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HAGYOMÁNY ÉS JELEN A ZENEPEDAGÓGIÁBAN 
 

a Palotásy János Zeneiskola tevékenységének tükrében 
 

A hangszer és énektanítás egyidıs a közoktatással, évszázados hagyományokra tekint 
vissza. Hazánkban a XX. század elején néhány zeneakadémiát végzett kiváló mővésztanár - 
budapesti és vidéki városokban - iskolateremtı tevékenységet folytatott.  

Az elsı írásos dokumentum Sztojanovits Jenı nevéhez főzıdik, aki - mint fıvárosi 
énekoktatási felügyelı - az iskolai zenetanítás megszervezését helyezte elıtérbe. 
Hangsúlyozta: „Az egész országnak van egy felsıbb zeneiskolája, a Magyar Királyi 
Zeneakadémia. Mikor megszervezték, fényes tetıt csináltak egy nem létezı épülethez, 
egyszerően elfelejtették megcsinálni az alapot,  az elsı és második emeletet, más szóval: 
végén kezdték el a dolgot." 

 A Zeneakadémiát Liszt Ferenc alapította 1875-ben, úgy hogy a "gúla" alapjai, az 
alapozó zeneoktatás intézményei még hiányoztak. 

A kezdeti magánoktatást 1945 után a zeneoktatói munkaközösségek, majd azokat 
fokozatosan háttérbe szorítva, központilag szervezett zeneiskolák váltották fel. /1951-ig, a 
teljes körő államosításig, amikor Magyarországon 13-15 városi zeneiskola mőködött./ 

Ebben az idıszakban Jászberény zenei élete igen színes képet mutat. Sikeresen 
mőködik a Palotásy Dalkör, a gimnázium zenekara. Hangszeres oktatás folyik a 
Tanítóképzıben, emellett jelentıs az egyházi keretek között folyó oktatás is. Ezt az oktatást 
jól egészítette ki néhány elismert magántanár tevékenysége. 

A jelentkezı igények kielégítésére - s talán az országos példáknak is köszönhetıen - 
egyre inkább szükségessé vált az iskolai keretek között történı oktatás fejlesztése. Ennek elsı 
lépéseként 1957 szeptemberében ének-zenei tagozatú általános iskolai osztály indult 
Jászberényben is. 

1958-ban kezdeményezi a Városi Tanács Mővelıdési Osztálya a zeneiskola 
megalakítását. A szorgos építımunka, a lelkes támogatók segítsége meghozza gyümölcsét. 
1958. augusztus 25-én felavatják a város zeneiskoláját. Az intézmény igazgatója Bakki 
József, a város elismert, kiváló zenepedagógusa lett. Az İ személyisége, munkája 
meghatározó volt az iskola sikeres létrejöttében. 1967-ben bekövetkezett haláláig állt az 
iskola élén. /Emlékét a zeneiskola épületében elhelyezett dombormő ırzi. / 

A Palotásy János nevét felvevı intézmény gyorsan beilleszkedett a város kulturális 
életébe. 

Bakki József halála után a következı igazgatók vezetik az iskolát: 
1967- Tukora Jánosné 
1968- Bálint Ákos 
1970- Papp László 
1977- Csák Józsefné 
1977- Czeglédi Zoltán 
1986- Telek Károlyné 
1991- Tímár Gábor 
 
A Palotásy János Zeneiskola nevelıtestülete a hagyományokat tiszteletben 

tartva, azokra építve formálja az iskola jelenlegi életét és tervezi a jövıt. Azt a jövıt, 
melyet egyre inkább meghatároz a változó világ, a társadalmi elvárások. 



A Palotásy János Zeneiskola 45 év alatt végzett tevékenysége, eredményei 
bizonyítják, hogy az intézmény képes az alkalmazkodásra, képes kiszolgálni a 
városban a zenetanulás iránt érdeklıdı gyermekek és szüleik igényeit. 

 
Alaptevékenységünk 

 
Iskolánk tevékenységét a Közoktatási törvényben és az intézmény Alapító 

Okiratában meghatározva, az alábbi célok elérése érdekében folytatja: 

A zeneiskola alapvetı célja 

A zeneiskola a tanulók speciális zenei érdeklıdésére, képességeire épülve 
végzi pedagógiai tevékenységét a zene befogadására, a tehetség gondozására és a 
személyiség gazdagítására irányulva. 

