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VEZETŐI PÁLYÁZAT 

 

Meg kell tanítani a gyerekeknek azt, hogy önmagáért élvezzék a tanulást, ne csak azért, hogy jó 

jegyeket kapjanak. Azok a gyerekek, akik élvezik a kihívások legyőzését, felnőtt életükben is 

keresni fogják a kihívást jelentő helyzeteket. Nagyobb valószínűséggel ragadnak meg új 

lehetőségeket, keresnek új módszereket, dolgoznak olyan feladatokon, amelyeknek nincs 

egyértelmű megoldása, és ösztönöznek másokat arra, hogy nehéz problémákon dolgozzanak.  

(Csíkszentmihályi Mihály) 

 

Bevezetés 

 

A kollégiumpedagógiai hitvallásom szerint a középiskolai kollégium társadalmi szerepét 

elsődlegesen a mottóból levezethető „hozzáadott érték” jelöli ki. A kollégiumnak számos 

lehetősége nyílik arra, hogy olyan kihívásokkal, helyzetekkel szembesítse a tanulókat, amelyek 

problémamegoldásra késztetik őket. A kollégium vezetésének pedig az a feladata, hogy ezt a 

törekvést támogassa, és kezdeményezően lépjen fel a kollégiumi nevelésben szükséges 

fejlesztések, innovációk terén. 

Ahogy egy korábbi pályázatomban is megfogalmaztam, a kollégiumban „a ,tanulás-tanítás’ 

kategóriáját nem elsősorban iskolai aspektusból kell megközelíteni. Tanulásként értelmezhetjük 

mindazon kompetenciák elsajátítására és fejlesztésére tett közös erőfeszítéseket, amelyek a 

tanulók valós szükségleteire, a felnőtt életre való felkészülésre irányulnak, és alkalmazzák 

mindazon módszereket és munkaformákat, amelyek adekvát módon járulhatnak hozzá ehhez a 

törekvéshez”. 

A Pécsi Hajnóczy József Kollégium (továbbiakban: Kollégium) közel 30 éves szakmai múltja 

azt igazolja, hogy az itt folyó kollégiumpedagógiai tevékenység meghaladja az ún. 

alaptevékenységnek való megfelelés szintjét.  
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1. Helyzetelemzés 

Egy intézmény szakmai munkájának alakulását nemcsak saját stratégiai törekvései 

determinálják. Nagyban befolyásolhatják azt a köznevelés szakmai és szervezeti irányításában 

végbemenő változások, strukturális átalakítások, ill. olyan váratlan helyzetek, amelyek 

közvetve vagy közvetlenül hatással vannak rá.  

Az elmúlt öt évben is volt néhány ilyen volumenű változás, hatás: 

- A kollégium fenntartója megváltozott: a korábbi fenntartó (Klebelsberg 

Intézményfenntartó Központ) jogutódjaként 2017. január 1-től a Pécsi Tankerületi 

Központ vette át a fenntartói jogköröket, és ezzel egyidőben a működtetéssel 

kapcsolatos feladatköröket is az addigi önkormányzati szervezettől (Elszámolóház).  

Ez a változás alapvetően kedvező irányú volt, mivel egy kézbe kerültek a fenntartói és 

működtetői feladatok, az ügyintézés egyszerűbbé vált, és egyértelműbbek lettek a 

működést meghatározó szabályok is. A kezdeti nehézségek után pozitívan változott a 

Kollégium finanszírozásának ügye is. 

- A Hajnóczy Kollégium életében radikális változást hozott az új fenntartó által 2017 

elején kezdeményezett, majd 2017. szeptember 1-től életbe lépett átszervezés. Ennek 

következtében a Kodály Zoltán utcai Tagintézmény levált a kollégiumról, és önálló 

intézményként alakult újjá. 

Ez a szervezeti változás szükségképpen jelentős változásokat generált a szakmai munka 

terén is (pl. kikerült a tevékenységi körünkből az Arany János Tehetséggondozó 

Program; a kiszervezéssel a Hajnóczy „elveszítette” a pedagógiai területen dolgozó 

humán erőforrásának több mint felét).  

A Pécsi Hajnóczy József Kollégium – mint jogutód intézmény – ezt követően az új 

helyzetnek megfelelően átdolgozott Pedagógiai program, ill. az új struktúrához igazított 

belső szabályozás szerint folytatta a szakmai munkáját. 

Az átszervezésnek vezetési vonatkozásai is voltak. Az Nemzeti Köznevelési Törvény 

melléklete alapján az addigi két igazgatóhelyettesi státusz egyre csökkent. 

- 2020-ban a Kollégiumi nevelés országos alapprogramja is módosult: az addigi EMMI 

rendelet helyett az Oktatási Hivatal által kiadott alapprogram lépett érvénybe 

(https://www.oktatas.hu/kozneveles/kerettantervek/2020_nat/iranyelvek_alapprogram

ok?printMode=true, Letöltés: 2021. 02. 17.). Ennek alapján ismét át kellett dolgozni a 

pedagógiai programunkat. 
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- A COVID 19 vírus világméretű terjedése okán a 2020 tavaszán meghirdetett 

veszélyhelyzet, majd a 2020-21-es tanév első felétől ismét felerősödő járvány miatt a 

kollégiumban is megjelent a tantermen kívüli, digitális munkarend.  

 

Részletes helyzetelemzés  

1.1 Szakmai munka – a nevelés-oktatás eredményessége 

1.1.1 A kollégium jogszabályokban meghatározott elsődleges feladata a tanulássegítés. 

Ennek eredményességét továbbra is a kollégista tanulók tanulmányi eredményei 

mutatják. A korábbi tendenciáknak megfelelően a nagyobb partneriskolákban 

tanuló kollégisták tanulmányi átlaga 2-3 tizeddel magasabb volt az adott iskola 

össz-tanulói átlagánál. Az alacsonyabb reprezentációjú iskolák tanulóinál a 

kisebb kollégiumi tanulói létszámok miatt ez az összefüggés nem releváns.  

A tanulmányi eredményesség szempontjából a másik preferált mutató az egyes 

tanulmányi időszakok összehasonlításából adódó különbség. Ebből az 

aspektusból sikernek tulajdonítjuk, hogy az egyes tanévek kollégiumi tanulmányi 

átlagai közel azonosak voltak, legfeljebb néhány százados plusz/mínusz eltérések 

voltak. Kivétel a 2019-20 tanév végi és a 2020-21 első félévi tanulmányi 

eredmény, ami mindkét esetben jelentősebb javulást mutatott. Ez azért is fontos, 

mert a kollégiumi tanárok által nyújtott segítség minőségét is mutatja a digitális 

nevelő-oktató munka oldaláról. 

1.1.2 A Kollégiumban kiemelt nevelési feladat a tehetséggondozás. Ennek egyik iránya 

a tanulók támogatása a továbbtanulást segítő tehetség-területeken, ami a 

pályaorientáció szempontjából fontos (pl. szaktárgyi tehetséggondozás). Ebben a 

tevékenységben főleg azok a kollégák vesznek részt, akik a tanulók által preferált 

szaktárgyakban tudják őket céljaik elérése érdekében támogatni.  

A másik irány a nem iskolai jellegű tehetségterületek kibontakoztatása. Ebben a 

Kollégium az elmúlt években is komoly sikereket ért el. Tanulóink számos 

országos és megyei versenyen és vetélkedőn szereztek előkelő helyezéseket (pl. 

Az év diákújságja; Az év online diákmédiuma; megyei kollégiumi 

környezetvédelmi vetélkedő). Kezdeményezésemre megalakult a Tehetségsegítő 

munkaközösség, amely koordinálja és segíti a nem tantárgyi jellegű 

tehetséggondozó műhelyek működését (pl. „Kredenc” média szakkör). Nagy 

szerepe volt a munkaközösségnek abban is, hogy az elmúlt vezetési ciklus alatt 
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negyedszer, immár az AJTP nélkül is elnyertük az „Akkreditált Kiváló 

Tehetségpont” címet. Habár tagjai vagyunk több tehetségtanácsnak, azok 

működése az utóbbi időben hullámzó, ezért a mi közreműködésünk is esetleges 

volt. 

1.1.3 A Kollégium másik fontos funkciója a tanulássegítés terén a felzárkóztatás. Ez 

főleg azokat a tanulókat érinti, akik az átlagosnál rosszabb családi háttérrel 

rendelkeznek, hátrányos társadalmi helyzetből érkeznek. Velük már a 

kollégiumba kerülésüktől kiemelten foglalkozunk. Folyamatosan igyekszünk 

elkerülni a jelentősebb lemorzsolódást, ami a „természetes fluktuációt” (ld. 

