
32

ROZMÁN LÁSZLÓ

INNOVATÍV IGAZGATÓK – 
MINDIG A HALADÁS IRÁNYÁBAN
Az Apáczai Kiadó Budapesti Központjában tartotta 
tanévnyitó tanácskozását az Innovatív Iskolaigazgatók 
Országos Közhasznú Egyesülete. A tanácskozást követő-
en Szili Csaba elnök készségesen válaszolt kérdéseinkre.

– Mi volt a nap fő témája, milyen meghívott előadók se-
gítették a tanácskozást?

– A fő előadó Kaposi József, az Oktatáskutató és Fejlesz-
tő Intézet főigazgatója volt, aki a tantervi szabályozásról 
beszélt. Az idő behatároltsága és a kérdések nagy száma 
miatt a szaktanácsadói rendszer működtetéséről egy má-
sik időpontban kérdezhetjük. Az előadók kiválasztását 
tekintve az volt a célom, hogy a konkrét tanügy-igazga-
tási témákon kívül a vendégek kapjanak munkaügyi tájé-
koztatást, illetve tisztázódjanak azok a kérdések, amelyek 
az oktatásügyben megjelenő új szereplők (Kormányhi-
vatalok, Klebelsberg Intézményfenntartó Központ, Ok-
tatási Hivatal) feladataival kapcsolatosan felmerülnek. 
A Munka Törvénykönyve és a Kjt. változásairól ez alap-
ján Dr. Dudás Lilian, a Pedagógusok Szakszervezetének 
jogtanácsosa tájékoztatott lényegre törő, nagyon világos 
stílusában, míg A kormányhivatalok szerepe a közneve-
lésben címmel Andavölgyi Ferenc, a Fejér Megyei Kor-
mányhivatal Oktatási Főosztályának  főosztályvezetője 
tartott igen érdekes előadást. A konferencia második fe-
lében pedig az az elv érvényesült – ezt a jövőben is szeret-
ném követni –, hogy INNOE-tagok mutathassák be „jó 
gyakorlataikat”. Így meghallgathattuk Kazamér Tibort 
(Csenger) a 7 szokás programról, illetve Tóth Imrét (Haj-
dúnánás) a „nánási példáról”.

– Mik azok a fő feladatok, melyeket meghatároztatok az 
idei évre?

– Az INNOE 2010-es megalakulása után fejlődésének új 
szakaszába lépett. Az eddigi kezdő lépések – a taglétszám 
kialakítása és szakmai rendezvények szervezése – mellett 
új feladatok várnak ránk. Idén megkezdődik az egyesü-
let megyei szervezeti struktúrájának kiépítése, illetve az 
elnökség aktív közreműködésével folyamatos állásfogla-
lások kialakítása, azoknak a döntéshozókhoz való továb-
bítása aktuális köznevelési kérdésekben. 

Többek között hozzászóltunk már a tankönyvpiac át-
rendezéséhez, a tartós könyvek első osztályban történő 
bevezetése ellen, illetve a köznevelés nemzeti szereplői-
nek védelme érdekében. Ebben a naptári évben valószí-
nűleg már csak arra lesz lehetőségünk a fentiek mellett, 
hogy megtervezzük a jövő év gazdálkodását, melyre pá-
lyázati lehetőségek kihasználásával és újabb támogatók 
bevonásával úgy szeretnénk sort keríteni, hogy a követ-
kező évben már ne csak a tagok be� zetései és az Apáczai 
Kiadó támogatása jelentse a keretet. A biztosabb gazda-
sági alapok pedig hatékonyabb, gyakoribb munkát, illet-

ve a tagok felé végzett színvonalas szolgáltatásokat jelent-
hetnek majd.

– A KÖSZOE már regisztráltan is együttműködő partne-
re az egyesületnek. Várható újabb megállapodások kötése?

– Az említett egyesületen kívül már van együttműködés 
az Általános Iskolai Igazgatók Országos Szövetségével és a 
Magyarországi Iskolaszövetségek Szövetségével. Elsősor-
ban a tagjainkon keresztül, az ő kapcsolataik révén szeret-
nénk bővíteni az együttműködő szervezeteink számát. Per-
sze az együttműködéseknek nem a száma, sokkal inkább a 
mélysége számít. Remélem, ebben is sikerül előrelépnünk.

– Miben tudjátok segíteni a tagokat a megújuló közneve-
lés-közoktatás rendszerében?

– Igyekszünk megújítani, frissebbé varázsolni honla-
punkat, amelyen szeretnénk folyamatos szakmai segít-
séget nyújtani, információkat szolgáltatni tagjaink és az 
érdeklődő pedagógusok felé. Ehhez kapcsolódna egy hír-
levél, ami heti rendszerességgel hívná fel a regisztráltak 
� gyelmét az egyesülethez kapcsolódó és az aktuális köz-
nevelési kérdésekre.

– Mikor lesz a következő tanácskozás, mi lesz a témája?
– Az elkövetkező időszak a munkáé lesz. A már említett 

szervezeti átalakulás mellett a tagoknak iskoláikban lesz-
nek meghatározó feladataik, hiszen az intézményeknek az 
átadás-átvétel feladatai mellett teljesen meg kell újulniuk. 
Tervezem, hogy az átalakulás tapasztalatairól, illetve a kö-
vetkező félév aktuális kérdéseiről szervezünk majd kon-
ferenciát, de időpontjáról az elnökségnek még átgondolt 
döntést kell hoznia. Talán kevésbé lesz látványos, de annál 
fontosabb, hogy elkezdődjenek a megyei szervezetek ala-
kuló programjai, melyek helyi szinten jelenthetnek fontos 
szakmai tanácskozási lehetőséget.

– Mit gondolsz, miben segítheti további működéseteket a 
Tanítás-Tanulás című folyóiratunk?

– Először is szeretnénk megköszönni az egyesület ese-
ményeiről való folyamatos tájékoztatást. A továbbiakban 
is számítunk a megjelenési lehetőségre: akár tagjaink be-
mutatkozását illetően, akár programjaink meghirdetésé-
ről van szó. Tervezünk készíteni egy sajtóanyagot, amely a 
megyei szervezetekben való aktív részvételre hív majd fel. 
Ennek megjelentetése is nagy segítséget nyújthat nekünk. 

– Köszönöm szépen a beszélgetést, további jó munkát kí-
vánok nektek.
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