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Készült: a Református Egyházközség Presbitériuma 

               31/2022. és a 32/2022. számú Presbiteri Határozata alapján 

A vezetői program készítője: Mócsánné Nagy Ágnes megbízott intézményvezető 

Intézmény: Jókai Mór Református Általános Iskola  

OM azonosító: 033400 

Székhely: Nyíregyháza, Színház u. 3. 
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A benyújtás dátuma: 2022.  

 

A vezetői programot átvette:                                                           

 

Nyilatkozat 

Alulírott, vezetői programot nyújtok be a Jókai Mór Református Általános Iskola magasabb 

vezetői feladatainak ellátására. 

Kijelentem, hogy az Nkt. 67. § (1) bekezdése, a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a 

közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben 

történő végrehajtásáról  326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet (Ép. r.) 21/A. § (1) bekezdése, 

valamint a Magyarországi Református Egyház köznevelési törvénye (többször módosított 

1995. évi I. törvény) (Rknt.) 58. § (1) bekezdése szerint református nevelési-oktatási 

intézményben a magasabb vezetői állás betöltésére előírt feltételeknek megfelelek, az erre 

vonatkozó igazolásokat mellékelem.  

Nyilatkozom arról, hogy hozzájárulok a teljes vezetői programom, az eredetivel teljesen 

megegyező sokszorosításához és továbbításához a döntéshozók és a véleményezők felé, a 

vezetői program tartalma harmadik személlyel közölhető.  

Nyilatkozom, hogy hozzájárulok, hogy a vezetői programban foglalt személyes adatokat az 

eljárással összefüggésben kezelhessék.  

Vezetői program  

 Vezetői hitvallás 

 Szakmai önéletrajz  

 Helyzetelemzés 

 Szakmai életút értékelése 

 Diagnosztika  

 Célképzés 

 A vezetői program területei a vezetői kompetenciák mentén 

 

Csatolt dokumentumok: 

 Konfirmációs levél  

 Lelkészi ajánlás, teljes jogú egyházi tagság igazolása 

 31/2022. és a 32/2022. számú Presbiteri Határozat 
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 Végzettségeket igazoló oklevelek másolatai 

 Erkölcsi bizonyítvány 

 
„Hadd tartsunk veletek, mert hallottuk, hogy veletek van az Isten!” 

Zak 8,23 

 

      

Egy református iskola vezetése több mint intézményirányítás. Egy keresztyén vezető felelős 

azért, hogy az általa vezetett közösségben – krisztusi mintára – a pedagógusok, a gyermekek és 

a szülők között olyan bizalom legyen, mint ahogyan a hit egy bizalmi kapcsolat Isten és ember 

között. A keresztyén vezető is egyesegyedül csak a bizalom mentén segítheti a rábízottakat. 

Arra vállalkoztam, hogy egy keresztyén intézményt vezessek úgy, hogy a gyerekek és a 

pedagógusok, a dolgozók, a szülők, a támogató gyülekezet és minden partner 

együttműködésével működhessen a jókais szellemi műhely. 

Célom, hogy az intézmény hozzáadott értékeit megőrizzük és gyarapítsuk, a gyülekezet és az 

iskola kapcsolatát tovább erősítsük, a gyönyörű hagyományokat vigyázzuk és megtartsuk, a 

szakmai professziót tovább emeljük. 

Elkötelezett pedagógusként vallom, hogy 

 kötelességünk az esélytelenek segítése, a gyengék felemelése. Nem hagyhatunk senkit 

az útfélen. (1Kor 1:26-28) 

 A tehetséges gyermekeket támogatnunk kell képességeik kibontakoztatásában; tehát: 

 Minden tanítványunkat úgy kell tanítanunk, ahogyan az neki a legjobb. 

 A tanítás mesterség, folytonos tanulásra van szükség, a szakmai professzió emelése 

kötelességünk.  

 A tantestület együttműködése, egységes nevelési eljárások alkalmazása stratégiai 

fontosságú cél. – „Velem legyenek” (Mt 28:19-20) 

 A szülőkkel való együttműködés a záloga a hatékony nevelőmunkának. 

  A keresztyén nevelés célja: a gyermek a megszerzett ismereteket Isten dicsőségére – 

tehát mások javára – hasznosítsa (Comenius) 

 

A református köznevelés legendás iskoláitól és a 115 éves Jókaitól is mindig azt várták a 

családok, akik odabízták – „egy időre, csak egy kis időre” – a gyermeküket, hogy magas 

színvonalú oktatásban legyen része a tanulóknak. Legyen a tudás érték!  

Célunk, hogy emellé letehessük a még fontosabbakat a gyermekek nevelésében: a hit ajándékait, 

és az egyetemes emberi, az európai, és a nemzeti értékek tiszteletét. 

Sem többre, sem kevesebbre nem törekedhetünk.  
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1. SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ 

 

Mócsánné Nagy Ágnes 

Cím: Korányi Frigyes utca 81. I/1. 4400 Nyíregyháza 

Telefon: 30/5378150 

E-mail: agnes.mocsannenagy@gmail.com 

 

 

Végzettség 

2011 – 2013 Debreceni Egyetem Bölcsészettudományi Kar, Debrecen 

 Szakvizsgázott pedagógus (tehetségfejlesztés, tehetséggondozás)  

 

2008 – 2009 Nyíregyházi Főiskola, Nyíregyháza 

 mesterfokozat/okleveles magyartanár  

 

2000 – 2002 Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Gazdaság- és 

Társadalomtudományi Kar, Budapest 
közoktatási vezető és pedagógus szakvizsga  

 

1994 – 1996 Bessenyei György Tanárképző Főiskola, Nyíregyháza 

 drámapedagógia szakosító  

 

1980 – 1984 Bessenyei György Tanárképző Főiskola, Nyíregyháza 

 magyar nyelv és irodalom - ének-zene 

 hegedűtanári képesítés  

 

1976 – 1980 Zrínyi Ilona Gimnázium, Nyíregyháza 

 

Legfontosabb tanfolyamok és képzések 

1997  a NAT bevezetését előkészítő továbbképzés 

 Apáczai Csere János Gyakorló Általános Iskola Nyíregyháza 

 MKM Közoktatási-fejlesztési Főosztály 1222/97 PM 

 

1998  számítástechnika tanári továbbképzés (30 óra) A Magyarországi 

Református Egyház Köznevelési és Közoktatási Intézete 

Művelődési Közlöny 1997/24/11. szám 3180. old. 

 

2000  A keresztyén pedagógia (60 óra) 

Református Pedagógiai Intézet 

T 3000730-973/1999. 
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2001  karvezetői továbbképzés (30 óra) 

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Pedagógiai, Közművelődési Intézet  

 

2002  Felkészülés az Európai Unióhoz való csatlakozásra a közoktatásban és a 

szakoktatásban (60 óra) 
Megyei Pedagógiai, Közművelődési Intézet és Továbbképző Központ 

277/1997.(XII.22.) sz. Kormányrendelet/XXV/2/915/2000. 

 

2006  Hatékony tanítási módszerek a keresztyén iskolában (30 óra) 

ACSI Keresztény Alapítvány 

277/1997.(XII.22.) sz. Kormányrendelet / OM174/69/2005. 

 

2010  Explorations in music 

Nyíregyházi Főiskola/ArGe Nord International working Group Music in 

Education of the northern countries of Europe - oktatóként 

 

2010  A tehetségazonosítás pszichológiai alapjai (R46_7) 

Magyar Tehetségsegítő Szervezetek Szövetsége / Magyar Géniusz Projektiroda 

FAT PL-4285 

 

2011 angol nyelvtanfolyam A2 (60 óra) 

Cambridge English Language School 

FAT PL-2044 

 

2012  Angol nyelv alkalmazása a tantárgyi oktatásban I. 

Cambridge English Language School 

FAT PL-5536 

 

2013 A keresztyén pedagógia esszenciája 

Református Pedagógiai Intézet 

részvételi igazolás 28.-35.75-0001/2013. 

 

2015 Pedagógusképzés támogatása kiemelt projekt (TÁMOP-3.1.5/12-2012-0001) 

támogatásával megvalósuló Mesterpedagógus pedagógus besorolási fokozatra 

irányuló minősítési eljárás 

 OH-MES/1561/2015 

 

2018 Értékorientált vezetés 

 Oklevél száma: 22.-35.75-0516/2018. 

  

2020 Pedagógusok felkészítése a pedagógusminősítési szakértői feladatok 

ellátására 

 OH-PÉM/T160/2020 

 

2020 Pedagógusok felkészítése az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzésben 

szakértői feladatok ellátására 

 OH-TANF/T142/2020 
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Szakmai tapasztalatok 

2016. szept. intézményvezető 

 

2016. jan. intézményvezető-helyettes 

2015-től innovátor mesterpedagógus 

 

1992-től Jókai Mór Református Általános Iskola Nyíregyháza 

  általános iskolai tanár 

 magyar nyelv- és irodalom / ének-zene tanár 

 osztályfőnök 

 

2002-től Vásárhelyi László Alapfokú Művészeti Iskola 

 drámapedagógus (másodállásban) 

 színjáték-oktatás 

 osztályfőnök 

 

1993 – 1996. Nyíregyházi Vikár Sándor Zeneiskola 

 tanár (óraadó) 

 szolfézstanár 

 

1996 – 1999. Nyíregyházi Főiskola 

 gyakorlatvezető tanár ének-zene tantárgyból 

 szakmai képzés gyakorlatvezetése 

 vizsgatanítások lebonyolítása 

 

1984 – 1992. Kálmánházi Általános Iskola 

 tanár 

 magyar nyelv- és irodalomtanár; ének-zenetanár; osztályfőnök 

 

 

Szervezési/vezetői készségek  

 

 38 évnyi pedagógiai tapasztalat 

 keresztyén értékrend 

 legfontosabb feladatok kiemelt kezelése 

 rugalmas munkavégzés 

 saját munka hatékony beosztása  

 külső-belső tudásmegosztás 

 szakmai közösség támogatása, innováció 

 pedagógiai szakértői képzettség és folyamatos szakértői tevékenység 

 

 

 

Munkával kapcsolatos készségek 

  

 Teljes körű tapasztalat az általános iskolás korú gyerekek tanításában 

 Drámapedagógiai eljárások és alternatív tanulási technikák használata. 

 Rendszerszemléletű személyiségfejlesztés. 
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 Hátránykompenzációs tapasztalatok. 

 Tehetségdiagnosztika és tehetséggondozás. 

 

 

 

További ismeretek, képességek és érdeklődési területek 

 

 2015 karácsonyán a konfirmáción bizonyságot tettem hitemről és hovatartozásomról. 

Ez iskolai és gyülekezeti életemben egy hitébresztő, hitmélyítő folyamatnak a 

megerősítése. 

 A Kodály Társaság és a Drámapedagógiai Társaság tagja vagyok. 

 Játszom hegedűn - a Szabolcsi Szimfonikus Zenekar tagja voltam. 

