
Lapunk hasábjain időről időre beszámolunk az Innovatív Iskolaigaz-
gatók Országos Közhasznú Egyesületének híreiről, érdeklődünk az 
elvégzett munkáról, tervekről, hisz tevékenységük – igazi civil szer-
vezetként működve – az ország egész területén önzetlenül, érdekek-
től mentesen tűzte ki zászlajára a magyar köznevelés-oktatás ügyé-
nek jobbítását. 

Innovatívan az oktatás jövőjéért
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Schóber Ottó László volt iskolaigazgató, a szervezet ügyve-
zető alelnöke kérdéseinkre válaszolva először a tanév ér-
tékelését mondta el. Az önkritikus elemeket is tartalmazó 
beszámolóból megtudhattuk, hogy az egyesület működé-
sében akadtak zökkenők, annak ellenére, hogy már felállt, 
komplex elnökséggel működnek. Az eredmények elérése 
szempontjából nem tartja túl szerencsésnek az alelnök az 
oktatási-nevelési intézmények ennyire centralizált irányí-
tását, mely nagysága miatt is magában hordoz bizonyos 
hibalehetőségeket. 

Mindezek ismeretében is ért el eredményeket az egye-
sület, hiszen folytatódott – ha nem is megfelelő ütemben 
– a megyei szervezetek kiépítése, sok megyében már meg-
választott elnökök végzik a szervező-irányító munkát.  
Az egyesület jövője mellett a pedagógustársadalom, a köz-
nevelés ügyének egésze szempontjából tartja nagyon aggá-
lyosnak az alelnök, hogy jelen szabályozás szerint a nyug-
díjas pedagógusok nem foglalkoztathatók tovább, illetve 
csak a közismert feltételek mellett dolgozhatnak továbbra 
is eddigi munkakörükben. Hátrányosnak és hosszú távon 
a szakos ellátottság tekintetében sem tartja szerencsésnek a 
fenti szabályozást Schóber Ottó László, aki beszélt még az 
egyesület forrásainak szinte teljes hiányáról, megemlítve 
az eddigi gyakorlatot, hogy a működéshez szükséges forrá-
sokat, az utazási költséget, az egyéb járulékos költségeket a 
tagok, a vezetőség mind a saját anyagi forrásait felhasználva 
teremtette meg. 

A működés további problémájának véli az alelnök, hogy 
nem sikerült még kapcsolatot teremteni a szaktárca fel-
ső vezetésével, pedig az egyesületben rejlő energiákat, 
tudást, tapasztalatot hasznosan lehetne mozgósítani a jó 
ügyek végigvitele érdekében, vagy akár az érdekegyezte-
tés folyamatában, szakmai koncepciók, állásfoglalások 
előzetes véleményezésében, kontrolljában. 

A jövő terveiről szólva elmondta, hogy a következő köz-
gyűlésen, melyre még ebben a tanévben, de legkésőbb szep-
temberben sor kerül, számos feladatot kell megvalósítani-
uk. A személyi kérdések közül elsődleges, hogy új elnököt 
kell választani a lemondott elnök helyett, illetve a vezetőség 
megerősítésére is sor kerül bizonyára. Az eddig együttmű-
ködő partnereket (pl. Közoktatási Szakértők Országos Köz-
hasznú Egyesülete) is bevonva a tervezésbe, meg kell erősí-
teni a megyei szervezeteket, a jól működő megyék (Bács-

Kiskun, Hajdú-Bihar, Szabolcs-Szatmár-Bereg) mellett el 
kell érni a most még fehér foltnak tekinthető megyéket is, 
elnököt kell választani, tagságot szervezni, hisz a működés 
egyik legfontosabb előfeltétele, hogy minél nagyobb orszá-
gos lefedettséggel működjön az intézmény.

A vezetőség tagjai természetesen most is végzik tevékeny-
ségüket, hiszen jelenleg is felelősek bizonyos területekért. 

A javasolt elnök, Tóth Imre (Hajdú-Bihar megye), akinek 
feladata a köznevelési rendszer országos vezetésével való 
kapcsolattartás, szakmai folyóiratokban való megjelenés, 
az elnökségi ülések és az évi két közgyűlés megszervezése, 
illetve jogi kérdésekben történő intézkedés. Schóber Ottó 
László alelnök a tagsági létszámbővítés beindításáért, a 
megyei elnökökkel való kapcsolattartásért felel.

Göőz István titkár a tagsági jogok, kötelességek figye-
lemmel kíséréséért, a gazdálkodásért, a titkári feladatok 
végrehajtásáért felel, Szabó Gyula (Hajdú-Bihar megye) 
az egyesület honlapjának ismételt beindításáért vesz 
részt a munkában. Horváthné Fenyvesi Lilla (Bács-Kis-
kun megye) a tehetséggondozással kapcsolatos fórumok 
szervezésével, míg Antus Györgyné (Tolna megye) a pe-
dagógusképzésben való részvétellel, tanfolyamok és elő-
adások megszervezésével foglalkozik. Az egykori elnök, 
Gosztolya József (Baranya megye) a társszervezetekkel, 
intézményekkel való kapcsolattartást vállalta magára.  
Az Apáczai Kiadó részéről Esztergályosné Földesi Katalin 
a tankönyvek szakmai területét, Chovanecz Edit (Buda-
pest) a pályázatokat gondozza.

Beszélgetésünknek mintegy zárszavaként – mely el-
kötelezettségnek, a küldetés ismételt, nyomatékosított 
megfogalmazásának is felfogható – mondta el Schóber 
Ottó László alelnök, hogy a jelenlegi és esetleges jövőbeni 
nehézségek ellenére az INNOE működni fog. Eredeti ars 
poeticájának megfelelően konstruktívan, az újra mindig 
fogékonyan keresi a köznevelés-oktatás jó szolgálatához 
vezető utat.
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