érettségizők kilépése) leszámítva éves szinten 2-4% között mozog. 

Ebből a szempontból fontos tényezőnek tartom, hogy a Kollégium egyik 

mesterpedagógusa a korai iskolaelhagyás megelőzése érdekében olyan 

mesterprogramot valósít meg, amely a természettudományos és matematikai 

területen kívánja a lemorzsolódást a lehető legkisebb szintre szorítani. 

1.1.4 A szakmai munka egyik értékmérője, hogy a különböző innovációk, jó 

gyakorlatok milyen mértékben és eredményességgel vannak jelen a kollégium 

szakmai tevékenységrendszerében. 

Az egyik ilyen mutatóként jelennek meg azok a szakmai elismerések és címek, 

amelyeket az irányító szervek, szakmai és egyéb innovációs szervezetek ítéltek 

oda a kollégiumnak. 

Az ezekhez vezető pedagógiai tevékenység egyértelműen a nevelőtestület új iránti 

nyitottságát, innovációs attitűdjét igazolja. Ebben a vezető szerepe a folyamatos 

motiválás, a lehetőségek minél szélesebb körének „kiajánlása”, a fejlesztésekben 

részvevő tanárok elismerése. 

Az előző öt évben elért eredményeket, címeket az alábbi felsorolás mutatja be: 

- Oktatási Hivatal Bázisintézménye 

- Akkreditált Kiváló Tehetségpont (negyedik alkalommal) 

- Mentoráló Intézmény 

- Ökoiskola (második alkalommal) 

- PTE Partnerintézmény – közösségi szolgálat területen 

- PTE Partnerintézmény – egyéni tanítási gyakorlat területen (pedagógia szak) 

- Energiatudatos Iskola (két alkalommal) 

- Fogyasztói tudatosságra nevelő iskola 

- Európai Parlament Nagykövet Iskolája (három alkalommal) 
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A másik mutató a különböző pályázatokon való részvétel, a pályázati támogatások 

megszerzése. Sajnos a kollégiumi terület számos – alapesetben becsatornázható – 

pályázati kiírásban nem tud részt venni. Nagyrészt megszűntek azok a források is, 

amelyek kifejezetten a kollégiumi szakmai munka támogatására kerültek 

elkülönítésre. 

Ennek ellenére évente legalább egy pályázatunkkal sikerült az NTP pályázati 

körben eredményesen részt venni. (Megjegyzés: ebben komoly szerep hárult a 

szakmai munkánkat támogató Gyermekeink Jövőjéért Közhasznú Kollégiumi 

Alapítványnak is.) 

1.1.5 A tanulóink által elért versenyeredmények nagyjából tükrözték azokat a 

lehetőségeket, amelyek egy ilyen létszámú és rekrutációjú intézmény biztosítani 

tud, és ami mögött komoly tanári felkészítő munka mutatható ki. 

A megyei/városi kollégiumok közti vetélkedőkön és sportversenyeken számos 

dobogós helyezést sikerült elérni. Utóbbiakon úgy, hogy a Kollégium nem 

rendelkezik megfelelő, érdemben használható sport-infrastruktúrával. 

A versenyeredmények közül kiemelkedőnek tartom a Kredenc Tehetségműhely 

komplex kompetenciafejlesztő tevékenységét, amely révén minden évben sikerült 

1-3. díjat szerezni az országos diákmédia vetélkedőkön. 

1.1.6 A köznevelésben fokozatosan teret nyert témanapok és -hetek, valamint a 

projektek hangsúlyosabban megjelentek a Kollégium tevékenységrendszerében, 

ami kedvező hatással volt a tanulók iskolai leterheltségének kompenzálására 

irányuló szándékainkra is. 

 

1.2 Pedagógiai-szakmai, vezetői és fenntartói ellenőrzés, önértékelés, minősítés 

2016-tól folyamatosan zajlottak a köznevelési intézmények számára előírt szakmai 

ellenőrzések, önértékelések és pedagógus-minősítések, valamint a Pedagógiai 

program megvalósításának rendszeres intézményi visszacsatolásai, továbbá a 

vezetői ellenőrzések. Az irányító szakhatóságok részéről a jelen pályázat 

készítésének idejéig a Kollégiumot érintő vizsgálat nem történt. 

A korábban kidolgozásra került Intézményi önértékelési szabályzatot a 2017-es 

struktúraváltás (ld. Kodály tagintézmény kilépése) miatt át kellett dolgozni. Ez már 

az intézményi és vezetői tanfelügyeletet megelőzően is „élesben” alkalmazásra 

került. 
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A Vezetői és Intézményi pedagógiai-szakmai ellenőrzések nem tártak fel 

komolyabb hiányosságokat, az intézmény számára megfogalmazott megállapítások 

segítették a szakmai és szervezeti változásokat. 

Pedagógus PSZE nem volt. 

A pedagógusok minősítése a szabályoknak megfelelően lezajlott, az ezekre való 

felkészülésben vezetőként igyekeztem aktívan részt venni. (A minősítésekkel 

kapcsolatos részletesebb helyzetelemzést a következő pont tartalmazza.) 

A fenntartó által végzett ellenőrzések nem tártak fel hiányosságokat. 

 

1.3 A humán erőforrás alakulása 

Előzetesen meg kell jegyezni, hogy a 2017-es szervezeti változások komoly hatással 

voltak mind a Kollégium személyi állományára, mind a kapcsolódó szolgáltatásokat 

végző szervezetekre is. 

Kedvező változásként éltük meg, hogy a korábban az Elszámolóházhoz tartozó 

munkatársak ismét a kollégium irányítása alá kerültek. 

Az átszervezést követő időszakban sikerült a meglevő humán erőforrásokat hatékonyan 

és célszerűen menedzselni. A megmaradó álláshelyeken alkalmazott pedagógusok és az 

egyéb területeken dolgozó munkatársak száma elégségesnek bizonyult. Ugyanakkor az 

előző időszakokhoz képest jelentősebb mozgások voltak a személyi állományban, 

amelyek okaként a nyugdíjazások megnövekedett számát emelhetjük ki. 

A továbbiakban a Kollégium egyes foglalkoztatási csoportjaival külön-külön 

foglalkozom. 

1.3.1 Kollégiumpedagógusok 

- A kollégium nevelőtanári körében továbbra is a stabilitás jellemző, ugyanakkor 

a vezetői ciklus második felében az átlagosnál nagyobb mozgás volt. A 16 

álláshelyen foglalkoztatott tanárok közül hárman is nyugdíjba vonultak (18,8%). 

Ez a helyzet azonban lehetőséget adott arra is, hogy a tanári közösséget olyan 

kollégákkal frissítsük, akik korábban megbízásos formában már igazolták 

szakmai tudásukat, kollégiumpedagógiai elkötelezettségüket. Mivel a vonatkozó 

szabályozás alapján továbbra sem alkalmazhatunk pszichológust, ezért két olyan 

személyt alkalmaztunk, akiknek gyógypedagógiai végzettsége is van, és 

gyakorlattal rendelkeznek a problémás helyzetek kezelésében, megelőzésében. 
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A személyi változások során sikerült az átszervezést követően kialakult 

arányokat is javítani: a fiú egységből egy fél státuszt visszaszármaztattunk a 

nagyobb létszámú lány egységhez. 

A tanári állományban így lezajlott változások módosulást okoztak a szaktárgyi 

lefedettségben is. Sajnos nem tudtunk a távozó matematika szakos kolléganő 

helyett hasonló végzettséggel rendelkező tanárt felvenni, viszont két fővel is 

bővült egy másik érettségi tantárgy (történelem) oktatására képesített tanárok 

köre. 

A változások következtében továbbra is fontos körülménynek tekinthetjük, hogy 

minden pedagógus rendelkezik a munkakör betöltéséhez szükséges végzettséggel 

és képesítéssel. 

- A pedagógus minősítések a tervezettnek megfelelően zajlottak, egy kivétellel 

már mindenki részt vett az aktuális minősítési eljáráson. A korábban érvényes 

szabályozás miatt egy fő Pedagógus II. minősítését csak ebben a naptári évben 

tudjuk realizálni, de így is az eredeti határidő lejárta előtt minden nevelőtanár 

átléphet a következő fokozatba.  

A Kollégiumban jelenleg négy fő rendelkezik Pedagógus I., hárman 

Mesterpedagógus, egy fő Kutatótanár besorolással, a többiek a Pedagógus II. 

fokozatan vannak. 

- A kollégiumpedagógusok körére jellemző a továbbképzési aktivitás is. Minden 

tanár rendelkezik a szükséges, időarányosan megszerzendő kredittel 

(óraszámmal), de jelenleg is több továbbképzés van folyamatban. 