 Énekeltem a nyíregyházi Városi Vegyeskarban  

 Azt kutatom, hogyan használhatóak az oktatás korszerű módszerei (kooperatív tanulás, 

dráma,stb.) a rendszerszemléletű személyiségfejlesztésben, a keresztyén nevelésben. 

Saját honlapot működtetek, mely a tudásmegosztást szolgálja www.jatszaniis.hu 

tapasztalatot szereztem az iskola média megjelenéseinek támogatásában  

 

 

 

 

Publikáció:  

 A dráma a rendszerszemléletű tehetséggondozás szolgálatában 

(szakdolgozat, 2013, Debreceni Egyetem Pszichológiai Intézet) 

https://dea.lib.unideb.hu/dea/handle/2437/166767 

 Nagy Tamás, Kiss János: Kálmánháza története (olvasószerkesztő, 

2010, magánkiadás) 

 A karácsony énekei (ünnepi kantáta gyermekkarra, vegyeskarra 

(SATB) és kamarazenekarra) 

http://bmt.hu/a_karacsony_enekei/index_hu.php 

 http://jatszaniis.hu 

 https://prezi.com/od9gkstjpyqp/jatszani-is-engedd/ 

 https://refnyiregyhaza.hu/cikk/beszamolo-a-jokai-mor-

reformatus-altalanos-iskola-2020-2021-es-taneverol/137 

 https://refnyiregyhaza.hu/cikk/beszamolo-a-jokai-mor-

reformatus-altalanos-iskola-201718-as-taneverol/6 

 https://issuu.com/digireflap/docs/2021_01szam 

 

 

Képzések, konferenciák: 

 

 Pedagógiai fejlesztések, alternatív pedagógiák alkalmazása a 

szakmai kompetenciák fejlesztése érdekében (képző, 2009, 

Nyíregyháza) 

http://www.muveszeti-nyh.sulinet.hu/project/prj.pdf 

 Oktatásért Konferencia (előadó, 2010, Budapest) 

http://www.vlami.hu/hirek/hir/oktatasert-konferencia 

 

http://www.jatszaniis.hu/
https://dea.lib.unideb.hu/dea/handle/2437/166767
http://bmt.hu/a_karacsony_enekei/index_hu.php
http://jatszaniis.hu/
https://prezi.com/od9gkstjpyqp/jatszani-is-engedd/
https://refnyiregyhaza.hu/cikk/beszamolo-a-jokai-mor-reformatus-altalanos-iskola-2020-2021-es-taneverol/137
https://refnyiregyhaza.hu/cikk/beszamolo-a-jokai-mor-reformatus-altalanos-iskola-2020-2021-es-taneverol/137
https://refnyiregyhaza.hu/cikk/beszamolo-a-jokai-mor-reformatus-altalanos-iskola-201718-as-taneverol/6
https://refnyiregyhaza.hu/cikk/beszamolo-a-jokai-mor-reformatus-altalanos-iskola-201718-as-taneverol/6
https://issuu.com/digireflap/docs/2021_01szam
http://www.muveszeti-nyh.sulinet.hu/project/prj.pdf
http://www.vlami.hu/hirek/hir/oktatasert-konferencia
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2. HELYZETELEMZÉS 

 

1. Intézményi profil: 

Jókai Mór Református Általános Iskola 

4400 Nyíregyháza, Színház utca 3. 

A Jókai egy megyeszékhely belvárosában - egyik épületünk a református templom, másik a 

színház szomszédságában - működő, nagy hagyományokkal rendelkező, 115 éves keresztyén 

iskola.  

Tanulói létszám: 695 fő  

8 évfolyamon 27 tanulócsoportban tanulnak itt a gyerekek, általában véve átlagos (vagy annál 

kicsit jobb) szociális háttérrel. Valamennyien keresztyén családban élnek, ez a beiskolázás 

speciális feltétele.  

Az SNI-s tanulók száma: 13 fő, BTMN-es tanuló összesen 56 fő.  

A tantestület létszáma: 67 fő (56 nő). 31 fő 50 év feletti, 28 fő 40 és 50 év közötti, tapasztalt 

pedagógus.  

A pedagógusok közül 23 fő egyetemi, 42 fő főiskolai végzettségű. 

 „Ha te tudnád, amit én!” szakmai továbbképzés (képző, 2014, 

Nyíregyháza)  

http://www.vlami.hu/application/resources/documents/1105.pdf 

 MAMOSZ Konferencia (előadó, 2016, Budapest) 

http://www.vlami.hu/hirek/hir/mamosz-konferencia1 

 Az osztály réme, jó gyakorlat  

https://www.vlami.hu/referenciaintezmeny/jo-gyakorlat-az-

osztaly-reme/ 

 

https://www.szon.hu/helyi-kozelet/2018/10/tehetsegpont-

konferencia 

  

 

 

 

 

 

 

http://www.vlami.hu/application/resources/documents/1105.pdf
http://www.vlami.hu/hirek/hir/mamosz-konferencia1
https://www.vlami.hu/referenciaintezmeny/jo-gyakorlat-az-osztaly-reme/
https://www.vlami.hu/referenciaintezmeny/jo-gyakorlat-az-osztaly-reme/
https://www.szon.hu/helyi-kozelet/2018/10/tehetsegpont-konferencia
https://www.szon.hu/helyi-kozelet/2018/10/tehetsegpont-konferencia
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33 fő munkaköre: általános iskolai tanár; 

30 fő tanító; egy fő fejlesztő pedagógus; 1 fő napközis tanár. 

Munkánkat segíti: 1 laboráns, 1 rendszergazda, 3 pedagógiai asszisztens, és 2 iskolatitkár. 

A pedagógus életpályamodell alapján: 1 gyakornok, 30 fő Pedagógus I., 21 Pedagógus II., és 

14 Mesterpedagógus minősítésű nevelő dolgozik itt.  

Iskolánk keresztyén iskola, célja a tanítványaink hitre nevelése. Mottónk: „Követelek tőled, 

mert becsüllek.” Fontosnak tartjuk, hogy a keresztyén igazságot alázattal, szeretettel hirdessük 

a gyermekeknek, iskolánk múltjából (hiszen hajdan városszerte csak „Jókai Egyetem”-ként 

emlegették) következően pedig feladatunknak tekintjük a minőségi nevelést-oktatást is. 

Tanítványaink a város jó nevű gimnáziumaiban és szakközépiskoláiban tanulnak tovább a 

végzés után.  

Intézményünk, szakmai közösségünk erőssége a támogató fenntartó gyülekezet. 

Erősségünk a magasan kvalifikált, képzett tanári kar, mely remekül működik együtt. 

Erősségünk a hagyományok tisztelete. Az iskola hírnevének és a család- és gyermekközpontú 

szemléletünknek köszönhetően magunk mögött tudhatjuk a szülői közösségek támogatását is. 

Versenyeredményeink, beiskolázási, továbbtanulási mutatóink magukért beszélnek.  

A szülők részéről érezhető hagyományosan magas szintű elvárások és a sokiskolás városunkban 

jelen lévő versenyhelyzet a központi szakmai ellenőrzés hiánya ellenére is folytonosan magas 

színvonalú pedagógiai munkára ösztönözte a tanári kart. A szülők élénk érdeklődésétől kísért 

nyílt órák mindig is biztosítottak bizonyos kontrollt. A tanári szobában, folyosókon mindig is 

folyt az informális tapasztalatcsere, a munkaközösségeken belüli együttműködés.  

A szakmai professzió növelése érdekében történő műhelymunka, a szakmai tanulás iskolai 

szinten a tantestület számára immár kívánatos, az utóbbi 6 évben el is kezdődött örvendetes 

módon.  

Iskolánk – keresztyén iskola lévén – nagy gondot fordít a nehézségekkel küzdő gyermekek 

hátránykompenzációjára. Mára a Jókaiban minden rászoruló gyermek fejlesztésben részesül. 

Az SNI-s tanulók támogatását részmunkaidős gyógypedagógus végzi. Partnerünk, a 

Református EGYMI segítségével gyógytestnevelő, mozgásterapeuta, logopédus, pszichológus 

támogatja a nehézségekkel küzdő tanulókat. 

Iskolánkban mindig is folyt tehetségfejlesztés, ám főként csak versenyekre való felkészítés 

formájában. Ennél sokrétűbb feladat ez, nemzetünk számára fontos a talentumok előrejuttatása.  
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A Jókai Református Iskola, a legendás „Jókai Egyetem” utódja ismét élen jár a tehetségekről 

való gondoskodásban.  2016-ban  csatlakoztunk az Értéktermő Református 

Tehetségközponthoz, mára minden évfolyamon bevezettük a tehetségszűrést, a tehetséges 

jókais gyerekek számára 36 gazdagító tehetségszakkört működtetünk, jókais tanárok 

vezetésével. Iskolánk 2017-ben elnyerte az Akkreditált Kiváló Tehetségpont címet, majd 2019-

ben Kistérségi tehetségközponti megbízást kaptunk. 

2022. szeptemberében óvoda indítására készülünk, így bölcsődétől az általános iskola 

nyolcadik osztályáig kiteljesedik a református nevelés városunkban. 

A Jókai egy nagy hagyományú, jó hírű keresztyén iskola, minden feltétel megvan ahhoz, hogy 

folyamatosan fejlődjön, és megfeleljen a XXI. század kihívásainak. 

 

2. Tárgyi feltételek bemutatása: 

A Jókai belvárosi elhelyezkedése nagy érték, iskolánk Nyíregyháza megújult kulturális 

központjában található. A színház, a megyei könyvtár, a múzeum, a levéltár, a művelődési ház, 

a városháza, a leghíresebb gimnáziumok karnyújtásnyira vannak tőlünk. 

Az iskola épületei két helyszínen emelkednek: a központi épületegyüttes a Színház utcán, az 

alsó tagozatosok otthona, a „Kisiskola” a Kálvin tér és a Bessenyei tér által határolt területen, 

a templom szomszédságában. 

Ebben az esztendőben nagy előrelépés történt a tárgyi feltételekben: 2022. március 23-án 

ünnepélyes keretek között átadásra került a Jókai modern, új épülete a Színház utcai telephelyen, 

egy elavult, öreg tornaszoba helyén. A fenntartó segítségével, takarékos gazdálkodással 

indultunk neki az építkezésnek 2020 tavaszán, és elnyertük Magyarország Kormányának a 

támogatását is. 

Ezzel iskolánk történetében először a gyerekek végre a Színház utcán is helyben ebédelhetnek, 

egy tágas, világos, 200 férőhelyes ebédlőben, fölötte 6 tágas, digitális kijelzővel is felszerelt 

tanterem, a harmadik szinten modern, egyedülálló technológiával készült tornaterem, és még 

egy tetőterasz is épült. Hálásak vagyunk, hogy láthattuk a gyermekek örömét, amikor először 

léphettek be az új létesítménybe. Ezzel megszűnt a kényszerű, szűkös teremrend iskolánkban, 

és végre van helyünk az osztályok iskolánk rangjához méltó elhelyezéséhez.  
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Mindkét épületegyüttesünk udvara is modern, esztétikus, biztonságos burkolatot kapott, külön 

öröm, hogy ezen kívül a Színház utcán végre jól látható, méltó felirat hirdeti a gyönyörű 

épületen, hogy itt egy református iskola áll! 

