Az  egyéni  önfejlesztési  tervet  az  alapfokú  művészeti  iskolák  számára  kiadott  Önértékelési
kézikönyvben megfogalmazott, alábbi szempontok szerint készítettem el: 

1. A tanulás és tanítás stratégiai vezetése és operatív irányítása

Iskolánkban a kezdetektől a legfontosabb, hogy a gyerekek és szülők igényeit maximálisan teljesítsük.
Ennek az elhivatott gondolkodásnak köszönhetően alakult ki  egy valóban zeneiskolai képzés, ahol
minden  választott  hangszerhez  biztosítottunk  megfelelő  szaktanárt,  a  gyerekek  érdeklődését
kielégítő  képzőművészeti  oktatási  rend  és  egy,  a  székhely  tánckultúrájára  épülő  tánciskolai  rész.
Legfontosabb vezetői  feladatom ennek a  széles  választéknak a  fenntartása,  az  ehhez  kapcsolódó
szakmai feladatok megszervezése, a fenntarthatóság, a folyamatos fejlődés biztosítása. Vezetőként a
legnagyobb nehézséget a jelenlegi  oktatási  környezetben az jelenti,  hogy a zeneiskolák kezdenek
visszaelitesedni,  ami  pár  éve  még  érték  volt,  hogy  minden  gyermeknek  biztosítjuk  a  tanulás
lehetőségét,  ma már nem feltétlenül  az.  Küzdelmes vezetői  munka áll  amögött,  hogy a  szociális
körülményeik  miatt  hátrányos  helyzetű  családoknak  is  biztosítani  tudjuk  a  tanulást.
Versenyeredményeink  tekintetében  nincs  szégyenkezni  valónk,  a  tehetséggondozott  gyerekeink
minden  lehetőséget  megkapnak  a  felkészülésre,  eszközfejlesztéseink  is  szolgálják  ezt  a  célt.
Nehezebb  feladat  számomra  az  eltérő  egyéni  haladás  értékelésének  fontosságát  elfogadtatni
kollégáimmal, a legtöbb tanulásról, tanításról szóló megbeszélésünk tárgya a gyengébb képességű
gyerekek  támogatása.  A  szülők  gyakorta  felismerik,  hogy  gyermekük  átlagos  képességű,  vagy
gyengén teljesít, mégis van hitük a művészeti nevelés fontosságában. Nekünk elemi kötelességünk a
lehető legnagyobb szeretettel sikerélményhez, fejlődéshez segíteni  a ránk bízott növendékeket. A
tanulás folyamatossá tételéhez különböző utakat választunk. Zene művészeti ágban nagyon fontos,
hogy a szülőket is tereljük a gyakorlás rendszerességének fontossága felé, legtöbb szülőnk nem járt
zeneiskolába,  így nem egyértelmű számukra,  hogy nem elég  az  órán kézbe venni  a  hangszert.  A
táncművészeti ág sok szabadidőt és együttműködést feltételez a szülők részéről, fontos, hogy úgy
szervezzük meg az oktatást, hogy a családok beletanuljanak a rájuk váró feladatokba, jól tudjanak
feladatot megosztani  egymás között  és egy fajta jól  működő háttér  társaságot képezzenek.  Nagy
szerep  jut  itt  is  a  pedagógusoknak.  Képzőművészeti  águnk  országos  szinten  is  kiemelkedő
eredményeket mondhat magáénak, így itt is az átlagos képzésnél rendszeresebben együttműködő
szülői  közösséget  alakítottunk  ki.  A  gyerekek  egy-egy  munkát  több  héten  keresztül  készítenek,
sokszor a heti óraszámot jóval meghaladó tevékenységet vállalva. Sok a többnapos, rendszeresen
járnak külföldre, egymást segítő, összeszokott tanulási rend működik a gyerekek között. Vezetőként
sok  feladat  hárul  rám  az  egyre  szűkülő  anyagi  keretek  között  a  versenyeztetés  költségeinek
előteremtésében, melyre a jövőben a támogatói kör bővítését szeretném elérni. 

2. A változások stratégiai vezetése és operatív irányítása 

Alapítványi  fenntartású iskolaként  a változások kezelése más előkészítési,  döntési  és  végrehajtási
szakaszokban történik, mint az állami rendszerben. A fenntartóval egyenrangú kapcsolatban, közös
egyeztetésekkel,  saját elvárások megfogalmazásával kezdődik minden újítás.  A fenntartó képes az
egyetlen  intézményére  koncentrálni,  nincs  forrásszétosztás,  a  prioritások  kezelése  egyszerűbb.  A
külső  körülmények  változása  viszont  általában  nagyobb  veszélyhelyzetekkel  jár,  mint  az  állami