A testület szakmai potenciáljának magas szintjét igazolja, hogy nyolc pedagógus 

rendelkezik szakvizsgával, közülük egy a közeljövőben szerzi meg a másodikat. 

 

1.3.2 Nevelést-oktatást közvetlenül segítők 

Továbbra is két munkatársunk tartozik ebbe a körbe.  

Kollégiumtitkárunk az alapfeladatainak ellátása mellett együttműködik a 

fenntartó HR munkatársaival és az intézmény gazdasági ügyintézőjével, kérés 

esetén segít az időnként megnövekedett feladatok elvégzésében. 

A rendszergazda tevékenységi köre a 2017-es átszervezéssel nem változott, 

továbbra is félállásban végzi az itteni munkáját. 
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1.3.3 Technikai-adminisztratív munkatársak 

Ezen a területen a 2017-es fenntartóváltás következtében nagyfokú stabilitás jött 

létre.  

- A gazdasági-pénzügyi ügyintézőnk sokéves tapasztalattal és magas szintű 

szakmai felkészültséggel végzi munkáját, konstruktív együttműködést alakított 

ki mind a fenntartó pénzügyes vezetőjével és alkalmazottjaival, mind a 

Kollégium tanáraival. A kollégium új gondnokával is jó munkakapcsolatot tart. 

- A fenntartó alkalmazásába került technikai dolgozók (gondnok, karbantartók, 

portások, kisegítők) régóta kapcsolódnak a Kollégiumhoz, így a gondnok 

irányításával elkötelezetten végzik a kijelölt feladatukat. 

- A mostani vezetői ciklus utolsó évében a technikaiak körében is kialakult kisebb 

turbulencia. Ennek pozitív oldalán említhetjük, hogy a nyugdíjba vonult két 

karbantartó helyére rátermett, iskolai tapasztalatokkal és megfelelő 

végzettséggel rendelkező szakemberek kerültek. Az új gondnokot a preventív 

gondolkodásmód jellemzi, ezt a pandémia alatti karbantartási munkálatok 

szervezésével is igazolja. A negatív oldalon sajnos a beteg kollégák számának 

növekedését látjuk, akik közül jelenleg hárman is tartós táppénzen vannak. 

1.3.4 A Kollégium személyi állományán kívüli technikai dolgozók 

A Kollégiumban két nagyobb szolgáltató (étkeztetés, takarítás) külsős dolgozói 

vannak jelen. 

A takarítás „alsó hangon” megvalósul, sajnos a tőlünk független körülmények, 

főleg a fluktuáció negatívan befolyásolja a végzett munka minőségét, 

hatékonyságát. 

Az étkeztetésben dolgozókkal nincs különösebb probléma. 

A Kollégiumban működtetett büfé vezetője kiváló kapcsolatot alakított ki a 

belsős munkatársakkal, sokat segít a szakmai programokhoz kapcsolódó 

logisztikai munkákban. 

 

1.4 A Kollégium tanulói 

1.4.1 A kollégiumi férőhelyek száma a Szakmai alapdokumentum 2017-es változása 

után 190 fő. Az elmúlt öt évben hullámzó volt a tanulói jelentkezés, ami döntően 

a partnerintézmények beiskolázási eredményei szerint alakult. A ciklus kezdetén 

jellemzően 100%-os induló létszám volt, ami a második két évre kismértékben 
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csökkent. Ugyanakkor az utolsó, jelenlegi tanéves októberi statisztikában ismét 

magasabb volt a regisztrált tanulók száma (192 fő). 

1.4.2 A lemorzsolódás a tanévek első hónapjaiban főleg az új (kilencedikes) tanulók 

körében volt tapasztalható. A leadott kilépési nyilatkozatok szerint legfőbb ok a 

nem megfelelő iskolaválasztás volt. Ez mutatkozott meg azoknál is, akik a 

féléves rossz tanulmányi értékelés miatt hagyták el az iskolájukat (és ezzel 

együtt a kollégiumot). 

A fegyelmi okok miatt eltávolított tanulók aránya ugyancsak nem érte el az 1%-

os szintet, de a vezetési ciklus utolsó két évében már nem került sor tényleges 

kizárásra. 

A COVID helyzet alatt viszont a távozások száma radikálisan csökkent, jelenleg 

is 187 tanulónk van a jelenléti és digitális nevelés-oktatásban. 

1.4.3 A tanulói túlterheltség miatt egyre nehezebb a KNOAP által elvárt óraszámban 

és struktúrában megtartani a foglalkozásokat. Arra törekszünk, hogy a felkészítő 

és szabadidős foglalkozások minél jobban igazodjanak a tanulói 

elfoglaltságokhoz, ill. a témanapok és -hetek beiktatásával némileg csökkenteni 

tudjuk a rendszeres elfoglaltságok mértékét. Emellett beszámítjuk a kötelező 

óraszámunka a más intézményben, szervezetben adekvát munkaformákban zajló 

tevékenységeiket is (pl. iskolai felkészítők, sportkörök).  

1.4.4 A tanulói körben továbbra sem jellemző az SNI és BTM tanulók jelenléte.  

 

1.5 Tárgyi, környezeti, működési feltételek 

A helyzetelemzésben már többször is utaltam arra, hogy a Kollégiumi átszervezés 

jelentős változásokat okozott, és ez igaz a dologi jellegű területeken is. 

1.5.1 Lakhatás szempontjából a Kollégium – ami eredetileg is egy jól felszerelt 

munkásszálló volt – jelenleg az ország (nem új építésű) kollégiumainak átlagos 

szintje felett biztosítja a lakhatást. Megfelelőek a higiénés viszonyok, és a 

hétköznapokon (döntően a reggeli időszakokban) kollégiumi orvosi ellátást is 

biztosítunk. 

Továbbra is fennáll a korábban is tapasztalható zsúfoltság, ami addig nem 

csökkenthető, amíg a jelentkezők száma tartósan eléri vagy meghaladja a névleges 

férőhelyszámot.  
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Ugyanígy hiányzik néhány közösségi helyiség is (pl. a fiú szinten nincs 

„kiskonyha”), aminek nagyrészt a 4. szinten levő PSN Kollégium az okozója. 

1.5.2 A sportlétesítmények tekintetében viszont negatív változást hozott az átszervezés 

(a Kodály Kollégium pályáinak használatától elestünk). A Kollégium udvarán 

található kisméretű aszfaltos játszóhely, valamint az alagsori konditerem erősen 

korlátozott mértékű testmozgást biztosít a kollégisták számára. 

Ugyanakkor kedvező változást értünk el azzal, hogy a közeli Radnóti Technikum 

vezetésével kötött szóbeli megállapodás alapján heti néhány órában lehetőséget 

kapunk az iskola udvarán található sportpálya használatára. 

1.5.3 A Kollégium könyvtárral is rendelkezik, fejlesztése az anyagi lehetőségektől függ. 

1.5.4 Az elmúlt időszakban két olyan infrastrukturális beruházás is volt, ami 

nagymértékben javította a Kollégium komfortszintjét, és növelte a működési 

biztonságot. 

- A 2018-19-es tanévben lezajlott egy EU-s finanszírozású projekt, amely 

keretében megújultak a közösségi fürdők, jól szigetelő, biztonságos 

nyílászárók kerültek a bejárathoz és a társalgóba, ill. a mozgáskorlátozottak 

számára is készültek létesítmények (akadálymentes bejárat és mosdó).  

- A 2020-21-es tanévben – a Kollégium vezetésének jelzése alapján – a fenntartó 

elvégeztette az épület tetőszerkezetében jelentkező, esetenként életveszélyes 

meghibásodások javíttatását. 

(Megjegyzés: a közeljövőben szükségesnek látszik az épület elektronikus 

hálózatának a cseréje, korszerűsítése.) 

1.5.5 Az informatikai területen kétirányú mozgás volt az elmúlt időszakban.  

Egyfelől megújult és bővült az internethez való hozzáférés. A belső hálózatról 

viszonylag széles sávban lehet az internethez kapcsolódni, ami a digitális oktatás 

felértékelődése és terjedése miatt alapvető elvárás a kollégiumban is. 

Másfelől a számítógéppark amortizációja rontja az összképet. Jelenleg nincs öt 

évnél fiatalabb asztali számítógépünk, de vannak ezeknél még régebbi, a digitális 

oktatásban nem használható eszközeink is. Némileg javítja a helyzetet, hogy az 

EFOP 3.2.4 pályázatból öt fő kapott modern notebookot szakmai célú használatra. 