Soli Deo gloria! 

 

Mindazonáltal épületeink széttagoltsága sok pluszfeladatot ró a tantestületre, és megnehezíti  

 a tanulásszervezést,  

 a tagozatok közötti együttműködést,  

 a kommunikációt az intézményben. 

A Kálvin téri és a Bethlen Gábor utcai épületünk elöregedett, de a tantermek tágasak, 

modernizáltuk a világítást, folyamatosan gondot fordítunk a helyiségek festésére, 

karbantartására, a digitális és egyéb eszközök biztosítására. A nyelvi és a hittan csoportbontás 

megvalósításához az első három évfolyamon a fenntartó segít nekünk: helyet kapunk szükség 

esetén a gyülekezeti házban. 

A pandémia idején, a digitális oktatás alatt a technikai dolgozók munkájával több teremben 

szalagparkettát cseréltünk, lambériáztunk, festettünk. A karbantartási munkákban – ha kell – 

segítséget kapunk a Szivárvány Idősek Otthona dolgozóitól is.  

Az intézmény eszközellátottsága jó. 

Szinte minden arra alkalmas teremben interaktív tábla áll a tanulás szolgálatában. A 

számítástechnika termekben van elegendő számítógép, igyekszünk folyamatosan fejleszteni. 

Az utóbbi években LEGO robotokat, 3D nyomtatót, drónt vásároltunk, és egy komoly pályázat 

(Digitális környezet fejlesztése az egyes református köznevelési intézményekben EFOP-3.2.3-

17) segítségével tabletekhez, robotika versenyasztalhoz, tanári laptopokhoz, egyéb 

eszközökhöz jutottunk. 

A következő időszakban szükség lesz a számítógép-park és az interaktív táblák folyamatos 

cseréjére, annál is inkább, mert a járvány okozta digitális oktatás pozitív hatásaként a 

pedagógusok túlnyomó többsége minden tanórán használja a digitális tanulásban rejlő 

lehetőségeket. 

Már három testnevelés szervezésére alkalmas termünk van, végre biztosított a tanórák és a 

mindennapos testnevelés ellátása. 
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Igyekszünk a szakmai innovációhoz szükséges feltételeket biztosítani, a beindított új 

tevékenységekhez (gazdagító szakkörök, robotika, Sakkpalota-program)  megvásároltuk a 

megfelelő szakmai eszközöket. 

Igyekszünk az elöregedett bútorokat folyamatosan felújítani (ha lehetséges, költséghatékonyan, 

a belső erőforrásokkal), ha kell, újakat vásárolni. Fontosnak tartom, hogy csak jó minőségű, 

célszerű eszközöket vásároljunk, inkább keveset, de megfelelőt.  

A következő időszakban számítanunk kell a felújítási, karbantartási költségek növekedésére az 

öreg épületeinkben. Igyekszünk folyamatosan végezni ezt a feladatot, munkatársaink sokféle 

szakmunkát elvégeznek. 

Az új épületeink fenntartási költségeit még nem ismerjük. 

A Jókai iskola Bethlen Gábor utcai másfél évszázados, legősibb épületének újjáépítése hosszú 

távú cél. De - ha lehetőségünk lesz rá – a külső festésére sort kell kerítenünk. 

 

1. Humán erőforrás azonosítása: 

Dolgozói létszám: 103 fő 

Nevelőtestület létszáma: 67 fő 

Megbízási szerződéssel alkalmazott: 2 fő 

Egyházi alkalmazásban lévő: 5 fő 

Pedagógus munkakör: 60 fő 

 teljes munkaidős: 54 fő 

 részmunkaidős: 6 fő 

 gyermekgondozási szabadságon: -  

 

Nem pedagógus dolgozó: 35 fő 

 Nevelő-oktató munkát segítő (NOKS): 8 fő 

 teljes munkaidős: 23 fő 

 részmunkaidős (csökkent munkaképességű): 8 fő 

 gyermekgondozási szabadságon: -  

 

 

 

Pedagógus előmeneteli rendszer: 

Minősített pedagógusok: 
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1. Barati Péter József Pedagógus 1. 2017. 

2. Fazekas-Fignár Sarolta Pedagógus 2. 2016 

3. Felföldiné Ortman Csilla Pedagógus 2. Mesterpedagógus, szakértő 2018. 

4. Hernádiné Boroska Ilona Mesterpedagógus, szakértő 2015. 

5. Kácsor István Antal Mesterpedagógus, szaktanácsadó 2015. 

6. Kovácsvölgyi Zoltánné Mesterpedagógus, szakértő 2015. 

7. Kósáné Papp Julianna Pedagógus 2. Mesterpedag szaktanácsadó 2021. 

8.. Leitner László Pedagógus 2. Mesterpedagógus szakértő 2017. 

9. Lukucz András Pedagógus 2. 2017 

10. Mitercsákné Csatlós Tünde Pedagógus 2. 2015. 

11. Mócsánné Nagy Ágnes 
Mesterpedagógus, innovátor 2015. szakértő 

2021. 

12. Nyesténé Bodnár Zsuzsanna Pedagógus 2. 2016. 

13. Petruskáné Laub Judit Pedagógus 2. 2017. 

14. Rácz Géza Tibor Pedagógus 2. 2017. 

15. Rácz Ildikó Csilla Mesterpedagógus, szaktanácsadó 2015. 

16. Szabó Katalin Pedagógus 2. 2017. 

17. Szuhánszki Tiborné Pedagógus 2. Mesterpedagógus innovátor 2020. 

18. Takács Zsolt Gusztávné Pedagógus 2. Mesterpedagógus innovátor 2019. 

19. Tóthné Balogh Ildikó Pedagógus 2. 2017. 

20. Viznyiczki Erika Judit Pedagógus 2. 2017. 

21. Kelemen Ottó Márk Pedagógus 1. 2018. 

22. Téglásiné Nagy Éva Pedagógus 2. Mesterpedagógus, innovátor 2019. 

23. Keresztesné Csernyi Julianna Pedagógus 2. Mesterped szaktanácsadó 2021. 

24. Safranku András Pedagógus 2. 2019. 

25. Gégényné Horváth Tünde Pedagógus 2. 2019. 

26. Ilyés Gábor Zsolt Pedagógus 2. 2019. Mesterped. innovátor 2020. 

27. Bezzeg József 
Pedagógus 2. 2019. Mesterpedagógus, szakértő 

2020. 

28. Fehér Gábor Ped. 2. 2020. 

29. Molnárné Forgon Judit Ped. 2 2020. 

30. Batáriné Cserepes Csilla Ped. 2. 2020. 

31. Nyiri Krisztina Ped. 1. 2020. 

32. Andrásiné Fábián Ágnes Ped. 2. 2020. 

33. Gombosné Nagy Éva Ped. 2. 2020. 

34. Buzgáné Kulcsár Anita Ped. 2. 2020. 

35. Ballai Henriett Ped. 2. 2020. 

36. Lőkös Dóra Mesterpedagógus szakértő 2021. 

37. Lubicki Nóra Ped. 1. 2021. 

38. Farkas-Veres Tünde Ped. 2. 2022. 

39. Csorba Péter József Ped  2. 2022. 

40. Dr. Úr Lászlóné Bereczki Judit Ped. 2. 2022. 

41. Szakács Enikő Ped. 1. 2022. 
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Tanfelügyelet 

 

1. Kácsor István Antal pedagógus 2016. 

2. Mócsánné Nagy Ágnes pedagógus 2016. 

3. Rácz Ildikó Csilla pedagógus 2016. 

4. Mócsánné Nagy Ágnes intézményvezezető 2018. 

5. Intézmény  2018. 

6. Tóthné Balogh Ildikó pedagógus 2020. 
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3. SZAKMAI ÉLETÚT ÉRTÉKELÉSE 

 

Kezdő, 22 éves tanárként, marsallbotot tudván a kezemben úgy indultam neki a tanításnak 

szülőfalum kicsike iskolájában, hogy bizton hittem: minden gyerek talentum, és majd én 

felfedezem, kibontom, célba juttatom. Rögvest nekiláttam: a délutánjaimon tanítványaimat 

hegedülni, furulyázni tanítottam, hét országra szóló népdaléneklő versenyt szerveztem, verset 

mondtunk, a 150 fős iskolában 67 tagú énekkart vezettem. Őszintén hittem abban, hogy ha 

örömüket lelik abban, amit csinálnak, akkor nő önbizalmuk, és motiváltabbak, sikeresebbek 

lesznek, s mindenki boldogan él, míg meg nem hal. . 

A 38 év pedagógiai tapasztalat eredményeként arra jutottam, hogy bizony nem minden gyerek 

tehetség, de mindegyikük ígéret. Őszintén hiszek abban, hogy ha örömüket lelik abban, amit 

csinálnak, akkor nő az önbizalmuk, motiváltabbak és sikeresebbek lesznek, és pedagógiám 

célja: hogy a gyerekek boldogabbak legyenek, és a megszerzett tudást Isten dicsőségére – 

mások boldogulására is használják.  

Egész eddigi pályafutásom során, máig is tanultam. Először kántortanító-iskolaigazgató 

apámtól, magyartanár édesanyámtól hivatástudatot, alázatot, szorgalmat. Azután 

hegedűtanáromtól, mentoromtól, Szilágyiné Pálkövi Máriától azt, hogy a gyermek egész 

személyiségét kell fejleszteni, szeretettel kell felé fordulni. Később, már képesített 

pedagógusként jó tanárok óráin igyekeztem ellesni a szakmát (Szitha Miklósné, Szabó Dénes). 

A legtöbbet mégis tanítványaim között tanultam, rájöttem, hogy a tanulva tanítás (vagy tanítva 

tanulás) a leghatékonyabb pedagógia. Időről időre visszaültem az iskolapadba, 

megismerkedtem a drámapedagógia módszereivel, a flow, a játéköröm hihetetlenül értékes 

hatásaival a gyermekek fejlődésében. A kálmánházi általános iskola volt az alma materem. 

Rögtön osztályt bíztak rám, ott tapasztaltam meg, mekkora felelősség, hogy folyton 

megújuljunk, és mennyire fontos a személyre szabott nevelés. Abban a falusi iskolában én 

voltam az első énektanár, én ezt nagyon komolyan vettem, és taníthattam a másik két 

tantárgyamat is. Hangszert tanítottam a gyerekeknek, ez lehetőséget adott arra, hogy jobban 

megismerjem őket, versenyeztettem versmondásból, énekből, Éneklő Ifjúság versenyre vittem 

67 fős kezdő kórusomat. Ha most visszagondolok: mindig is foglalkoztam tehetséggondozással 

és hátránykompenzációval. 
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A hírneves Jókaiba kerülve újra kellett kezdenem. Megint kezdő voltam, a falusi iskola után ez 

a jó nevű iskola új feladatokat hozott. A Jókaiban is mindig volt énekkarom, karácsonyi 

hangversenyeket, ünnepségeket szerveztem. 

