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A változás modellértékű volt, melyet csak „nánási-modell” 
néven emlegetnek. Beszélgetésünk kezdetén én is erről kérdez-
tem Igazgató urat.

– Nagyon komoly kihívásokkal és – felesleges lenne ta-
gadni – nehézségekkel néz szembe az az intézményvezető, 
akinek egy iskola-összevonást kell levezényelnie. Rám a 
2011–2012-es tanévben várt ez a feladat egy 18 ezres Haj-
dú-Bihar megyei kisvárosban, Hajdúnánáson, ahol négy 
önkormányzati iskola összevonásáról született döntés. Ma 
úgy látom, hogy az elmúlt egy év vezetői pályafutásom leg-
nehezebb, egyben legizgalmasabb, legfejlesztőbb éve volt. 
30 éve vagyok a pályán, ami sokaknak sok, sokaknak kevés, 
számomra viszont épp elég volt ahhoz, hogy észrevegyem 
önmagamon a gondolkodásom egyirányúvá válását.

Az, hogy az elmúlt évtizedekben részese lehettem a peda-
gógus társadalomnak, és belülről � gyelhettem a pedagógiai 
és oktatásirányítási munka alakulását , kialakított egy olyan 
belső nézőpontot, amely egyrészt lehetővé tette számomra, 
hogy tapasztalatokat szerezzek, megismerjem a folyamato-
kat, sokat tanuljak, másrészt azt is okozta, hogy a perspektí-
vám is „belső” maradt. Önmagamon felismerni, majd beis-
merni a perspektívaváltás szükségességét az egyik legnehe-
zebb önismereti folyamat volt. Márpedig, amikor egy ilyen 
horderejű változás végrehajtása a feladat egy vezető számára, 
szükséges, hogy madártávlatból is rá tudjunk nézni a szer-
vezetünkre. Amellett, hogy nagyon sok lendülettel és am-
bícióval kezdtem neki a feladatnak, volt bennem szorongás, 
félelem és kétely is tavaly augusztusban.

Hosszasan gondolkoztam a lehetséges stratégiákon, azok 
várható eredményein és sejthető kockázatain. Számba vet-
tem az új iskolavezetésre váró feladatokat, azokat az ismere-
teket, tapasztalatokat, melyeket tanulmányaim és szakmai, 
vezetői gyakorlatom során szereztem.

Végül a feladat nagyságát és komplexitását felmérve olyan 
szakértő tanácsadókat kerestem, akik segítségemre tudtak 
lenni a munkában – számomra ez volt a perspektívaváltás 
első, de lehet, hogy legnehezebb lépése: felismerni határai-
mat, és megtalálni a megfelelő szakembereket.

A külső tanácsadás két szálon futott: az egyik szál – 
amelynek van hagyománya és elismert létjogosultsága a 
magyar közoktatásban – a tanügy-igazgatási szakértés. Ez 
előkészítette az összevonásról szóló döntést, valamint abban 
kaptunk segítséget, hogy a változási folyamat törvényessé-

gi lehetőségeit és költséghatékonyságra vonatkozó részeit 
feltárja. A Bényei József által vezetett szakértői csoportnak 
ezúton is köszönetet mondok. 

A másik tanácsadói szál – amely a közoktatástól eleddig ide-
gennek bizonyult, viszont az én munkámat ez segítette legin-
kább – a külső szervezetfejlesztési tanácsadói tevékenység volt.

A mogyoródi székhelyű Egyensúly Mentálhigiénés Kon-
zultációs Alapítvány (EMKA) munkatársaival 2011 augusz-
tusában kezdtünk együttműködni, és ennek a közös mun-
kának lett az eredménye az ún. „nánási-modell”.

A tantestületemmel együtt nagyon megtisztelőnek tartjuk 
az érdeklődést a modellünk iránt, mindamellett azt gondo-
lom, nem csináltunk mást, mint amire a gyerekeinket is ta-
nítjuk: nem kell minden tudás birtokában lenned, csak azt 
tudd, hol férhetsz hozzá. 

– Az közismert, miben nyilvánul meg egy tanügy-igazgatási 
szakértés, az viszont kifejtést kíván, milyen elemei vannak egy 
szervezetfejlesztési tanácsadásnak?

– Az EMKA-val való együttműködésünk egy olyan elem-
zés elkészítésével kezdődött, melyet szerintem minden ma-
gyar iskolában meg kellene kapnia a vezetőnek: részletes 
szervezeti diagnózis külső szakértők szemével. Ezt úgy kell 
elképzelni, mint egy röntgenfelvételt a szervezetről, ami a 
következő területeket érintette: vezetés, teljesítményértéke-
lés, működési rendszerek hatékonysága, egyéni feladat- és 
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felelősségtudat, pedagógus karrierlehetőségek, egyéni jövő-
kép, belső kommunikáció – információáramlás, munkahe-
lyi klíma, közösségjellemzők, csoportfolyamatok, működési 
rendellenességek. Ezeket a területeket nem a törvényesség 
szemszögéből vizsgálta meg a szakértői csapat, hanem a 
szervezeti működés hatékonyságának szemszögéből.

A helyzetfelmérés vizsgálati módszere többtényezős 
volt: zárt, önkitöltős, anonim kérdőívek, problémafeltáró 
workshopok, szociometriai vizsgálat. A célja nem statiszti-
kai elemzés volt, hanem egy pillanatkép felvázolása a szer-
vezet állapotáról, amely kiindulópontja lehetett a további 
fejlesztésnek.