Két tanulószobában van interaktív tábla, és beállításra került egy interaktív panel 

is.  
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1.6 A Kollégium kapcsolatrendszere 

A Kollégium továbbra is abban érdekelt, hogy élő és minél szélesebb kapcsolatrendszerrel 

rendelkezzen. 

1.6.1 A lejáró vezetési ciklus egyik prioritása a partneriskolákkal tartott kapcsolat 

fejlesztése volt. Ezt leginkább a beiskolázásban megjelenő azonos érdekeltség 

motiválta, ugyanakkor néhány területen felerősödtek a szakmai kapcsolatok is, ami 

főleg az azokra nagy hangsúlyt fektető pedagógusok révén valósulhatott meg.  

Arra törekedtünk, hogy minél több csatornán tudjuk egymást elérni, és erre a célra 

a közösségi média adekvát felületeit is felhasználtuk (pl. zárt facebook csoport 

létrehozása „Hajnóczy Diskurzus” elnevezéssel). 

1.6.2 A szülőkkel a korábbiakhoz hasonló szintű kapcsolat áll fenn. A ritkább személyes 

találkozások mellett meghatározó a telefonos kapcsolattartás, de ezen a téren is 

megjelent a közösségi médiafelületeken folytatott kétirányú kommunikáció. 

1.6.3 A fenntartóval (Pécsi Tankerületi Központ) alapvetően a vonatkozó szabályozás 

szerint zajlanak a kapcsolattartás mozzanatai. Szakmailag kiegyensúlyozott és 

stabil az együttműködés, a fenntartó biztosítja a szakmai önállóság érvényesülését.  

Vezetési szempontból fontos fejlemény volt, hogy ciklus elején a hozzánk rendelt 

szakmai referens személyében kedvező változás következett be, és a 2021-es 

változás is ezt a tendenciát erősíti. 

1.6.4 Továbbra is kiemelt partnerünk az intézményhez kapcsolódó Gyermekeink 

Jövőjéért Kollégiumi Közhasznú Alapítvány, amely a szakmai programok 

megvalósításában és gyermekjóléti területen igyekszik hathatós segítséget nyújtani.  

1.6.5 Az elmúlt időszakban a Kollégium szakmai centrum szerepe – elsősorban az 

átszervezés miatt – némileg csökkent. Ugyanakkor továbbra is tagjai vagyunk a 

Kollégiumi szakmai és érdekvédelmi szövetségnek és a Nemzeti Pedagógus Kar 

Kollégiumi tagozatának. 

1.6.6 Szakmai együttműködés szempontjából főleg a városban működő kollégiumokkal 

való kapcsolatok megtartását tartjuk fontosnak. 
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2. A szakmai-fejlesztési program 

Előzetes megjegyzés: az ezt megelőző vezetői pályázataimban alkalmazott logikát követve a 

szakmai fejlesztési elképzeléseimet a PSZE Intézményellenőrzés és –értékelés szempont-

rendszerébe ágyazva mutatom be.  

(Az ezt követő vezetői programomat szintén a PSZE A vezető munkájának ellenőrzése és 

értékelése fejezetében rögzített keretrendszerhez igazítom.) 

2.1 Pedagógiai folyamatok 

2.1.1 A Kollégium fejlesztésekre és innovációkra épülő stratégiai céljait továbbra is a 

szakmai munka színvonalának emelése érdekében kell megfogalmazni. Ennek 

alapvető feltétele, hogy felszínre kerüljenek az intézményben folyó szakmai 

tevékenységek eredményei, valamint azok a latens szándékok is, amelyeket be lehet 

építeni a fejlődésorientált stratégiai elképzelésekbe. 

A stratégiai célok megfogalmazásában erőteljesebben kívánok támaszkodni a 

kollégiumpedagógusok kezdeményezéseire. Ennek érdekében létre kívánok hozni 

egy olyan grémiumot, amely támogatja a vezetés erre irányuló törekvéseit, és 

rendszeresen részt vesz a stratégiaalkotásban.  

Az „Intézményi stratégiai tanácsadó testület” összetételét a következők szerint 

tervezem: a lány és a fiú egység nevelőtanárai egy-egy főt delegálnak, a harmadik 

személy a Tehetségsegítő munkaközösség vezetője. Az új testület olyan szakmai 

fejlesztési irányokra tehet javaslatokat, amelyek hosszabb távon is hozzájárulhatnak 

az eredményes kollégiumi neveléshez.  

A testület évente legalább egy alkalommal (tanéves beszámoló készítésekor) 

lehetőséget kap arra, hogy az általuk kanalizált kezdeményezéseket megjelenítsék 

a nevelőtestület egésze előtt, és javaslatot tegyenek a Pedagógiai program 

lehetséges korrekciójára. 

2.1.2 A hosszabb távú (5 éves) szakmai tervezésben figyelembe fogom venni az 

intézmény pedagógiai-szakmai ellenőrzése során megfogalmazott szakértői 

véleményeket. 

2.1.3 Az operatív (tanéves) tervezés során két tényezőre kívánok erőteljesebben 

fókuszálni:  

- az előző időszak (tanév) beszámolóiban megfogalmazott problémák kezelésére és 

a hiányosságok pótlására 
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- a Pedagógiai program megvalósítása érdekében megjelenítendő konkrét feladatok 

– mint tervezési prioritások – pontos behatárolására. 

A szakmai munka operatív tervezésekor továbbra is figyelembe fogom venni az 

egyéni és a munkaközösségi munkaterveket, ill. igazodni fogok az irányító 

hatóság által kiadott szabályozáshoz (ld. Tanév rendje). 

2.1.4 Mind a stratégiai, mind a rövidebb távú tervezés során megfogalmazott célok 

megvalósításában továbbra is meghatározott szerepet szánok a kollégiumi 

nevelőtanároknak. Ebben számítok a kollégák magas szintű szakmai 

kompetenciáinak mind szélesebb kibontakoztatására, és a közös törekvéseink 

megvalósításában megjelenő autonóm kezdeményezésekre. 

2.1.5 Fokozottan támogatni fogom azokat az egyéni és/vagy közösségi elképzeléseket, 

terveket, amelyek a téma/jelenségalapú foglalkozásszervezés megvalósítására 

irányulnak. Ehhez az elmúlt időszakban a szabályozás oldaláról is biztosítottak a 

feltételek: a KNOAP-ban önálló pontként megjelent a témanapok-, hetek 

szervezésének kollégiumi keretek közti megszervezésének, ill. a szokásostól eltérő 

csoportszervezési logika érvényesülésének lehetősége. (Személyes sikernek tartom, 

hogy ez a kiegészítés az én javaslatomra került a szövegbe.) 

2.1.6 A szakmai tevékenységünkről évente egy alkalommal (tanév végi beszámoló) 

komplex értékelést kell adni. A félévzáró értékelést döntően a fenntartó által 

meghatározott szempontrendszer szerint fogjuk elvégezni.  

Mindkét értékelést a fejlesztés szándékának kell motiválnia. 

2.1.7 A belső ellenőrzési rendszer struktúrájában továbbra is prioritásként fog megjelenni 

a szakmai munka eredményességének „mérése”. Ebben meghatározó szerepet 

kívánok vállalni. A többi terület ellenőrzését az adott tevékenységi kört irányító 

munkatársaimnak kívánom delegálni.  

2.1.8 Célszerűségre törekedve kell az intézményi méréseket megtervezni és 

lebonyolítani. Ebben elsődleges szempont, hogy a mérések eredményeit is a 

szakmai fejlesztések érdekében kell elemezni. A mérési rendszer átdolgozásában 

számítok a mesterpedagógusok közreműködésére. 

2.1.9 A korábbi pályázatomban is kiemeltem, hogy a tanulói teljesítmények étékelésében 

döntően a kollégiumi nevelés révén keletkezett „hozzáadott értéket” kell vizsgálni, 

amely során maximálisan figyelembe kell venni a tanulók bemeneti 

kompetenciáihoz viszonyított – remélhetőleg pozitív – elmozdulás mértékét.  A 

kollégisták iskolai teljesítményének figyelemmel kísérése egyértelműen a 
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csoportvezető nevelőtanárok feladata, így tőlük várható el, hogy a hozzájuk tartozó 

tanulók előmenetelét segítő beavatkozásokat is megtervezzék és koordinálják.   

 

2.2 Személyiség- és közösségfejlesztés 

A szempont két elemét szétválasztva tárgyalom. 