A Zeneiskola szolfézstanáraként újra tanultam, 6-7 éves gyerekekkel foglalkoztam.  

Módszertani repertoárom ennek a munkának köszönhetően jelentősen bővült, már ekkor 

használtam a drámapedagógiai eljárásokat a zeneoktatásban. 

Iskolánk 1995-ben református iskola lett. Azóta a református templomba járok. Egyik 

legszebb emlékem, amikor a gyülekezeti énekkarban először szolgáltam a lányaimmal együtt 

karácsonykor. 

Részt vettem a csendes napok szervezésében, berekfürdői alkalmakon, keresztyén pedagógiai 

hétvégéken. Tanítványaimmal szolgáltunk istentiszteleti alkalmakon zsoltárénekléssel, verssel, 

műsorokkal. 

1998-ban felkértek arra, hogy a tanárképző főiskola ének, karvezetés, népzene szakos 

hallgatóinak a tanítási gyakorlatát vezessem, és ez volt az igazi továbbképzés! Arra 

kényszerültem, hogy szigorú tématerv alapján minden órámat ne csak gondosan (írásban, 

hiszen mintául szolgáltak az óratervezeteim) megtervezzem, hanem magamat kívülről is 

figyeljem, értékeljem, kontrolláljam. Ennek a 3 évnek a szakmai munkája rendkívül értékes 

tapasztalatot jelentett, nem beszélve arról, mekkora öröm és büszkeség számomra, hogy 

hallgatóim közül sokan sikeres és elhivatott tanárok lettek. Néhányukkal ma is tartom a (nem 

csak) szakmai kapcsolatot. Rendkívüli hatással volt rám a tanszék akkori módszertan tanára 

Osvay Károlyné, Erzsike, akinek könyve ma is a legfontosabb énekmódszertani szakkönyv. 

Hihetetlen következetessége, elhivatottsága, hallgatókkal szembeni szigora megerősített abban, 

mekkora felelősség énektanárnak lenni. 

Majd igazgatóm – aki mindig támogatott a tanulásban - beiskolázott egy szakvizsgaképzésre, 

ott közoktatási vezető képesítést szereztem. Ezen a képzésen az iskolát megtanultam egy másik 

perspektívából vizsgálni, olyan stúdiumokon, mint gazdálkodás, jog, vezetésszervezés. A 

legfontosabb értéke ennek a tanulásnak az volt a számomra, hogy a diplomamunkámon 

dolgozva (vezetői kommunikációból írtam) meg kellett ismerkednem modern (üzleti) 

kommunikációs módszerekkel, nagy felfedezés volt pl. az asszertív kommunikáció 

tanulmányozása. Itt hallottam először előadó szájából, hogy: ’az iskola szolgáltatás’, és hogy ’a 

tanított ismeretek csak eszközök arra, hogy a tanuló személyiségét fejlesszük’. Azt hiszem, 
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minden egyes tanulási lehetőség bizonyos fajta szemléletváltást eredményezett, és ezt nagyra 

becsülöm. 

A tanári pályám elejétől kerestem valamit, ami segít, hogy az óráimról ne vesszen ki a 

tevékenység öröme. Kerestem valami tantárgyakon átívelő multifunkcionális módszert, 

eljárást, valamit, amiben együtt lehet tanár és diák, valamit, ami belefér ebbe a száz sebből 

vérző, poroszos hagyományokkal rendelkező, reguláris magyar felső tagozatos „oktatásba”.  

1997-től folyamatosan foglalkozom drámapedagógiával. Ez folytonos tanulás. Állandó 

kísérletezés. Most azt gondolom, hogy ez az egyik tényezője a hatásának: a tanár is részese, 

játszótárs. Egy a közösségből, akinek mégis el kell érnie (nem hagyományos iskolai 

módszerekkel), hogy az irányítás a kezében maradjon. Ezt csak a keresztyéni igazságosság és 

őszinteség törvényei szerint teheti. Mert a drámajáték nem működik vezényszóra! Akarata 

ellenére senki sem kényszeríthető játékra! Ez a tevékenység csak az önkéntesség, a lelkesedés 

alapján végez(tet)hető. Éppen ez a hatékonyságának a záloga. Alkalmazása hihetetlen hatással 

van a személyiségfejlesztésen túl a tanulói közösségek kialakulására és együttműködésére. Ez 

pedig plusz ajándékként bevonzza a szülők szeretetét. Ha a szülő érzi, tudja, hogy a nevelő 

számára fontos a gyereke, MINDIG támogatójává válik az iskolai nevelésnek 

A játék közben a tanuló megismerésének olyan dimenziói tárulnak elénk, amely egy 

hagyományos iskolai tevékenység során aligha. Persze nem ilyen egyszerű. Kezdetben sok 

buktatóval találkoztam. „Mindent vizsgáljatok meg: a jót tartsátok meg!” (1Thessz, 5-21) A 

játék alkalmazása ebben a hagyományos rendszerben nagy körültekintést, sok-sok tanulást és 

precíz szervezést-megfontolást követel. És azt, hogy a terveinket azonnal az adott helyzethez 

tudjuk igazítani, esetleg teljesen megváltoztatni. Figyelnünk kell, hogy mindennek célja és 

értelme legyen, amit a játékkal teszünk. Ez bonyolult és kemény. Ám hihetetlenül inspiráló!  

Fontos része lett a pedagógiai pályámnak, hogy egy minőségi (és minősített) művészeti iskola, 

a Vásárhelyi László Alapfokú Művészeti Iskola munkájába is bekapcsolódhattam. 20 évig 

színjátszó csoportot vezettem itt, jókais gyerekek jártak hozzám. Mindig fontosnak tartottam, 

hogy a művészetoktatásban végzett munkám az általános iskolai tevékenységemet kiegészítse, 

gazdagítsa. Műsoraink sokaknak szereztek örömet, a kis színjátszók versenyeken is emelték a 

Jókai hírét-nevét. Először 2008-ban, majd 2011-ben három diákom összesen 4 első helyezést 

szerzett a Színjáték Tanulmányi Verseny országos döntőjében, ez nagy büszkeség számomra. 

De legalább akkora siker, hogy volt olyan osztályomba járó BTMN-es diákom, akinek a 
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drámaóra volt a legfőbb sikerélmény és öröm, az ott szerzett önbizalma segítette az iskolai 

munkáját is.  

2008-ban újra iskolapadba ültem, okleveles magyartanár (MA) képesítés megszerzésére nyílt 

lehetőségem. Nem volt könnyű – közben az osztályom éppen nyolcadikos volt -, de rengeteget 

tanultam. Új elemzési módszerekkel ismerkedtem meg irodalomból, műelemzéseket 

készítettem, foglalkoztam az intertextualitással, tanultam irodalmi komparatisztikát, 

módszertant, szövegtant, újra leíró nyelvészetet és nyelvtörténetet. Kipróbálhattam magamat 

gimnáziumi magyartanárként, és újra megerősítést kaptam, és sok új tapasztalatot. Közben újra 

arra kényszerültem, hogy digitális bevándorlóként számítógépen dolgozzak, ez is sok 

nehézséget okozott, de megérte. Közben minden új technikát, módszert azonnal kipróbáltam az 

iskolai munkámban (tanulási stílust vizsgáltam, szorongástesztet végeztem a saját 

osztályomban, stb.), ez sokszorozta a munkát, de hatékonyabbá és hasznossá is tette a tanulást.  

A vizsgák és a portfólió készítése közben tanítottam teljes óraszámban, és az osztályomat 

záróvizsgára készítettem két tárgyból. A tantermi munka, az osztályomra figyelés mindig 

prioritás volt, bármennyit tanultam, bármilyen gazdagító tevékenységbe fogtam! 

Az elmúlt években néhány alkalommal arra is lehetőségem nyílt, hogy megoszthassam a 

tudásomat kollégákkal. Ez újabb perspektíva, nagy öröm számomra. Először a 2010-es 

Oktatásért Konferencián, Budapesten vezethettem műhelymunkát, nagy sikerrel. A 

drámapedagógia hatótényezőiről tartottam előadást, majd tanítottam a résztvevőknek néhány 

játékot. Hihetetlen öröm volt látni, ahogyan komoly felnőttek belefeledkeznek a játékba. 

Később egy továbbképzésen néptánctanár kollégáknak vezettem kurzust. Nagy izgalommal 

készültem – néhányuk nagy tekintélyű, általam tisztelt pedagógus, koreográfus -, de a 

módszerek sikere minden várakozásomat felülmúlta. Azután a Nyíregyházi Főiskola 

felkérésére egy uniós szakmai képzés nemzetközi résztvevőinek tartottam bemutató órákat 

énekből, majd ők is tanítottak az én osztályaimban. Nagyon értékes tapasztalatot nyertem, 

közvetlenül láthattam, hogy tőlünk nyugatabbra az énektanítás egyértelműen az 

élménypedagógiára helyezi a hangsúlyt. A kollégák döbbenettel hallgatták a tanítványaim 

énekét, nagyon meglepte őket jártasságuk a zenei olvasásban. Náluk az énekóra játékosabb, a 

tevékenység örömét sokkal felszabadultabban szeretnék megélni. Én szeretnék meríteni az ő 

szemléletükből, bátrabban használni a játékot az óráimon, de azt gondolom, hogy a 

készségfejlesztés kodályi módszereit nem hagyhatjuk el, a zsoltárok, dicséretek, népdalok 

éneklésének gyerekek fejlődésére gyakorolt hatása elhagyhatatlan: meg kell találni az arany 

középutat. 
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Mind közül azonban a legnagyobb élmény a számomra az volt, hogy saját jókais kollégáim 

megkértek arra, hogy nekik is tanítsak játékokat, mutassak jó gyakorlatokat. Ez egy alulról jövő 

kezdeményezés volt, nagyon megtisztelő. 23-an (!) jöttek el, alig fértünk a teremben. További 

alkalmakat is kellett szerveznünk, nagy sikere volt az összejövetelnek, erre rendkívül büszke 

vagyok.  Talán ez a felkérés vezetett el ahhoz, hogy jó gyakorlatokat fejlesszek ki és jegyezzek 

le. 