A diagnózis számomra a fejlesztési programunk egyik leg-
fontosabb eleme volt. Mi is – mint sokan mások – végeztünk 
felméréseket a minőségirányítási rendszerünkön belül, mint 
pedagógus pedig találkoztunk szociometriával is, viszont 
az utóbbi példánál maradva egy felnőtt csoporton végzett 
vizsgálat némiképpen különbözik attól, amit pedagógusként 
használunk. 

Ezeken túl nagyon hasznosnak bizonyult a külsős, függet-
len, szakszerű segítség.

Tapasztalataim szerint a két nézőpont – a belső és külső 
– a fejlesztés alatt egymást segítő folyamat volt. A belső né-
zőpont azért nélkülözhetetlen a sikeres változási folyamat-
hoz, mert az igazgató és a tantestület tagjai jól ismerik saját 
intézményüket, sok mindent tudnak a szervezetről, annak 
hagyományairól, és tisztában vannak az információs háló-
zattal. Ezt egészíti ki az a külső nézőpont, amely objektíven 
tudja megítélni a felmerülő problémákat, hiszen nincs elkö-
telezve egy érintett résztvevő felé sem, érzelmileg sem érin-
tett, és olyan új szempontrendszert hoz a szervezetbe, amely 
a szervezetfejlesztésben való járatlanság okán is hiányzik a 
tantestületből.

A diagnózist követő munkafázisban a fejlesztési irányok 
és beavatkozási pontok meghatározása után 3 szerveződési 
szinten kezdtünk dolgozni: egyén/csoport/szervezet.

Az egyéni szintű fejlesztések fórumai mindannyiunk 
számára ismertek. Ezek alatt készségfejlesztő, stressz- és 
kon� iktuskezelő tréningeket, viselkedésváltozás elérését 
segítő fejlesztéseket kell érteni. Ami – talán – nem elterjedt 
a közoktatásban, az a vezetői coaching. Ez az egyéni elaka-
dásokban jelentett rendkívül nagy segítséget a felsővezetés 
számára. 

Csoportos szintű fejlesztéseknél azt emelném ki, amely-
nek egyáltalán nincs hagyománya az iskolák működésében, 
ez pedig a facilitátorképzés. A munkatársaink egy részét 
olyan moderációs technikára képezték ki, amellyel ők ma-
guk térképezték fel a szervezeten belüli működési rendelle-
nességeket, és mivel nagyon megszerették, és a pedagógiai 
munkájukban is hasznosítani tudják ezt a technikát, így a 
minőségirányítási programunk részévé is tettük ezt a tevé-
kenységet.

Szervezeti szintű beavatkozás területén a legjelentősebb 
változás a szervezeti struktúrát érintette. A fejlesztés ered-

ményeként a közszférában általános lineáris szervezeti be-
rendezkedést felváltotta egy rugalmas, az állandóan válto-
zó feladatoknak megfelelő többdimenziós szervezeti ábra, 
amely � gyelembe veszi és követi a pedagógusi munka ösz-
szetettségét, alkalmazkodik a folyamatos változásokhoz, 
segíti azt a stratégiai irányt, miszerint egységes szervezetet 
kívántunk kialakítani, mindemellett alapját képezi a belső 
teljesítményértékelési rendszerünknek. 

– Szóljunk a közeli jövő aktuális teendőiről is!
– Tudjuk, hogy az országban sok iskola kerül hasonló 

helyzetbe, mint mi, ezért elhatároztuk az EMKA-val közö-
sen, hogy létrehozzuk a „Változásért változunk” Fejlesztési 
Alapot, ahová pályázhatnak az érdeklődő intézményveze-
tők, akik az alap támogatásával megismerhetik az iskola-
összevonást követő szervezeti átalakítás elemeit. (Ha a 
Tanítás-Tanulás lehetővé teszi, a következő lapszámban 
megjelentetjük a pályázati kiírást is.)

Mindemellett továbbra is aktívan részt veszek az INNOE 
munkájában, mert ha törekszünk a szakszerű, intenzív fej-
lesztő tevékenységre, hogy új utakat keressünk az oktatás-
ban, és ehhez az útkereséshez támogató, bizalmi közeg vesz 
körül, valóban innovatív javaslatokkal tudjuk segíteni saját 
szakmánk előmenetelét.

– Milyen gondolattal fogja megnyitni az új tanévet?
– Az elmúlt tanév a rendszer teljes kiépítésével, tesztelésé-

vel telt el. Szeptembertől ez alapján dolgozunk, feladatunk 
most az új működési rendszer megszilárdítása. 

Amikor tavaly nyáron elkezdtünk dolgozni a szervezetfej-
lesztési tanácsadókkal – illik megemlítenem a nevüket, mert 
nagyon sokat köszönhetünk nekik, Almádi Krisztina és 
Herperger Babett –, a projekt a „Változásért változunk” nevet 
kapta. Rendkívül találónak tartom az elnevezést, mert két 
szóba sűríti azt a kiindulópontot, mely szerint ahhoz, hogy 
változások következzenek be a szervezetünkben, nekünk 
magunknak is változnunk kell, vezetőként pedig önmagun-
kon kell kezdeni a változást. Így a tanévnyitó alapgondolata: 
a Változásért változunk.

– Köszönöm a beszélgetést!