2.2.1 A személyiségfejlesztésre vonatkozó elképzeléseim a pályázat mottójából 

vezethetők le. Olyan autonóm módon gondolkodni és cselekedni képes fiatalok 

nevelését kívánom irányítani, akik az iskolából, a Kollégiumból történő kilépésük 

után önálló életvezetésre lesznek alkalmasak.  A komplex személyiségfejlesztéshez 

mindazokat az erőforrásokat mozgósítani kívánom, amelyek a kollégiumi 

lehetőségek hatékony kiaknázása révén becsatornázhatók ebbe a folyamatba. Itt is 

kiemelt szerepet szánok a kollégiumpedagógusainknak, akiktől elvárható, hogy a 

szűken vett szakmai tudásuk mellett a tanulók személyes törekvéseihez kapcsolódó 

támogatást nyújtsanak számukra. 

2.2.2 A kollégiumi nevelés egyik markáns jellegzetessége, hogy a sajátos eszközeivel 

támogatja az átlagostól eltérő adottságokkal rendelkező tanulókat az 

önfejlesztésben és a számukra bejárható életút megtalálásában. Ebben kétirányú 

feladatot látok: egyrészt segítenünk kell a leszakadó társadalmi-gazdasági közegből 

érkezőket a hendikepes helyzetük meghaladásában, és azokra is ki kell terjedni a 

figyelmünknek, akik képességeik révén többre lehetnek hivatottak, mint ami a 

társadalmi státuszuk alapján elvárható lenne. 

Másrészt fokozott odafigyelést és törődést kell kapniuk azoknak a tanulóknak is, 

akik sajátos tehetségük kibontakoztatására az iskolákban kevesebb teret és 

lehetőséget kapnak. E terület gondozására a Tehetségsegítő munkaközösséget 

tartom a legelhivatottabb és legalkalmasabb közegnek, de velük szoros 

együttműködést várnék el a csoportvezető kollégáktól is, akiknek alapvető feladata 

a tehetséges tanulók felismerése és a megfelelő tehetségsegítő fórumra (szakkörbe, 

műhelybe) történő irányítása. 

2.2.3 Nemcsak a csoportvezetőknek, de a csoport nélküli kollégáknak is komoly szakmai 

feladat lehet egyfajta „tutori” szerep felvállalása. A tanulók sajátos képességeinek 

kibontakoztatása érdekében növelni kell az egyéni és kiscsoportos foglalkozások 

arányát, és lehetőség szerint egyéni fejlesztési terveket is célszerű kidolgozni. 

2.2.4 A közösségi nevelés középpontjába a tanulók egymás közt létrejövő, valamint a 

pedagógusokkal kialakított kooperációs interakciókat kívánom állítani. A 
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Kollégiumot így nevelőközösséggé lehet formálni (id: Gáspár László), mert azon 

keresztül lehet a közösségi értékeket leghatékonyabban közvetíteni. Pontosabban 

kisebb-nagyobb közösségek létrehozását szorgalmazom, amelyek értékrendjét a 

Kollégium Pedagógiai programjában meghatározott értékek determinálják. 

2.2.5 Ebből következik, hogy az ilyen közösségek szerveződését és érdemi működését a 

kollégiumpedagógia korszerű eszközeivel és módszereivel kell támogatni. Ezen 

belül kiemelt szerepet kell kapnia a kooperatív munkaformák, ill. a korszerű tanári 

szerepek alkalmazásának (ld. mediátor, facilitátor, moderátor). 

2.2.6 A KNOAP alapján szerveződő tanulócsoportokban a szabályok által elvárt 

tevékenységek (pl. tematikus csoportfoglalkozások) mellett főleg a tanulói 

érdeklődésre számot tartó foglalkozások szervezését látom rövidtávon is 

megvalósíthatónak. Ehhez támaszkodni lehet a tanulók kisebb, informális 

csoportjaira, kapcsolódásaira is, amelyek átléphetnek a formális tanulócsoportos 

kereteken is. 

2.2.7 Minden csoportban arra kell törekedni, hogy érvényesüljenek bennük a szociális 

kompetenciák fejlesztésére irányuló indirekt pedagógiai törekvések. 

2.2.8 Kiemelt nevelési területnek tételezem az online közösségekbe történő szerveződést, 

azzal a megkötéssel, hogy a pedagógusainknak fokozott figyelmet kell fordítani az 

ilyen platformok kritikus és etikus használatára, a befoglaló közösségi média 

veszélyforrásaira történő felkészítésre. 

2.2.9 Továbbra is fontos közösségteremtő és -fejlesztő tényezőnek tartom a hagyományos 

kollégiumi rendezvényeket, programokat, amelyekben szintén a konstruktív 

értékekre kell támaszkodni. 

2.2.10 Támogatni fogom a fenntarthatóságra irányuló pedagógiai törekvéseket, ezen belül 

az ökológiai szemléletű, az energia- és fogyasztói tudatosságot fejlesztő 

pályázatokra épülő közösségek működését. 

2.2.11 A közösségi nevelés prioritásai között továbbra is szerepel a prevenció, azaz a 

deviáns viselkedésformák megelőzésének szándéka. Korábban már sikerült 

jelentősen lecsökkenteni a tanári beavatkozások szankcionáló megnyilvánulásait, 

vagyis a fegyelmi eljárások számát. Helyes törekvésnek bizonyult a 

konfliktuskezelésben is haszonnal bíró egyeztető eljárások alkalmazása, amit 

folytatni érdemes. Itt szintén a pedagógiai mediáció lehet a kiemelt tanári feladat.   

 



16 
 

2.3 Eredmények 

2.3.1 Ahogy azt korábbi pályázataimban hangoztattam, a nevelés-oktatás 

kulcsfontosságú sikertényezők azonosítása döntően a nevelőtestület feladata. Ezek 

között természetesen meg kell jeleníteni a tanulmányi eredményeket, de legalább 

ugyanilyen mértékben a nevelési „hozzáadott érték” következtében realizálható 

tanulói teljesítményeket, mint a versenyeken való minél eredményesebb szereplést, 

és a közösség érdekében végzett tevékenységet is. 

2.3.2 Helyesnek bizonyult az a korábbi elképzelésem, hogy a nevelési-oktatási téren 

megjelenő feladatokra tartós vagy ad hoc tanári közösségek jöjjenek létre, amelyek 

segíthetik a tanulókat a különböző megmérettetésekre történő minél 

eredményesebb felkészítésben. 

2.3.3 Az eredményeket az eddigieknél markánsabban kell megjeleníteni a tanéves 

beszámolókban, mert értelemszerűen ezekre lehet építeni a fejlesztéseket célzó 

elképzeléseket.  

2.3.4 Az intézményi pedagógiai tevékenység eredményességének mutatói a már említett 

címek és pályázati eredmények.   

A rendszeresen ismétlődő lehetőségeket (pl. tehetségponti akkreditációk, örökös 

ökoiskolai pályázat) folyamatosan figyelni és gondozni kell, ebben kulcsszerepe 

van a vezetésnek. Ugyanakkor érdemes olyan lehetőségeket is becsatornázni a 

fejlesztési elképzelésekbe, amelyek az intézmény szakmai eredményessége 

szempontjából sikerrel kecsegtetnek, illeszkednek a nevelés céljainkhoz.  

 

2.4 Belső kapcsolatok, együttműködés, kommunikáció 

2.4.1 Már a jelenlegi vezetési ciklusban is korrigálnom kellett a korábbi álláspontomat, 

miszerint nem tartottam célravezetőnek formális munkaközösségek kialakítását. A 

2017-es átszervezés következtében a tehetséggondozásban érintett kollégák mind 

eredményesebb együttműködésükkel igazolták, hogy az ezen a területen megjelenő 

tevékenységeket munkaközösségi szinten is érdemes koordinálni. A továbbiakban 

tehát személyes részvételemmel is támogatni fogom ennek a közösségnek az 

összehangolt munkáját. 



17 
 

A munkaközösség vezetőjének intézményben betöltött szakmai státuszát több 

területen is „kamatoztatni” kívánom (pl. a korábban említett stratégiai tanácsadó 

testületben). 

2.4.2 A munkaközösségi szerveződés mellett támogatni fogom a pedagógusok 

csoportjainak egy adott nevelési terület fejlesztésére irányuló tartós vagy ad hoc 

együttműködését.  

Hasonlóan hasznosnak és folytatandónak tartom az intézmény szervezeti kultúráját 

alakító csoportoknak (pl. „HACS” – Hajnóczy Akció Csoport) a ténykedését. 

2.4.3 Az átszervezés másik hozadéka a belső tudásmegosztás szerepének felértékelődése. 

Ennek következtében célszerű az ilyen alkalmak számát növelni, amelyeken az 

egyes továbbképzéseken, szakmai konferenciákon és más rendezvényeken szerzett 

tapasztalatok átadására kell sort keríteni.  