Azután (bár megfogadtam, hogy egy darabig nem, de úgy alakult, hogy mégis) újra tanulhattam, 

újabb szakvizsgaképzésre iskolázott be a művészeti iskolám, tehetségfejlesztésből. A képzés 

során készítettem – azután a valóságban is megvalósítottam – tehetséggondozó- és 

hátránykompenzációs programot, tanultam és kipróbáltam tehetségdiagnosztikát, 

megismerkedtem a kooperatív tanulás technikájával (azóta is lelkesen tanulom és csinálom). És 

ezen a képzésen egy tanárom inspirációjára elkezdtem foglalkozni a rendszerszemléletű 

személyiségfejlesztés elméletével, a Krisztus példája nyomán való pedagógiával (vele 

legyenek, az esélytelenek felkarolása, a követhető példák), ebből írtam a diplomamunkámat. 

Írás közben a kutatómunka során diagnosztizáltam az osztályomban egy kiemelkedő 

intellektusú tanulót (128 IQ), tehát újra megadatott nekem úgy tanulni, hogy közben ez az 

iskolai munkám és a tanítványaim javát is szolgálja. Hiszen csak ez számít. 

2015-ben pedig lehetőségem nyílt arra, hogy bekapcsolódjak egy pilot programba, „A 

pedagógusminősítési rendszer kiegészítése, kipróbálása és korrigálása” TÁMOP-3.1.5/12-

2012-0001 program keretében. Abban a megtiszteltetésben volt részem, hogy elemezzem és 

véleményezzem a mesterpedagógusi elvárásrendszert. Majd mesterprogramot készíthettem 

iskolám, a Jókai Mór Református Általános Iskola innovációjának tervével. 

Mesterprogramomat az Oktatási Hivatal elfogadta, így 2015-ben mesterpedagógusi minősítést 

szereztem. 

2016. január 4-től a Jókaiban intézményvezetőhelyettesi megbízatást kaptam, ezt a munkát a 

tanév végéig láttam el. Rengeteget tanultam, közben még osztályfőnök és egy nyolcadikos 

osztály magyartanára voltam. 

Újabb szolgálatot, gyönyörű feladatot kaptam. A fenntartó egyházközség presbitériuma 2016. 

július 16-tól engem bízott meg a Jókai vezetésével. 

Azóta keresztyén vezetést tanultam, köznevelési szakértői képesítést szereztem – minden 

stúdium, amit elvégeztem az iskolai munka jobbítását szolgálja, minden tudás, amelyet ott 

szereztem az iskolai munkát kell, hogy gazdagítsa. A szakértői munka minden megbízással egy-
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egy tanulási folyamat, más iskolákat, más pedagógusokat, új eljárásokat, technológiákat 

ismerek meg.  

 

Hálás vagyok azért az Istennek, hogy mindig olyan közösségekben dolgozhattam, olyan 

pedagógusokkal, szülőkkel és gyermekekkel találkoztam pályám során, hogy ennek a rengeteg 

közös energiának részese lehettem, mert ez az életem és ez a küldetésem. Szeretném, ha erőt 

kaphatnék ahhoz, hogy ezt folytathassam.  

Még mindig, a következő években is tanulnom kell, nem lehetséges csak a rutin alapján 

végezni a munkát, de támaszkodni kell a tapasztalatokra. 

Ezt a küldetést, elhívást szolgálatnak tekintem és lehetőségnek. Célom a folyamatos 

intézményi innováció. Célom - Krisztus példája nyomán – a keresztyén pedagógia modern 

gyakorlatának további fejlesztése iskolámban. A köznevelés problémái közepette legfőbb 

kötelességem és törekvésem a biztonságos tanulási környezet, a békés együttmunkálkodás 

feltételeinek biztosítása felnőtt és gyermek számára a Jókaiban, hiszen ez a gyermekek 

elsődleges érdeke! 

Tervem a projektmódszer további beágyazása, a további folyamatos szakmai fejlődés 

előmozdítása újabb tudásmegosztó tevékenységekkel. 

Hálás vagyok Istennek, hogy ehhez remek társakra találtam a tantestületben! Óriási 

lehetőségnek tartom, hogy ebben a belülről induló, a fenntartó egyházközség által támogatott,  

szükségszerűvé vált folyamatos innovációban én segíthetem ezt a közösséget. Pontosan 

tudom, hogy az intézményvezetői munka szolgálat, nagy megtiszteltetés és felelősség.   

„De akik az Úrban bíznak, erejük megújul, szárnyra kelnek, mint a sasok, futnak, és nem 

lankadnak meg, járnak, és nem fáradnak el.”  Ézsaiás 40:31 
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3. DIAGNOSZTIKA 

 

1. A tágabb környezet változásaiból származó problémák azonosítása 

1.1 Az utóbbi időben a fejlett társadalmakban mindenhol a világon megváltozott az oktatásban 

a tudás fogalma. Az ismeretalapú tudás helyett a használható tudás, a kompetenciaalapú, 

használható tudás lett immár az iskolai nevelés célja. Ennek szintjét vizsgálják – évek óta - a 

központi mérések is. A pedagógustársadalom mégis igen lassan mozdul, nehezen megy végbe 

a szemléletváltás.  

1.2  Nemcsak a magyar társadalomban, hanem globálisan jellemző probléma az értékvesztés. 

Az igazságot a posztmodern ember abban véli megtalálni, ami jó és hasznos számára. A 

posztmodern ember nem szolgálni akar mások irányába, hanem szolgáltatást vár el. Az 

önkéntes segítés, a szolgálat, a gyengébbek támogatása, a közösségért végzett önzetlen munka 

– mint keresztyén érték – válságba került. 

1.3 A köznevelésben, mint állami közszolgálatban részt vevő emberi erőforrás fejlesztése 

elengedhetetlen, szükségszerű a pedagógusok felkészültségének, megbecsültségének 

növelése.1  

1.4 A digitális eszközök túlzott használata a szülők és – gyakran a szülői minta nyomán – a 

gyermekek körében 

 

A szűkebb környezet problémáinak azonosítása 

1.1 A kompetencia alapú tudás helyett/mellett még mindig erős elvárás az ismeretalapú 

oktatás a magyar köznevelésben, és a Jókaiban is. 

1.2 Egyre sérülékenyebbek a házasságok, egyre több a válás, mindenütt növekszik az 

egyszülős családok száma és aránya is.  

1.3 Jelentős mértékben megváltozott a gyermekek motiválhatósága; ez rengeteg energiát 

követel a tanítási folyamatban. 

1.4 A pedagógus pálya egzisztenciális nehézségei folyamatos feszültségként jelentkeznek 

nyilván nálunk is. 

 

  

                                            
1 A Kormány Köznevelési stratégiája is feladatnak tekinti https://eacea.ec.europa.eu/national-
policies/eurydice/content/ongoing-reforms-and-policy-developments-29_hu  
 

https://eacea.ec.europa.eu/national-policies/eurydice/content/ongoing-reforms-and-policy-developments-29_hu
https://eacea.ec.europa.eu/national-policies/eurydice/content/ongoing-reforms-and-policy-developments-29_hu
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4. Intézményvezetői jövőkép 

 

Milyen iskolát szeretnék? 

 Ahová örömmel járnak a gyerekek. Ehhez szükséges: 

 Egyéni bánásmód; hátránykompenzáció és tehetséggondozás - keresztyéni értékek mentén. 

„Neveld a gyermeket a neki megfelelő módon, még ha megöregszik,  akkor sem tér el attól.” 

(Példabeszédek 22:6)  

 „Vele legyenek” – Krisztus pédája nyomán nevelni, példát adni, Isten dolgaiban járni a 

tanítványainkkal együtt. 

 A társadalmi kihívásokat folyamatosan követő új módszereket, eljárásokat, IKT-t, 

élménypedagógiát alkalmazó pedagógusokra van szükség: szakmai professzió. A szakmai 

professzió egyik fontos alappillére a jó, biztonságos tantestületi légkör, ahol gyakorlata van 

a tudásmegosztásnak. 

 Szükség van a változásokra rugalmasan reagáló, innovatív szakmai mikroközösség további 

bővítésére. 

 Egy jó iskolában motivált, lelkes, a közösségért dolgozó tantestület dolgozik. „A tanári 

minőség növekvő fontossága abban is megnyilvánul, hogy sok vonatkozásban a tanárok 

jelentik az iskolai sikerek tengelyét.”2 

 Együttműködés a szülőkkel, partnerség, hatékony kommunikáció, közös gondolkodás a 

gyermekek érdekében.  

 Egységes iskola, szorosabb kapcsolat a tagozatok között. 

 2022. szeptemberében két református óvoda beindítása, hogy a gyermekek nevelését 

immár a bölcsődétől az általános iskola 8. osztályáig elláthassuk. 

 Továbbra is szoros kapcsolat a fenntartó, támogató gyülekezettel – a szakmai önállóság 

megtartásával.  

 

Milyen vezető szeretnék lenni? 

 Döntésekben: demokratikus („Vele legyenek”) 

 Kapcsolatorientált 

 A delegálás eszközével szeretnék élni a munkaszervezésben. 

 Arra törekszem, hogy az általam vezetettek munkájuk során minél többször éljék meg a 

flow-élményt.3 

 Alázattal vezetni, Krisztus példája nyomán. A vezetés = szolgálat. 

                                            
2 http://ofi.hu/tudastar/oecd-tanulmanyok/milyen-lesz-jovo (utolsó letöltés: 2022.04.23.) 
 
3 https://docplayer.hu/5813-Csikszentmihalyi-mihaly-flow-az-aramlat-a-tokeletes-elmeny-
pszichologiaja-akademiai-kiado-budapest.html Csíkszentmihályi Mihály: Flow (utolsó letöltés: 
2022.04.23.) 

http://ofi.hu/tudastar/oecd-tanulmanyok/milyen-lesz-jovo
https://docplayer.hu/5813-Csikszentmihalyi-mihaly-flow-az-aramlat-a-tokeletes-elmeny-pszichologiaja-akademiai-kiado-budapest.html
https://docplayer.hu/5813-Csikszentmihalyi-mihaly-flow-az-aramlat-a-tokeletes-elmeny-pszichologiaja-akademiai-kiado-budapest.html
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5. CÉLOK 

Stratégiai célok: 

 a Jókai Mór Református Általános Iskola és Óvoda egységes, jó rendben működő 

vezetése és támogatása 

 folytonosság, biztonság 

 a Jókai jó hagyományainak megőrzése 

 folyamatos intézményi innováció a szervezeti működés, az operatív munka, a 

kommunikáció és a pedagógiai eljárások tekintetében 

 az óvodapedagógusokkal kibővült tantestület vezetése, közösségépítés 

 a családok és a tantestület hatékonyabb bevonása a gyülekezet közösségébe 

 felkészülés a tanfelügyeleti ellenőrzésre, pedagógus, vezetői és intézményi szinten 

egyaránt 

 a pedagógusok segítése a magasabb fokozat megszerzésében, a pedagógus 

kompetenciák fejlesztésében  

 arculati sokszínűség növelése, amely vonzó és gazdag kínálatot nyújt az 

iskolahasználók számára  

 szolgáltató jelleg növelése, amely elősegíti a kapcsolati háló széleskörű kiépítését, 

szélesebb körben teszi ismertté tevékenységeinket, szakmai sikereinket 

 a pedagógusok folyamatos belső tudásmegosztásának elősegítése, amely a folyamatos 

fejlesztést, a változásokra történő gyors és szakszerű reagálást segíti elő 

 tehetségtámogatás tevékenységeinek további megtartása 

 Jókaisok Tehetségpont akkreditációjának megújítása; a Regionális 

tehetségközponti működés támogatása 

 Hálózatépítés – kapcsolat más intézményekkel, tehetségpontokkal 

 