szférában,  mert  a  mi  működésünk bármennyire  ugyanazokat a gyerekeket,  családokat szolgáljuk,
nem tartozik az ő felelősségi körükbe. Sok pozitív példát tudunk említeni, de a mi esetünkben elég
egy  vezetői  személyi  változás  egy  iskola,  vagy  önkormányzat  élén  és  az  egész  addigi  munkánk
megbecsültetését kezdhetjük elölről az együttműködésben. Állandó figyelmet követel a jogszabályok
változásának nyomon követése, az utóbbi években a kialakuló eljárások nem feltétlenül jogszabályi
környezetben válnak ismertté, hanem KLIK-es tájékoztatók során, ahol mi viszont mint alapítványi
iskolák  nem  veszünk  részt,  így  rengeteg  utánajárást  igényel  a  problémamentes  iskolavezetés
megszervezése.  Szükség  lenne  az  alapítványi  szféra  részére  is  központi  tájékoztatókat  tartani  a
szakpolitikai változásokról. Munkám során igyekszem jó kapcsolatot kialakítani vezetőtársaimmal, így
kölcsönösen  segítjük  egymást  fenntartótípustól  függetlenül  a  változások  okozta  feladatok
megoldásában.  Rohanó  világunkban  egyre  nagyobb  szerepe  van  a  közösségteremtésnek,  ezt
felismerve iskolai táborhelyet nyitottunk Balaton-felvidéken, melynek bővítése számos feladatot ad
részemre a középtávú célok megvalósítása során. 

3. Önmaga stratégiai vezetése és operatív irányítása 

Nekem  jelenleg  a  családi  életem  és  a  munkahelyem  kötelezettségeinek  összeegyeztetése  a
legnagyobb  stratégiai  feladat.  Fontos,  hogy  megtanuljak  csak  egy  emberre  rábízható
feladatmennyiséget  előírni  magamnak  vezetőként,  mely  egyben  a  feladatleosztás  további
célszerűsítését is magában foglalja. Úgy érzem, hogy jól haladok ezen az úton és kiváló kollégáim is
megerősödnek feladatvégzésükben.  Ettől  a  tanévtől  már  három intézményvezető helyettes  segíti
munkámat,  emellett  nagyon fontos  lépés  volt  pár  éve,  hogy az  irodát  bővítettük egy  pénzügyes
munkatárssal, illetve a tanügy-igazgatási feladatokat is részenként leosztottuk. Jól működnek együtt
kollégáim, így nekem lehetőségem van a rövid és hosszú távú célok tervezésére, a fejlődési  utak
megtalálására.  Iskolánk  hosszú  éveken  keresztül  számos  nagy  fejlesztést  bonyolított  az
infrastrukturális pályázatoktól, szakmai és szociális pályázatokig, melynek motorja voltam. Jelenleg
más vonalon látom a fejlődés útját, mert egyrészt a pályázati források beszűkültek, másrészt a non-
profit  szervezetek  intézményeinek  is  meg  kell  teremtenie  a  non-profit  egyéb  bevételt  termelő
szolgáltatásait, illetve nagyobb szerepe van az intézményi marketingnek, mint pár évvel ezelőtt. A
következő években szolgáltatás-bővítéssel kívánjuk iskolánk működését támogatni, melyben akárcsak
a  pályázatokban,  nagy  szerepet  kapnak  munkatársaink  és  az  általuk  garantált  szellemi  értékek.
Igyekszem  mindig  minimum  kettővel  előrébb  gondolkodni,  mely  elég  felelősségteljes  és  egyben
rizikós helyzet is, mert szerény körülményeink között benne van a tévedés jelentős kockázata is. 

 4. Mások stratégiai vezetése és operatív irányítása 

Vezetői  munkámban  leginkább  a  szakmai  irányításra  koncentrálok.  Iskolánkban  a  tanári  kar
őszinteségére, építő jellegű kritikájára építek. Nagyon fontos számomra, hogy semmi nem sértés,
minden negatív véleményt követ egy javító, megfontolásra szánt gondolat, időt adunk egymásnak a
fontos  megbeszélésekre,  rendszeresek  a  négyszemközti,  kisebb  csoportokban  spontán  és  előre
tervezetten  megszervezett  megbeszélések.  Talán  ennek  is  köszönhető,  hogy  kollégáim  örömmel
dolgoznak nálunk, nagyobb súrlódások nélkül,  nyugodt körülmények között  folyik  a  munka, mely
kihat  a  gyerekekkel  való  törődésre  is.  A  művészetekkel  foglalkozó  szakemberekre  jellemző,  hogy
igényük van a folyamatos önképzésre, szeretnek szakmai rendezvényeken részt venni, tanácsot kérni
külsős  kollégáktól,  továbbképzésekre  járni.  Iskolánk  nem  mérlegel,  ha  a  kolléga  szakmai  jellegű
képzésen  kíván  részt  venni,  legyen  szó  szakmódszertani,  vagy  pedagógiai  megújulásról.  Minden