2.4.4 A belső kommunikáció alakulására nagy hatással volt a COVID járvány, aminek 

következtében gyakoribbá és egyre hatékonyabbá váltak az online személyes, 

kiscsoportos és testületi „találkozások”. Ezeket a pandémia utáni időkre is át kell 

származtatni. Az online konzultációk, értekezletek felgyorsíthatják a döntések 

előkészítését is, és jó hatással lehetnek a kisebb tanári csoportok kooperációjára is. 

2.4.5 Szintén ez a körülmény lehet pozitív hatással a nevelőtanárok és a tanulók (ill. 

szüleik) információcseréjére. 

2.4.6 A gyors és hiteles kommunikációban a többirányú információáramlás folyamatos 

fejlesztését tartom szükségesnek.  

 

2.5 Az intézmény külső kapcsolatai 

2.5.1 Az intézmény vertikális kapcsolatrendszerének erősödése (ld. kiváló 

együttműködés a fenntartó szakmai irányításával és a pécsi POK-kal) mellett 

kiemelt helyet kell kapnia a horizontális kapcsolatoknak is. Ez utóbbi esetében 

szükségesnek látszik további kapcsolati irányok megjelenítése, ill. a meglevők 

erősítése. Előbbihez a különböző szakmai és társadalmi szerveződésekkel való 

kapcsolatépítés tartozik, utóbbihoz az előző időszakban már igazoltan hasznosnak 

bizonyult kapcsolatok gyakorítása és elmélyítése (pl. PTE Tanárképző Központ).   
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2.5.2 A partneriskolákkal való együttműködésben továbbra is a kölcsönös előnyöket kell 

szem előtt tartani, de keresni kell annak a lehetőségét is, hogy szakmai-fejlesztési 

téren is erősödjenek a kapcsolatok (pl. közös pályázatok).  

Támogatni, segíteni fogom azokat a tanári kezdeményezéseket, amelyekkel mind 

személyes, mind közösségi szinten próbálnak érdemibb együttműködéseket 

kialakítani. 

2.5.3 A járványhelyzet némileg módosította a szülőkkel való kapcsolattartást, mivel 

nagyobb érdeklődés jelent meg részükről a kollégiumi működéssel kapcsolatos 

információk iránt. A folytatásban arra kell törekedni, hogy ez az attitűd 

megmaradjon, és nemcsak szervezési kérdésekben keressék a Kollégium tanárait, 

csoportvezetőit.   

 

2.6 A pedagógiai munka feltételei 

- Dologi feltételek 

2.6.1 A helyzetelemzésben említett infrastrukturális beruházások nagyban hozzájárultak 

a szakmai tevékenység feltételeinek javulásához. A következő ötéves ciklusban 

azokon a területeken szükséges további fejlesztéseket kezdeményezni, amelyek 

tovább növelik a működés biztonságát (pl. villamos hálózat cseréje), és a tanulók 

által használt helyiségek komfortfokozatát (pl. ablakok szigetelése). Ebben 

alapvetően a fenntartói finanszírozásra számítunk. 

2.6.2 Folyamatosan figyelni kell a pályázati lehetőségeket, amelyek révén direkt módon 

vagy közvetve lehet a pedagógiai célkitűzések mögé rendelhető tárgyi 

fejlesztéseket realizálni. Ebben kiemelt helyet szánok azoknak a szakköri 

csoportoknak, amelyek eszközfüggősége az átlagosnál nagyobb (pl. 3D szakkör). 

- Humán erőforrások 

2.6.3 A szakmai munka fejlesztésének alapvető feltétele a szükséges pedagógiai 

háttértudás megléte. Nevelőtestületünk ebből a szempontból jó helyzetben van (ld. 

helyzetelemzés). A következő években arra törekszem, hogy a pedagógus-

továbbképzéseken minél többen és minél szélesebb szakmai skálán vegyenek részt. 

Mivel a speciális kollégiumi kompetenciafejlesztő kurzusok elenyésző számban 

vannak a képzési palettán, ezért arra kell törekedni, hogy a korszerű általános 

módszertani ismeretek és készségek terén meghirdetett képzésekre, ill. az egyes 
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tevékenységi körökhöz kapcsolható sajátos témákat feldolgozó továbbképzésekre 

jelentkezzenek kollégáim. 

A továbbképzési tervek összeállításánál fokozottan támaszkodni kell a kiemelt 

képzők (PTE, POK, OH) által meghirdetett képzési listákra. 

2.6.4 A szakmai fejlődés másik hordozójának a belső innovációkat tartom. Szándékom 

szerint minél több kollégát szeretnék mozgósítani a szakmai fejlesztést célzó 

kezdeményezések megvalósítására. 

 

2.7 A Kollégiumi nevelés országos alapprogramjában megfogalmazott elvárásoknak és a 

pedagógiai programban megfogalmazott intézményi céloknak való megfelelés 

2.7.1 A 2020-ban módosított Alapprogram lehetővé teszi, hogy a hagyományos 

foglalkozásszervezési keretektől eltérő megoldások is születhessenek. A fejlődés 

irányát a sikeres nemzetközi trendeket követő, a korszerű metódusokat alkalmazó 

foglalkozások szervezésében látom.  

2.7.2 A megújulás és a hagyományok megőrzése és tisztelete nem egymásnak 

ellentmondó kategóriák, ezért nem tervezem a Pedagógiai program radikális 

megváltoztatását, mert a fejlődéshez alapvetően stabilitásra van szükség, ami az 

újításokhoz is biztos alapokat nyújthat. 

2.7.3 Az Alapprogram által meghatározott témaköröket a szabályoknak megfelelően 

továbbra is tárgyalni kell, de a foglalkozási struktúrát jobban kell igazítani a tanulói 

igényekhez és elfoglaltságokhoz, figyelembe véve azokat a realitásokat, amelyek 

esetenként kedvezőtlenül is befolyásolhatják a szándékok érvényesülését (pl. 

tanulói túlterhelés). 

2.7.4 A Pedagógiai programunkban megfogalmazott céloknak és feladatoknak való 

megfelelést rendszeres visszacsatolásnak kell kísérnie. Ezért nagyobb hangsúlyt 

fogok fektetni a tanéves szakmai étékelésekben a stratégiai törekvéseinkre irányuló 

reflexióknak. 

 

A szakmai-fejlesztési programomban megfogalmazott elképzelések realizálásában 

továbbra is a nevelőtestület konstruktív, az intézményi célok iránti elkötelezett 

hozzáállására számítok.  
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3. Vezetői program 

A szakmai-fejlesztési programhoz kapcsolódó vezetői szerepvállalást részben már 

rögzítettem az adott fejlesztési területnél. Itt azokat a törekvéseimet részletezem, 

amelyek a korábbi vezetési ciklus/ok során helyesnek bizonyultak és folytatásra 

érdemesek, valamint azokat, amelyek az eddigiekhez képest új fejlesztési irányokhoz 

társulnak. (Előbbieket a dőlt betűs szövegrészek tartalmazzák.) 

A vezetői programot ismét a PSZE /Centrál51 rendszer szerint strukturálom. 

3.1 A tanulás és tanítás stratégiai vezetése és operatív irányítása  

3.1.1 A tanulói kulcskompetenciák fejlesztéséhez kapcsolódó innovációk, pályázatok 

megvalósításában továbbra is részt kívánok venni, elsősorban azok menedzselésének 

felvállalása formájában. Kiemelten kezelem a „téma-alapú” tanulásszervezést: 

annak intézményi szintű koordinálásában, és lehetőség szerint a megvalósításában is 

meghatározó szerepet kívánok betölteni. 

3.1.2 Az éves vezetői ellenőrzési tervekben kiemelten foglalkozom a szakmai terület 

ellenőrzésével. Ezt a szándékomat támasztja alá a vezetői tanfelügyelet egyik 

ajánlása is. 

3.1.3 Még több személyes szakmai konzultációt kezdeményezek a Kollégium nevelő-

tanáraival az innovációs törekvések megismerése céljából, és azok tapasztalatait 

terjeszteni fogom mind testületi szinten, mind a külső szakmai körökben (pl. OH 

bázisintézményi programok; Baranya megyei kollégiumi munkaközösség). 

3.1.4 Fontos stratégiai iránynak gondolom a járványveszély miatt az online térben is 

elvégezhető pedagógiai tevékenységek további alkalmazását. Ezért mélyelemzés alá 

vetem az eddigi (belső és külső) tapasztalatokat, és ennek alapján javaslatot teszek a 

Pedagógiai program módosítására, kiemelten a digitális módszerek és munkaformák 

körének növelésére. 