Operatív célok: 

 Innovációs folyamatok megvalósítása: eszközfejlesztés, infrastruktúra, szakmai 

módszertani fejlesztések, kutatások megvalósítása 

 A belső tudásmegosztás rendszerének még hatékonyabb működtetése 

 Tehetségpont működtetése, együttműködés a tehetséggondozásban érintett szervezetekkel, 

tehetségsegítő tanácsokkal 

 Szakmai anyagok kidolgozásának támogatása 

 Pedagógusok előmenetének támogatása 
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Feladataink a megvalósítás érdekében: 

 A vezetői program bemutatása a nevelőtestület tagjainak, a vélemények beépítése, a 

szükséges módosítások elvégzése 

 Változásmenedzsment 

 Tehetségműhelyek, tehetséggondozó programok működtetése (az óvodában is) 

 Projektmódszer alkalmazása 

 Honlap, jókais közösségi média folyamatos támogatása 

 Iskolai és óvodai rendezvények, versenyek, konferenciák szervezése 

 Tanórán kívüli tevékenységek megvalósítása 

 Kommunikációs és arculati elemek bővítése 

 IKT- használat segítése  

 Nemzeti hagyományaink megőrzését szolgáló programok megvalósítása 

 Továbbképzések szervezése 

 Beiskolázási, beóvodázási programok folytonos megújítása 

 

Belső együttműködések a megvalósítás érdekében: 

 a munkaközösségvezetők hatékony bevonása a döntéselőkészítésbe 

 a munkaközösségek, mint szakmai műhelyek támogatása 

 munkacsoportok létrehozása a hagyományos rendezvények szervezésének érdekében 

 a tehetséggondozás érdekében létrehozott innovatív csoport bővítése 

 diákönkormányzat működésének támogatása az önkéntesség eszméjének érdekében 

 az SZMK bevonása a döntéselőkészítésbe (továbbra is) 

 

 

A nevelőtestület motiválása: 

 azonos lehetőségek biztosítása 

 egyéni karrierépítés lehetőségeinek biztosítása 

 megfelelő eszközök és feltételek biztosítása 

 a pedagógiai munka erkölcsi és anyagi elismerése 
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6. A VEZETŐI PROGRAM TERÜLETEI 

 

6.1. A TANULÁS ÉS TANÍTÁS STRATÉGIAI VEZETÉSE ÉS OPERATÍV 

IRÁNYÍTÁSA : 

 

Fontos cél: a kompetencia alapú nevelő-oktató munka.  

Elkötelezett híve vagyok annak a fontos tételnek, hogy nem az ismeretátadás, hanem csak az 

alkalmazható tudás lehet az iskolai nevelés célja. 

Ennek érdekében az elmúlt 5 évben a pedagógus önértékelés megtörtént a teljes tantestületre, 

ennek segítségével a nevelők visszajelzést kaphatnak munkájukról. Továbbra is minden 

önértékelt pedagógus óralátogatásán részt veszek, és ez minden esetben óraelemzéssel és 

értékeléssel zárul. 

A tanulói eredményesség növelése érdekében a PDCA modell alkalmazása a tanulók 

értékelésében. 

A PDCA beágyazása a pedagógiai értékelésbe stratégiai fontosságú – alkalmazása már 

elfogadott, beágyazása a középtávú terveim közé tartozik. 

A kompetenciamérés és a kimeneti mérés (központi felvételi, alapvizsga) eredményeinek 

elemzése és felhasználása a tervezésben. 

Az elmúlt 5 esztendőben elvégeztük: 

 az eredmények elemzését 

 a tantestület tájékoztatását 

 a legfontosabb tanulságok levonásását 

Megtörtént: az elemzésből származó információk hatékony felhasználása a tantárgyfelosztás 

készítésénél, a pedagógiai tervezésben, a vizsgakövetelmények átalakításánál, a pedagógiai 

dokumentumok felülvizsgálatánál. 

1. A fejlesztő célú értékelés gyakorlatának további fejlesztése és beépítése a pedagógiai 

kultúrába – a személyiségfejlesztés a legfontosabb cél. 

Elkötelezett vagyok a rendszerszemléletű személyiségfejlesztés iskolai kultúrába ágyazása 

iránt. Innovációra van szükség: az értékelés csak a gyermek fejlesztésének a szempontjából 

értelmezhető. Ennek az alapelvnek az elfogadtatása pedagógussal-szülővel-diákkal 

valószínűleg hosszú folyamat a poroszos iskolai hagyományok miatt, de érezhető ennek 

elfogadása és erősödése a szakmai közösségben. 

 

2. 5 esztendeje kitűzött cél: az eredményes nevelési eljárások, jó gyakorlatok megosztása 

legyen természetes és hatékony a tantestületben. 

Több évtizedes hiátus után már vannak bemutatóórák, műhelymunkák szakmai 

közösségünkben. A feladatbank több munkaközösségben működik, folyamatos a módszerek, 

eljárások, tanulási technikák cseréje.  
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Célunk: Ezek számának növelése, az egymástól tanulás további beágyazása. 

3. Hátránykompenzáció és tehetségtámogatás (fejlesztő foglalkozások, tehetséggondozó 

szakkörök) – egyénre szabott fejlesztés. 

Mindkettőnek van hagyománya az intézményünkben. 

Az utóbbi 5 évben sok minden történt ennek érdekében a Jókaiban: 

 biztosítjuk a gyógytestnevelés ellátását minden rászoruló gyermek számára 

 még egy szakképzett fejlesztőpedagógus tanítónő vállal nagyobb részt a BTMN-es 

tanulók fejlesztésében 

 logopédus segíti az alsó tagozatosok tanulását 

 iskolapszichológus dolgozik nálunk 

 az első osztályosok teljes körű prevenciós szűrését végzik a Református EGYMI 

szakemberei 

 a kiszűrt, fejlesztésre szoruló gyermekek mozgásterápiáját egy szakképzett 

fejlesztőpedagógus végzi 

 szociális segítő támogatja a munkánkat 

 szaktárgyi megsegítésre felzárkóztató foglalkozásokat szervezünk tanári órakeretben a 

felső tagozaton is,  

 innovátor mesterpedagógusunk kezdeményezésére bekapcsolódtunk a Szegedi 

Egyetem mérési rendszerébe - ez óriási lehetőség! 

 teljes körű tehetségszűrést végzünk minden jókais vizsgálatával 

 számos gazdagító tehetségszakkört működtetünk a Református Értéktermő 

Tehetségtanács támogatásával, jókais pedagógusok vezetésével 

 a szeptemberben induló óvodák számára is biztosítani kell a hátránykompenzáció és a 

tehetséggondozás tevékenységeit a Református EGYMI-vel együttműködve 

 

 

 

 

Célunk:  

 Mindezen kipróbált, bevált tevékenység további menedzselése – figyelemmel arra, 

hogy fenntartható legyen (ne legyen több mérés, mint amennyit fejlesztés követhet, és a 

fejlesztő tevékenységek minőségi – és nem mennyiségi! – gyarapodására van szükség) 
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6.2. A VÁLTOZÁSOK STRATÉGIAI VEZETÉSE ÉS OPERATÍV IRÁNYÍTÁSA 

 

A Jókai egy nagy hagyományokkal rendelkező, éppen 115 esztendős iskola. Immár 26 

esztendeje keresztyén, református intézmény. Ismerik a városban, az országban, a Kárpát-

medencében. Büszkék vagyunk hagyományainkra, értékeinkre. 

Ám folyamatos és szüntelen változásokra van szükség, ezt a teljes szakmai közösség érzékeli, 

elfogadja.  

Olyan változtatásokra, amelyek figyelembe veszik a külső és belső környezet változásait és új 

kihívásait. Olyan változásokra, amelyek előre visznek. 

Ehhez tudatos, átgondolt tervezésre és célképzésre van szükség. 

A hatékony változásmenedzselés kétféle perspektívát igényel: egy egyéni perspektívát, és egy 

szervezeti perspektívát. 

Az egyéni perspektíva elemei: 

 a kollégák legyenek tisztában a változás szükségességével 

 támogassák és aktívan vegyenek részt a változások megvalósításában 

 tudják, hogy milyen módon kell a változást megvalósítani 

 a szükséges ismeretet, tudást képesek legyenek beépíteni a mindennapi gyakorlatba 

 hosszú távon képesek legyenek fenntartani a változást 

A változáskezelést meghatározó alapelveim: 

 a változtatás szakmailag megalapozott legyen 

 minden változást innovációként kell kezelni 

 minden változás értéktöbbletet kell eredményezzen 

 megfelelő kommunikáció, tervszerűség, szakszerűség, önbizalom, lépésenkénti 

haladás, csapatmunka szükséges 

 figyelembe kell venni a kollégák személyes jellemzőit, értékrendszerét, kapcsolatait, 

terhelhetőségét 

 nagy hangsúlyt kell helyezni a személyes érdekek aktivizálására, a motivációra! „EQ 

nélkül ugyanis a vezető nem tudja megérteni az embereit, így motiválni és 

befolyásolni sem tudja őket.”4 

A folytonosság és a biztonság megteremtése. 

 

 

 

 

                                            
5 A vezetés egykor és most - A Biblia és a menedzsment Bőgel György, Tomka János Nemzeti 
Tankönyvkiadó 2011. 
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A változásmenedzsment feladatai a következő 5 évben: 

 A változás meghatározása: mit változtatunk, miért és hogyan 

 A változás elemzése: kiket, mikor és hogyan érint a változás 

 A bevonás stratégiája 

 A kezdeményezések integrálása 

 A vezetők felkészítése a változásokra, a kommunikációra, a példamutatásra 

 Szervezeti kommunikáció megtervezése 

 A bevezetés támogatása, az elköteleződést támogató események megtervezése, 

megvalósítása 

 A visszacsatolás, mérés rendszerének kidolgozása, a tapasztalatok elemzése, közös 

döntés a módosításokról 

 

Tervezett változások a program időszakában: 

1. A Jókai egységes intézményi működésének előkészítése és beágyazása, az óvoda 

beindítása 

2. Tárgyi feltételek tekintetében nagy lépést tettünk az új Színház utcai épület felépítésével 

a tanulás korszerű, XXI. századi, biztonságos feltételeinek megteremtése érdekében. Ám 

további korszerűsítésre lesz szükség, a Kálvin téri, a Bessenyei téri és a Bethlen Gábor utcai 

épületeinken egyaránt. 

Ezt saját forrásból nem tudjuk biztosítani, csak a támogató fenntartó gyülekezet segítségével, 

és pályázati erőforrások felhasználásával.  