esetben anyagi hozzájárulással is támogatjuk a részvételt. Szorgalmazom a nyelvtanulás fontosságát,
reményeim szerint iskolán belül is megoldhatóvá válik számukra ennek elérése. Engedem és segítem
a munkaidő átcsoportosítást  művészeti  jellegű tevékenységek végzésekor,  mert  fontosnak érzem,
hogy előadóként, alkotóként is sikeresnek érezzék magukat, illetve a gyerekek részére is fontos, hogy
tanárukat példaképként lássák az adott művészeti ágban. Alapítványi iskolában elengedhetetlenül
fontos  a  partnerekkel  kialakított  kapcsolat  minősége,  így  megpróbálok  minden  helyzetben
példaértékűen  eljárni  konfliktusok  kezelésében,  mely  kihat  a  kollégák  iskolai  viselkedésére,  a
megfelelő munkahelyi környezet alakulására. Különösen fontos a szülőkkel, általános intézményben
dolgozó  kollégákkal  kialakított  kapcsolat  minősége,  melyet  pedagógiai  stratégiánkban  nagyon
fontosnak  tartok.  Kollégáim  tudomásul  veszik,  hogy  nagyon  széles  körű  partneri  körrel  tartunk
folyamatos kapcsolatot, önként kialakul a különböző feladatokhoz rendelt dolgozói gárda, tanáraim
személyiségétől függően különböző helyeken és helyzetekben képviselik kiválóan iskolánkat. Példa a
partneri  hálózat  széleskörűségére:  PTE  Művészeti  Kar  és  a  Táncművészeti  Egyetem
partnerintézménye vagyunk, folyamatos segítő, szakmai munkát látunk el ormánsági tanodában, a
székhely település fogyatékos otthonában, idősek napközi otthonában, részt veszünk kistelepülések
civil szervezeteinek együttműködésében, kapcsolatot ápolunk a gyakorló iskolákkal Pécsett, jelentős
szakmai  együttműködéseink  vannak  Baranya  megye  állami  zeneiskoláival.  Országos  művészeti
fesztiválokon jelentkezünk önálló programokkal, pl Kapolcsi Művészetek Völgye Program, Van Másik
Iskola  Konferencia,  Bőköz Fesztivál.  Partnerkapcsolatot  ápolunk szegedi,  szombathelyi,  budapesti,
sárospataki és több pécsi alapítványi iskolával. Több szakmai szervezetnek vagyunk tagja: Alternatív
iskolai hálózat, AME, MZMSZ. 

5. Az intézmény stratégiai vezetése és operatív irányítása

Intézményünk  egyik  legnagyobb  megbecsülésének  tekintjük  a  szakminisztérium  Köznevelési
Megállapodását, melynek előnyeit 2009. óta harmadik ciklusban van lehetőségünk igénybe venni.
Megpróbálunk maximálisan megfelelni a megtiszteltetésnek. Iskolánk szakmai stratégiai vezetésében
fontos szerepe van a klasszikus művészeti nevelés és az alternatív módszertanok ötvözésének, mely
megmutatkozik a csoportos órák óraszervezésében, az értékelés cizelláltságában, illetve a tanárok
képzésének  átgondolásában.  Tanáraim  nyitottak  az  újra,  alapvetésnek  tartják  a  gyerekközpontú
oktatás  elveit,  szakmai  megújulásuk  során  mind  szakmódszertani,  mind  pedagógiai  szempontból
értékes képzéseket választanak. Az elkövetkező években fontos feladat lesz a sok-sok éve dolgozó
kollégák  kiégésének  elkerülése,  új  feladatok  kialakítása,  mentor  tanári  illetve  gyakorlatvezetői
státuszok növelése. Intézményünk nagy létszámú iskola lett az idők során, mely jelenleg három önálló
iskolaegységre  oszlik,  fontos  feladat  lesz  az  együttműködés  formáinak  megtartása,  megújítása.
Vezetői  értekezletek  sűrítése,  írásos  dokumentálás  naprakész  elvárása  az  intézményi  folyamatok
kezelésére új  feladatokat hoz részemre. Az iskolába belépő kollégák körében előnyt élvez nálunk
jelenleg  a  fiatal  korosztály,  szükség  van  az  ő  frissességükre,  munkabírásukra,  vidámságot,
megfiatalodást  hoz  a  társaságuk.  Idősebb kollégáink  konkrét  feladatként  kapták az  iskolán belüli
mentorálás  feladatát,  mely  igen  jól  működik  nálunk,  pályakezdőink  örömmel  veszik  a  támogató
munkát. Iskolai dokumentumaink tartalmazzák szervezeti felépítésünket, melyen csak egy jelentős
változás várható a következő tanévtől, az alapítványunk fenntartásába kerülő másik művészeti iskola
önállóságának megerősítése, vagy bevonása egy év múlva stratégiai döntést hozó folyamat lesz. 
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