 

                                                           
1 A vezetői koncepció kifejtéséhez rendelt PSZE keretrendszerének alapja az – az Európai  Bizottság  
támogatásával megvalósult – 2011-12-es projekt (International  Co-operation  for  School Leadership), amelynek 
az eredménye a Közép-Európai  Kompetencia  Keretrendszer Iskola-vezetőknek című tanulmány (The Art And 
Science Of Leading A School). Jelen pályázat készítőjének lehetősége volt/van arra, hogy a Centrál5 kutatás 
eredményeire épülő vezetőképzési fejlesztésben aktívan részt vegyen (ld. SZTE KÖVI).  
A Centrál5 néven ismertté vált szisztéma a tudományosság oldaláról is alkalmas arra, hogy ebbe a 
keretrendszerbe ágyazva rögzítsem vezetői elképzeléseimet.  
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3.2 A változások stratégiai vezetése és operatív irányítása  

3.2.1 Az intézmény működésének, ezen belül különösen a szakmai tevékenységnek a 

fejlesztése céljából létre kívánom hozni az Intézményi stratégiai tanácsadó 

testületet (ld. 2.1.1 pont). A csoport véleményének ismeretében, konkrét 

javaslataik alapján fogom a célszerű vagy szükséges változtatások terveit a 

nevelőtestület elé tárni. 

3.2.2 Továbbra is igyekszem a szakmai tevékenységet a lehető legnagyobb mértékben 

„függetleníteni” a turbulens környezeti változásoktól.  

3.2.3 Fokozottan figyelni fogom az elkövetkező időszakban megjelenő jogszabályi 

változásokat, és ezeket a nevelőtestülettel történő egyeztetést követően a 

legrövidebb időn belül átvezetem a helyi szabályozásba (pl. Házirend). 

3.2.4 A változások ütemezésében kiemelten törekszem arra, hogy a fenntarthatóság 

érvényesüljön, vagyis optimális „sebességgel” valósuljanak meg, és valóban 

szervesüljenek a mindennapi gyakorlatban. Elhatárolódom az olyan 

kezdeményezésektől, amelyek túlzott kockázattal járnak, sikerük kétséges. 

 

3.3 Önmaga stratégiai vezetése és operatív irányítása  

3.3.1 A jelenleg érvényes PSZE és önértékelési szabályozás előírásainak megfelelően 

tervezem az önértékelésemet, figyelembe véve a vezetői tanfelügyelet során 

megjelenő ajánlásokat.  

3.3.2 Szakmai önfejlesztésem fókuszában a kollégiumpedagógiai-szakmai és vezetői 

kompetenciafejlesztés áll. Részt kívánok venni az ezekhez kapcsolódó rövid 

ciklusú online és kontakt továbbképzéseken, szakmai konzultációkon. 

Kiemelt partnerként tekintek a PTE Tanárképző Intézetére, ahol magas 

színvonalú szakmai programokon lehet a vezetői és pedagógiai tudásomat 

fejleszteni.  

Minél több szakmai konferencián – ahol lehetséges, előadóként is – részt 

kívánok venni. 

3.3.3 Vezetői stílusomban továbbra is a demokratikus attitűdöt kívánom előtérbe 

helyezni. 

3.3.4 A vezetői ciklus első éveiben folytatni fogom a jelenlegi kutatótanári 

programomat. Minden lehetőséget felhasználok arra, hogy a kutatás során 

keletkezett eredményeket a saját vezetői-pedagógusi munkámban 

hasznosítsam, továbbá a tudásmegosztás terén is aktív szerepet kívánok 
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betölteni (ld. konferenciaszereplések, publikációk, nevelőtestületi 

értekezletek). 

Ha a körülmények engedik, akkor újból pályázni fogok a kutatótanári fokozat 

megszerzésére, a kutatás irányaként a vezetői kompetenciafejlesztést jelölném 

meg. 

 

3.4 Mások stratégiai vezetése és operatív irányítása 

3.4.1 A Kollégium humán erőforrásának jelentőségét korábbi pályázataimban is 

kiemelt jelentőségűnek minősítettem. A Kollégium elsősorban az itt dolgozó 

kollégiumpedagógusoknak köszönheti, hogy számos szakmai elismerésben 

részesültünk. Intézményvezetőként továbbra is a participációt tekintem a HR 

tevékenység kulcsának. 

3.4.2 A szakmai fejlesztésekben érintett kollégák kooperációját támogatni fogom, és 

magam is kezdeményezni fogok ilyen szakmai együttműködéseket.  

3.4.3 Továbbra is kiemelten kezelem a Tehetségsegítő munkaközösséget, 

munkájukhoz igyekszem a lehető legjobb feltételeket biztosítani (ld. fenntartói 

finanszírozás, pályázatok). 

3.4.4 Fenn kívánom tartani a kollégák körében markánsan megjelenő továbbképzési 

hajlandóságot. Közvetlenül kiajánlok minden olyan továbbképzési lehetőséget, 

amelyek szervesen kapcsolhatók a Kollégium szakmai profiljához, ugyanakkor 

minden egyéb kurzusra is felhívom a figyelmet, amelyek közvetetten 

hozzájárulhatnak kollégáim személyes és szakmai kompetenciáinak 

fejlesztéséhez. 

Az intézményi továbbképzési terveket elsősorban a megjelenő igényekre építve 

állítom össze. Emellett lehetőséget adok az ad hoc meghirdetett képzéseken 

való részvételre. 

A képzések terén kiemelt partnernek tekintem a Pécsi POK-ot és a PTE 

Tanárképző Intézetét.  

3.4.5 Erkölcsi és szakmai támogatásomról biztosítom azokat a kollégákat, akik 

szakmai kibontakozásukat az intézményen belül és/vagy kívül is fontosnak 

tartják (pl. szakvizsgás képzéseken való részvétel).  

3.4.6 Az elkövetkező öt tanévben kisebb – tervezhető – fluktuáció várható, csak két 

pedagógus nyugdíjazása lesz esedékes, a technikaiaknál egy fő portás éri el a 

nyugdíj-korhatárt. 
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A nevelőtanárok pótlására főleg matematika szakost (szakosokat) szeretnék 

beállítani. 

3.4.7 Kezdeményezni fogom a fenntartónál, hogy az ideiglenesen be nem töltött 

álláshelyekre a távollétek teljes időszakában szakszerű helyettesítő kollégák 

kerülhessenek (pl. nyugdíjasok felmentési ideje). 

3.4.8 Szeretném elérni, hogy a testület egységének kialakulását és erősödését ne 

akadályozzák személyes ellentétek, viták. A konfliktusok esetén azok mellett 

fogok kiállni, akik az intézményi érdekek szempontjából korrekt és konstruktív 

álláspontot képviselnek. 

3.4.9 A pedagógusok minősítési rendszerében továbbra is szorgalmazni fogom a 

következő „kötelező” fokozat (Ped. II) mielőbbi megszerzését (három fő 

érintett esetében).  

Kezdeményezni és támogatni fogom a meglevő Mesterpedagógus fokozattal 

rendelkező kollégák újbóli pályázatát, és még két-három fő új 

mesterpedagógusi minősítésre történő jelentkezését, felkészülését. 

3.4.10 Fokozott figyelmet kívánok fordítani a NOKS, a gazdasági-pénzügyi, ill. 

technikai területen dolgozó munkatársaim együttműködésére, a lehetséges 

konfliktusok megelőzésére. 

3.4.11 Igyekszem a vezetőképzésben szerzett oktatói és kutatói tapasztalataimat 

integrálni a munkatársak vezetésében.2 

 

3.5 Az intézmény stratégiai vezetése és operatív irányítása 

3.5.1 Elkötelezett vagyok az intézmény jog- és szakszerű működéséért. Ezért 

folyamatosan figyelemmel kísérem a vonatkozó jogszabályi változásokat, és 

kezdeményezni fogom az ezek alapján szükséges belső szabályok módosítását. 

3.5.2 A belső információáramlás leghatékonyabb eszközének a munkatársi levelezési 

csoport és a szintén zárt fb-csoport működtetését tartom. Támogatni fogom 

azokat a kezdeményezéseket, amelyek az intézményen belüli teamek közti 

horizontális kommunikáció rendszeres alkalmazására irányulnak.  

3.5.3 A biztonságos működés érdekében élő kapcsolatot tartok a Kollégium 

gondnokával, a személyes megbeszélések mellett továbbra működtetni fogom 

                                                           
2 Az SZTE KÖVI vezetőképzésein a Humán erőforrás menedzselése tantárgy keretében több mint húsz éve 
végzek oktató és fejlesztő tevékenységet. 
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is a tanulóktól és a pedagógusoktól kapott portai hibajelentő rendszert, és 

folyamatosan ellenőrizni fogom a szükséges javítások elkészültét. 