 

3. A humánerőforrást érintő változások (csoportok száma, nevelői létszám) a 

tantárgyfelosztás innovációját tették szükségessé az elmúlt 5 évben. Megtörtént az alsó és 

felső tagozat tantárgyfelosztásának egységesítése, a tanítók „feltanítása” az arányos 

munkavégzés és a munkatársak biztonsága érdekében. Az első két évben nehezen indult, de 

mára természetessé vált, és számos pozitív hatása van: a tanítók a saját alsós osztályukban 

vesznek át feladatokat (magyar nyelv- és irodalomból, testnevelésből), szükség szerint 

hosszú távon rajz tantárgyból helyettesítettek. Visszajelzéseik alapján hasznos tapasztalat és 

tanulás volt.  

Feladat:helyzetelemzés, tantárgyfelosztás további egységesítése, továbbképzési terv 

készítése,  tudatos tervezés a szakmai közösség bevonásával. 

 

4. Iskolánk arculatának fejlesztése. Szükséges, hogy a Jókait mint modern, innovatív 

keresztyén iskolát képviseljük az iskolahasználók, a szűkebb és tágabb környezet előtt. A 

hagyományok megtartása mellett azt szeretnénk hangsúlyozni, hogy itt szakmai 

professzióval, biztonságos tanulási környezetben minőségi szolgáltatást kapnak a keresztyén 

családok gyermekei, s mindezt a keresztyén nevelés érdekében tesszük, a család 

bevonásával, a református gyülekezet közösségében.  

Feladat: gyülekezeti alkalmak látogatásának szorgalmazása, beiskolázási és beóvodázási 

program tervezése, médiamegjelenés 
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5. A pedagógiai innovációnak mint stratégiai fontosságú értéknek a beágyazása az 

intézményi gyakorlatba. A kompetenciaalapú tudás megszerzése a pedagógiai cél. 

Feladatomnak tartom, hogy művelt, de a tudását a megváltozott környezetben is használni 

tudó növendékeket neveljünk. 

Feladat: mérési eredmények folyamatos elemzése és értékelése, felhasználása a tervezésben, 

intézményi önértékelés, módszertani megújulás támogatása, tudásmegosztás, 

tehetségprogramok, továbbképzés-, pedagógus életpályamodell erőnk szerinti átgondolt, 

tudatosan tervezett támogatása, gazdagító programok, projekthetek szervezése 

 

6. Célom: külső-belső tudásmegosztás színterévé tenni a ”Jókai Egyetemet”.  Legyen 

természetes a belső tudásmegosztás, és osszuk meg a tudásunkat más (református és nem 

református) iskolákkal. Tehetségpontként és Regionális Tehetségközpontként ez most 

feladatunk is. A külső tudásmegosztásban küldetésünk is a modern eljárásokkal történő 

keresztyén  értékátadás felmutatása. 

Feladat: tudásmegosztás belső eszközei: nyílt órák, műhelymunkák, szakmai közösségek 

tapasztalatcseréje; külső tudásmegosztás (tehetségnap, országos/Kárpát-medencei 

találkozó, konferenciarészvétel) 

 

7. Szükséges és kívánatos a diákok és a szülők hatékonyabb bevonása az intézmény 

működésébe. Célunk a diákönkormányzat intenzívebb működése és a szülők véleményének, 

támogatásának szervezett keretekben történő elfogadása, az előző évek gyakorlatának 

folytatása. 

Feladat: a DÖK működésének hatékonyabb támogatása, diák és szülői hatásvizsgálat 

 

8. A keresztyén nevelés célja: a gyermek a megszerzett ismereteket Isten dicsőségére – 

tehát mások javára – hasznosítsa (Comenius)  

Célunk: az önkéntesség, a segítségnyújtás, a közösségért végzett munka követendő példaként 

állítása tanítványaink elé. 
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6.3. ÖNMAGA STRATÉGIAI VEZETÉSE ÉS OPERATÍV IRÁNYÍTÁSA 

„Mert ki tesz téged különbbé? Mid van, amit nem kaptál? Ha pedig kaptad, mit 

dicsekszel, mintha nem kaptad volna?”  1Kor 4,7 

 

Erőtér elemzés 

ERŐSSÉGEK 

 38 év szakmai tapasztalat, szakmai 

tudás, elköteleződés a folyamatos 

tanulás iránt 

 innovációs tapasztalatok, lelkesedés, 

munkabírás 

 erősségem: minden helyzetből kihozni 

a legtöbbet  

 reflektivitás, önkritika, nyitottság 

 feladat iránti elkötelezettség 

 elkötelezett, jól képzett, 

együttműködő nevelőtestület 

 kapcsolati tőke a szakmai 

közösségben 

 elköteleződés a keresztyén nevelés 

iránt 

 a fenntartó egyházközség támogatása 

GYENGESÉGEK 

 nehéz számomra a feladatok 

megosztása, delegálása, ez 

folyamatos tanulást kíván 

 nincs tapasztalatom az egységes 

intézmény vezetésében 

 nincs tapasztalatom az óvodai 

nevelés terén 

 türelmetlenség 

 perfectionizmus 

 túlterheltség 

 

 

LEHETŐSÉGEK 

 a vezetéshez szükséges professzionális 

tudás elsajátítása (önképzés és 

továbbképzés) 

 egy egységes köznevelési intézmény 

menedzselése 

 szervezetfejlesztés 

 pedagógusok előmenetelének 

támogatása 

 tanulói, nevelőtestületi, szülői 

visszajelzések gyűjtése a vezetői 

kompetenciák fejlesztéséhez 

 az innovatív mikroközösség 

gyarapítása 

VESZÉLYEK 

 túlvállalás 

 időhiány, túlterheltség fokozódása 

 5 év alatt sokféle változás 

következhet be a köznevelésben 

 társadalmi helyzet okozta 

nehézségek (ld. pandémia, 

háborús veszély) 

 generációs különbségek a fiatal 

szülőkkel, fiatal munkatársakkal 

 a nagy létszámú egységes 

intézményben több körültekintést 

kívánó kommunikáció 
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6.4. MÁSOK STRATÉGIAI VEZETÉSE ÉS OPERATÍV IRÁNYÍTÁSA 

Egy számomra fontos szakirodalomban5 olvastam a 6+1 vezetési stílusról: 

1. Az iránymutató vezetési stílus hat a legpozitívabban a szervezetre, amikor a vezető egy vízió 

elérésére mozgósítja az embereket. 

2. A személyiségtisztelő vezetési stílus alkalmazásának lényege, hogy a résztvevők bevonásával 

teremt konszenzust.  

3. A követelményállító vezetési stílus jelszava "Tegye, amit én, most!" A szakemberek szerint 

akkor célravezető ezt a stílust használni, ha gyors eredményeket várunk motivált és kompetens 

emberektől. 

4. A kényszerítő vezetési stílus ellentmondást nem tűrő módon azonnali teljesítést követel. 

5. A kapcsolatközpontú vezetési stílussal harmóniát lehet teremteni és érzelmi köteléket lehet 

kiépíteni. Jelszava: "Első az ember". 

6. A felkészítő: jövőre koncentrálva fejleszti az emberek képességeit. A felkészítő vezetési stílust 

minden vezetőnek alkalmaznia kell. Peter Drucker szerint erre azért van szükség, mert "egy 

vezető tesztjét nem az jelenti, hogy hogyan teljesít. Az igazi próbát az jelenti, mi történik, ha 

elhagyja a terepet. A valódi tesztet a követés jelenti. Ha a vállalkozás abban a pillanatban 

összeomlik, amikor ezek a csodálatos, karizmatikus vezetők elmennek, az nem valódi vezetés."  

+1. Gondoskodó vezetési stílus a szolgáló vezetés megkoronázása. 

Eddigi vezetői tapasztalatomra reflektálva úgy gondolom, hogy a leghatékonyabb a vezetői 

stílusok, módszerek  szükség szerinti váltogatása. De vitathatatlanul a leggyakrabban a 

személyiségtisztelő vezetés alkalmazásával végzem a feladatomat.  

 Még most is azt gondolom, hogy igen fontos a bizalom kiépítése, amelyért sok-sok áldozatot 

kell hozni. Elsődleges, hogy még egy ilyen igen nagy iskolában is mindenhol ott legyek, ahol 

csak lehetséges, amennyire csak lehetséges, ismerjem a gyermekek és a felnőttek gondjait, 

örömeit, napi kapcsolatom legyen a szervezet minél több tagjával. 

Célom a szolgáló vezetés elsajátítása és gyakorlása, melynek lényege, hogy mindig azt a 

vezetési stílust alkalmazzuk, amelyikre az embereknek valóban szükségük van. 

Humánerőforrás fejlesztése 

A humánerőforrás-gazdálkodás olyan tevékenység, amelynek célja a gazdaságos, célszerű, 

eredményes és értékteremtő munkaerő foglalkoztatása. Olyan kollektíva kialakítása és 

javadalmazása, amely az elérni kívánt célok és eredmények tekintetében optimálisan 

fenntartható. 

                                            
A vezetés egykor és most - A Biblia és a menedzsment Bőgel György, Tomka János Nemzeti 
Tankönyvkiadó 2011.5  
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Egy jó iskolában motivált, lelkes, a közösségért dolgozó tantestület dolgozik. „A tanári 

minőség növekvő fontossága abban is megnyilvánul, hogy sok vonatkozásban a tanárok jelentik 

az iskolai sikerek tengelyét.”6 

Feladatok a vezetői program 5 évére: 

 A vezetési feladatok egy részének további delegálása a vezetőtársak munkakörére 

 Munkaköri leírások felülvizsgálata, szükség esetén módosítása az elvárásrendszerrel 

harmóniában 

 Pedagógus önértékelés folytatása 

 Óvodapedagógusok munkájának megismerése, értékelése 

 Konkrét tényeken, óralátogatáson alapuló vezetői értékelés az önértékeléssel együtt 

 Óralátogatások, óramegbeszélések, értékelések a fejlesztés szolgálatában 

 Az ellenőrzés átgondolt ütemezése 

 A tanulásszervezésnek lehetőség szerint a pedagógusok erősségeihez igazítása 

 A szükséges humánerőforrás biztosítása 

 A pedagógusok támogatása személyes szakmai céljaik megvalósításában, a pedagógus 

előmeneteli rendszer során 

 Szervezetfejlesztés – munkaközösségek szükség szerinti átszervezése, működésük 

támogatása 

 A vezetői tanács (munkaközösségvezetők, iskolavezetés, óvodavezetés) még 

hatékonyabb bevonása a döntéselőkészítésbe 

 Programok szervezésének delegálása az alkalmas munkatársak számára 

 Továbbképzési program átgondolt, tudatos összeállítása, hogy az megfeleljen az 

intézmény szakmai céljainak, valamint a munkatársak szakmai karriertervének 

 Fontosnak tartom további belső tudásmegosztási alkalmak szervezését, bevonva az 

óvodapedagógusokat is 

 Továbbra is mások szempontjainak, eltérő véleményének figyelembe vételével szeretném 

meghozni a döntéseket, megoldani a felmerülő problémákat. 

 A szakmai közösségben a biztonságos, bizalmon alapuló légkör fenntartása a célom. Ez 

erős hagyománya a mi iskolánknak, záloga a hatékony tanulási-tanítási környezet 

megteremtésének 

 Stratégiai célom: az innováció, az alternatív pedagógiai eljárások, a kreatív ötletek 

menedzselése 

 Kötelességem az iskolai és az óvodai hitélet alkalmainak megteremtése, a példamutatás 

a keresztyén életvitel, a gyülekezeti alkalmak látogatása tekintetében. 

 

 

Elkötelezett vagyok munkatársaim támogatásában a pedagógus életpályán.  

Vezetőként úgy gondolom,  érdemes lenne inkább egy olyan rendszerben gondolkodni, ami 

intézményi keretek között biztosítja a minőségi munkát végző pedagógusok jobb 

megbecsülését, hiszen a jelenlegi előmeneteli rendszer csak önmagában tekint a pedagógus 

                                            
6 http://ofi.hu/tudastar/oecd-tanulmanyok/milyen-lesz-jovo 
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munkájának minőségére, pedig annak igazi fokmérője csak a munka intézményi hasznosulása 

kellene, hogy legyen. 

Ennek a jelenlegi finanszírozás mellett sajnos csak szűk lehetőségei vannak (pályázati 

lehetőségek felkutatása, erkölcsi elismerés, díjak, feladatelosztás, vezetői megbízás). 

A köznevelési törvény ugyan már lehetőséget nyújt a differenciált bérezésre, de ennek a 

szakmai közösségre gyakorolt negatív hatása sajnos tudományosan is igazolt. Az elmúlt öt 

évben hagyományt teremtettünk: a közösség előtt jutalmazzuk az önkéntes, munkaköri 

kötelesség feletti, az iskola, a gyermekek javára végzett áldozatos munkát.  

Ennek a folytatása iránt elkötelezett vagyok, mert ez minta a többiek számára, és az egyéni 

erőfeszítés méltó és kívánatos elismerése. 
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6.5. AZ INTÉZMÉNY STRATÉGIAI VEZETÉSE ÉS OPERATÍV IRÁNYÍTÁSA 

 

„ Legeltessétek az Isten közöttetek levő nyáját; ne kényszerből, hanem önként, 

ne nyerészkedésből, hanem készségesen;  ne is úgy, mint akik uralkodnak a 

rájuk bízottakon, hanem mint akik példaképei a nyájnak.” 

1Pt 5,2-3 

 

Az intézményvezető stratégiai fontosságú alapfeladatai a Jókaiban: 

 A köznevelési rendszer folytonos változásainak, az iskola működését érintő jogszabályok 

naprakész követése.  

Ebbe a munkába bevonom vezetőtársaimat is. Ez olyan fontosságú feladat, hogy egy külső 

köznevelési szakértő támogatását is igénybe vesszük hozzá.  

A változásokat azonnal beépítjük az iskolai működésbe, ha szükséges, a dokumentumokba. 

 Az iskolafelhasználók (pedagógusok, diákok, szülők) tájékoztatásához többféle 

kommunikációs csatornát működtetünk:  

Mozanapló, elektronikus levél, megbeszélések, vezetői ülés 

(iskolavezetés+munkaközösségvezetők), tantestületi értekezlet, iskolai honlap, tanári szobai 

hirdetőtábla, havi eseménynaptár.  

Igen fontosnak tartom az információátadást, amely nálunk az épületek széttagoltsága, tehát a 

fizikai távolság miatt és a szervezet méretei miatt is nagy gondosságot és tudatosságot igényel. 

A leghatékonyabbnak a személyes verbális kommunikációt tartom, ha lehet, ezt részesítem 

előnyben. 

 Feladatom a kommunikáció módjának kidolgozása az óvoda és az iskola között, a vezetőség 

és az óvodapedagógusok között 

 Feladatom, hogy a DÖK és a szülői szervezet működését támogassam, visszajelzéseit 

begyűjtsem és beépítsem a döntésekbe. 

 Nagy gondot fordítunk a dokumentumok nyilvánossá tételére, minden ősszel elkészítjük a 

Jókai Különös közzétételi listáját a honlapunkon (jokaisok.hu), amely a törvénynek 

megfelelően tartalmazza a működéssel kapcsolatos információkat, a fontos 

dokumentumokat. 

 Az iskolai honlap ma az egyik legfontosabb információforrássá vált az iskolafelhasználók 

számára. 4 évvel ezelőtti megújításával hozzáférhetővé tettük hordozható digitális 

eszközökön is (mobiltelefon, táblagépek), mert az eddigi, egyedi weboldalunk csak asztali 

számítógépről volt elérhető.  
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 Napi feladatom az iskolatitkár és a rendszergazda segítségével, hogy az iskolai honlapon 

és a közösségi oldalunkon folyamatosan publikáljuk a jókais híreket, versenyeredményeket, 

programok fotódokumentációját, stb.  

 Kiemelt feladatom, hogy a református és a helyi médiumokban minden lehetőséget 

megragadva hirdessük református iskolánkat és óvodánkat, ez is a küldetésünk. 

 Stratégiai fontosságú egy ekkora szervezetben a nevelőtestületi értekezletek 

optimalizálása. Törekszem a hatékonyságra, a célszerűségre. Általában évente háromszor 

ül össze a teljes tantestület, de mindig vannak tagozatonkénti értekezletek, ha a feladatok 

úgy kívánják. Célom a szakszerű, hatékony kommunikáció. 

 Stratégiai feladat az emberi erőforrás hatékony felhasználásának biztosítása. Elkötelezett 

vagyok az arányos, igazságos munkabeosztás, a túlterhelés lehetőség szerinti elkerülése 

iránt! Ennek érdekében igyekszünk megteremteni a nevelőmunka legoptimálisabb 

támogatását: pedagógiai asszisztensek segítik a tanulást, feladatunk a tárgyi feltételek, 

munkakörülmények biztosítása, felesleges tagozatok közötti vándorlás elkerülése. 

 Biztosítani kívánom a taneszközökkel való ellátottság javítását. Ehhez minden év pénzügyi 

tervébe beépítjük a megfelelő forrást. 

 Az intézmény pozitív arculatának kialakítása a napi munka része. Küldetésemnek és 

feladatomnak tekintem, hogy a Jókai mint egy minőségi református iskola és óvoda jelenjék 

meg a városban, az országban, a Kárpát-medencében. Fontosnak tartom, hogy azt tükrözze 

minden megjelenésünk, hogy itt Isten közelségében, biztonságban, jókedvben, modern 

módszerekkel, minőségi tárgyi és szellemi környezetben tanulhatnak a gyermekek, úgy, 

hogy majdan a megszerzett tudást Isten dicsőségére, vagyis mások javára fordíthassák. 

 Az arculat kommunikálásának érdekében folytattuk egész beiskolázási programunkat, 

gyakran megfordulunk a fenntartó segítségével az Európa Rádió stúdiójában, ennek 

köszönhetően a Jókaiban történtekről a rádió hallgatói rendszeresen értesülnek. Igyekszünk 

jelen lenni a Kölcsey Televízióban is, és jó kapcsolatot ápolunk a helyi lapokkal (Kelet-

Magyarország, Nyíregyházi Napló) is. Nem hagyhatjuk azonban figyelmen kívül az 

internetes csatornákat sem, így arra törekszünk, hogy a Jókai dolgai – méltó módon – fenn 

legyenek az internetes hírportálokon és a legnagyobb társas oldalakon is.  

 Stratégiánk része a külső partnerek azonosítása, újabbak elérése, a hálózatosodás. Idén 

szeptemberben regisztrált tehetségpont lettünk, a működésnek és az akkreditációnak része 

is a hálózatépítés. Az elmúlt öt évben – a régiekkel való jó kapcsolat ápolása mellett a 

következő partnerekkel vettük fel a kapcsolatot: Református Értéktermő Tehetségsegítő 

Központ, MATEHETSZ, MAMOSZ, Református EGYMI, Fiatal Tehetségekért Alapítvány, 

Konszonancia Regionális Zenei Tehetségsegítő  Tanács, Professzorok az Európai 

Magyarországért Egyesület, Sóstói Múzeumfalu, Vasutas Művelődési Ház, Megyei 

Levéltár, Jósa András Múzeum, Vikár Sándor Zeneiskola, stb. Célunk a további 

hálózatosodás, a meglévő kapcsolataink ápolása, kibővült intézményi struktúránk céljainak 

megfelelően. 

 Folyamatos a kapcsolatunk a fenntartóval, stratégiai fontosságú, hogy a gyülekezet élő 

része legyen az iskola. Erre jó alkalmat kínálnak a lelki alkalmak (hétfő reggeli áhítat, 

reggeli csendességek, családos istentiszteletek). Együttműködünk és segítséget kapunk a 
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működés feltételeinek biztosításában. Az esperesi hivatal épületében termeket kaptunk a 

nyelvi- és hittanórák céljaira, közösségi rendezvényeink, ünnepeink, napi munkánk céljaira 

rendszeresen igénybe vehetjük a református gyülekezeti ház termeit.  

 A nyolcadikosok konfirmációs felkészítése mellett a hittanoktatásukat is a fenntartó 

egyházközség lelkipásztora látja el, és évről évre több jókais lesz része a gyülekezet ifjúsági 

közösségének is, hálásak vagyunk ezért, hiszen iskolánk küldetése: „Mindig egy lépéssel 

közelebb juttatni a gyermekeket az isteni igazsághoz.” 

 Az elmúlt években előrelépést érzünk abban, hogy a családos istentiszteletekre teljes 

családok érkeznek, ez újabb fontos kapocs templom és iskola között. Mindennap érezzük a 

presbiterek, az igazgatótanács, a gyülekezet lelkészeinek, Esperes Úrnak, a gyülekezet 

tagjainak segítőkészségét, támogatását. 
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Zárszó 

 

Éppen 30 éve dolgozom a Jókai iskolában, 27 esztendeje vagyok része ennek a gyülekezetnek. 

Pontosan tudom, hogy vezetni ezt az iskolát, szolgálni ezt a gyülekezetet mekkora felelősség, 

és mekkora lehetőség.  

Hálás vagyok Istennek, hogy ebben a nevelőtestületben, ilyen szakmai közösségben 

végezhetem a feladatomat, amely hitem szerint szolgálat.  

Célom és küldetésem, hogy olyan intézmény működését támogassam, amelyről azt gondolják 

az emberek: 

 

„Hadd tartsunk veletek, mert hallottuk, hogy veletek van az Isten!” 

Zak 8,23 

 

Nyíregyháza, 2022. április 13.  

Mócsánné Nagy Ágnes 

 