Támogatni fogom a technikai területet irányító munkatársak (gazdasági 

ügyintéző, gondnok) preventív „beruházásokra”, munkálatokra irányuló 

törekvéseit. 

3.5.4 Kezdeményező együttműködést szeretnék kialakítani a fenntartóval a szakmai 

munkához szükséges finanszírozási feltételek biztosítása érdekében. Emellett 

folyamatosan felügyelem a fenntartói szabályozás szerinti finanszírozási 

tervezést.  

3.5.5 Napi rendszerességgel, ill. folyamatosan figyelem az intézmény külső 

levelezését, különös tekintettel az elektronikusan érkező információkra. A 

hivatalos jelzéseket a lehető leggyorsabban feldolgozom, a szükséges 

intézkedéseket haladéktalanul megteszem. 

 

Záradék 

 

A szakmai fejlesztési koncepció és a vezetési program alapján felelősséggel vállalom, 

hogy a fenti elképzelésekben leírt törekvéseimet az intézményvezetői pozíció és a leadott 

jogkörök adta lehetőségek között – az intézmény szakszerű és törvényes működtetése és a 

takarékos gazdálkodás érdekében, ill. a munkáltatói jogok gyakorlása tekintetében – 

konzekvensen megvalósítom. 

 

 

Pécsett, 2021. március 10. 

 

 

        dr. Barna Viktor 
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ellenőrzéshez kapcsolódó feladatok ellátására - 10 órás - akkreditált - 2018. 
december 10. - OH 
 
Aktív állampolgárság - Felkészülés az "Európai Parlament Nagykövet Iskolája" 
programra - 30 órás - akkreditált - 2018. január 15. - Európai Parlament 
Tájékoztatási Irodája 
 
„Füstbe szállt életek” – 60 órás – akkreditált – 2016. június 27. - Holocaust 
Dokumentációs Központ 
 
A mester- és kutatópedagógusok minősítését végző szakértők felkészítő képzése 
– 30 óra – akkreditált – 2015. 11. 26. – OH  
 
Az intézmény adatfeltöltési felelősök az intézményekben informatikai képzés – 
10 óra – nem akkreditált – 2015. 05. 13. – Educatio  
 
Szakértők felkészítése a pedagógusminősítésre – 30 óra – akkreditált – 2014. 
03. 24. – OH  
 
Tanfelügyeleti szakértők felkészítése pedagógiai-szakmai ellenőrzésre – 30 óra 
– akkreditált – 2014. 03. 10. – OH  
 
Angol nyelv A2 – általános és üzleti angol nyelv – 90 óra – nem akkreditált – 
2013. 06. 27. – Jazz Communication Kft. 
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Tanfelügyeleti szakértők próbaképzése – 33 óra – nem akkreditált – 2013. 03. 
23. – OH 
 
Referencia-intézményi mentor – 30 óra – akkreditált – 2012. 10. 30. – TINTA 
Tanácsadó Kft. 

 
ÁBPE-továbbképzés I. – távoktatás– nem ped. képzés – 2012. 06. 19. – NAV 
 
Egyéb szaktanácsadó felkészítés – Kollégiumi mentor szaktanácsadó – 15 óra – 
nem akkreditált – 2011. 01. 03. – Educatio  
 
IKT eszközök, oktatástechnológiai módszerek használata – 20 óra – nem 
akkreditált – 2010. 10. 15-16. – Szegedi Tudományegyetem 
 
Pedagógiai módszertani ismeretek, kooperatív tanulás – 20 óra – nem 
akkreditált – 2010. 09. 24-25. – Szegedi Tudományegyetem 
 

 
Konferencia-szereplések (2015 után) 
 
"Változások a pedagógiában - a pedagógia változásai II.” c. konferencia - 
Szekcióelőadás: Felülnézetben – Vezetők a kollégiumpedagógusok 
kompetenciáiról - 2020. 11.27. - Pázmány Péter Katolikus Egyetem, Esztergom 
 
„Digitális eredmények és lehetőségek a neveléstudományi kutatásokban és a 
pedagógusképzésben” című on-line konferencia – Előadás: A tantermen kívüli, 
digitális nevelés-oktatás hangsúlyossá válásának hatása a téma/jelenségalapú 
kollégiumi foglalkozásszervezésre – MTA PAB, PTE Neveléstudományi 
Doktori Iskola – 2020. 11. 25-26. 
 
"Változások a pedagógiában - a pedagógia változásai” c. konferencia - 
Szekcióelőadás: A téma/jelenségalapú kollégiumi foglalkozásszervezés szintjei 
és lényegi eltérései a hagyományos foglalkozásszervezési logikától - 2019. 
11.22. - Pázmány Péter Katolikus Egyetem, Esztergom 
 
Hungarian Conference on Educational Research (HuCER 2019) - 
Szekcióelőadás: A téma/jelenségalapú kollégiumi foglalkozásszervezés szerepe 
az iskolaelhagyás megelőzésében (társszerző: Debreczeni Zsuzsanna) - 2019. 
05. 23-24. Eger, Eszterházy Károly Egyetem 
 
Hungarian Conference on Educational Research (HuCER 2019) - 
Szekcióvezetés: Korai iskolaelhagyás – Intervenció, prevenció - 2019. 05. 23-
24. Eger, Eszterházy Károly Egyetem 
 
Horizontok és Dialógusok V. Neveléstudományi Konferencia - Szekcióelőadás: 
A multi-perspektivitás megjelenítése a téma/jelenségalapú kollégiumi 
foglalkozásszervezésben - 2019. 05. 8-10., Pécs, PTE 
 
A tanítóképzés és a pedagóguspálya aktuális kérdései és kihívásai - 
Tudományos konferencia a „150 éves az állami tanítóképzés" 
rendezvénysorozathoz kapcsolódóan - Szekcióelőadás: Paradigmaváltási 
kényszer? Állandóság és változás a kollégiumpedagógiai gyakorlatban - 2018. 
11. 16. - Pázmány Péter Katolikus Egyetem BTK 
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Hungarian Conference on Educational Research (HuCER 2018) - 
Szekcióelőadás: A kollégiumi nevelőtanárok felkészültsége az elvárható 
pedagóguskompetenciák tükrében - 2018 05. 24-25. - Székesfehérvár, 
Kodolányi János Főiskola 
 
Horizontok és Dialógusok IV. Neveléstudományi Konferencia - 
Szekcióelőadás: A pedagógusszerepek változása a kollégiumpedagógiában 
(előadótárs: Dancsházy-Nagy Ágnes) - 2018. 05. 9-12., Pécs, PTE 
 
FEU 2017 - IV. Fiatalok Európában Konferencia - Szekció-előadás: Az 
"Európai Parlament Nagykövet Iskolája" program jelenség-alapú 
megvalósításának lehetőségei a középiskolai kollégiumokban - 2017. 11. 24-
25., Pécs, Zsolnay Kulturális Negyed 
 
Horizontok és Dialógusok III. Neveléstudományi Konferencia - Szekció-
előadás: Kutatás közben - A kollégiumpedagógusi kompetenciák fejlesztésének 
lehetséges irányai - 2017. 05. 10-12., Pécs, PTE 
 
Pécs és Baranya valósága dokumentumfilmek tükrében - Bevezető előadás és 
kerekasztal-moderátori tevékenység "Aczél György és kora" témakörben - 
2017. 04. 7-8. Pécs, VNA 
 
XVI. Országos Neveléstudományi Konferencia - Poszter-szekció: 
Kollégiumpedagógiai innováció a tanulói kompetenciafejlesztés érdekében - 
2016. 11. 17-19. - Szeged, Szent-Györgyi Albert Agóra 
 
Horizontok és Dialógusok II. Neveléstudományi Konferencia - Szekció-előadás: 
A "finn-modell" alkalmazása a kollégiumpedagógiában - 2016. 05. 4-6. - PTE 

 
Horizontok és dialógusok 2015 Nemzetközi konferencia – Szekció-előadás: 
Kollégiumpedagógusok képzése – 2015. 05. 6-9. – PTE BTK 

 
Díjak, kitüntetések 
 
Tessedik-díj – 2012 
 
Köztársasági Bronz Érdemkereszt – 1996. 
 
Művelődési Miniszteri Dicséret – 1986 
 
 
Társadalmi szervezeti, köztestületi tagságok 
 
Kollégiumi Szakmai és Érdekvédelmi Szövetség – területi elnök 
 
MTA PAB Pedagógus Munkabizottság – tag 

Nemzeti Pedagógus Kar – Kollégiumi tagozat 