A zeneiskola a hangszeres képzésen keresztül – a közismereti iskolák 
eredményeire is építve, azok tevékenységét kiegészítve – tudja biztosítani, hogy 
fejlıdjön a tanuló esztétikum iránti érzékenysége, önismerete, magatartási és 
együttmőködési kultúráltsága, empátiája, az értékekkel való azonosulása és alkotása. 

A zene sajátos kifejezésmódja által használt „közös nyelv” elsajátítása nagy 
segítséget nyújt a humanista értékrend elfogadásához, az Európához tartozásunk 
erısítéséhez. 

A zeneiskolai képzés az egyéni tanrend miatt messzemenıkig figyelembe 
veszi az életkori sajátosságokat, s a tanulók érdeklıdésére, tehetségére építve alakítja 
készségeiket és gyarapítja ismereteiket. 
 
A zeneoktatás általános követelményei, feladatai 
 

A zenei mőveltség megalapozása és fejlesztése. 
A zenei képességek fejlesztése (hallás, ritmusérzék, intonációs érzékenység, fogékonyság a 
dinamikai és a hangszín különbségeire, zenei memória és fantázia, elıadói és manuális 
készség, a zenei karakterek iránti érzékenység kialakítása). 

A fıbb zenei stílusok sajátosságainak, a zeneirodalom nagy korszakainak, népünk 
zenéjének, a zene történetének és a zeneirodalom nagy egyéniségeinek megismertetése. 
A kortárs zene megszerettetése. 

A tanuló rendszeres zenehallgatásra nevelése az értékes zene megszerettetése. A 
növendékek zenei ízlésének formálása. 

A tanulók életkorának megfelelı zenei tárgyú könyvek, ismeretterjesztı 
mővek olvasására való ösztönzés. A társmővészetek iránti nyitottság kialakítása. 
A zenei élet eseményei iránti érdeklıdés felkeltése, illetve részvétel a zenei életben. 

Tehetséggondozás. A zenei pályára készülı növendékek felkészítése szakirányú 
továbbtanulásra. 

A növendékek rendszeres, céltudatos, igényes munkára, hatékony gyakorlásra 
nevelése. 
A tanuló aktív társas muzsikálásra való ösztönzése. 
Közremőködés az egyéb intézmények kulturális rendezvényein. 

Az amatır zenekarokban, kamaraegyüttesekben, kórusban történı aktív 
részvételre való elıkészítés.  



Cserekapcsolatok létesítése hazai - lehetıség szerint - külföldi zeneoktatási 
intézményekkel. 

Pedagógiai munka 

Pedagógiai programunk meghatározza azokat az általános célokat, melyeket 
minden egyes növendékünk esetében meg kell valósítanunk. E célok közül talán 
legfontosabb a harmonikus, kiegyensúlyozott személyiséggé való nevelés, az 
emberformálás. A tevékenységhez óriási lehetıség az egyéni hangszeres oktatás. 

Közvetlenül szakmai tekintetben a zenepedagógia munkánkat a versenyekre, 
fesztiválokra, meghallgatásokra, hangversenyekre, felvételi vizsgákra való 
felkészítés eredményessége fémjelzi. 

Az egyes hangszerek és a szolfézs számára megyénkben háromévenként 
rendeznek tanulmányi versenyeket. Büszkék vagyunk arra, hogy zongoristáink és 
szolfézsversenyzıink több alkalommal szerezték meg a "Legeredményesebb 
Zeneiskola" megtisztelı címet. Kitartó és tehetséges növendékeink a fúvós és vonós 
tanszakok versenyeirıl szintén helyezettként térnek haza. Legutóbb a múlt a 
tanévben egy klarinétos növendék ért el elsı helyezést, két hegedős gyermekünk 
produkcióját különdíjjal jutalmazta a bíráló bizottság. 

Az ütı-tanszak növendékeibıl megalakult az "Ütnikék" együttes, akik többek 
között az Országos Ütıstalálkozó rendezvénysorozatát nyithatták meg mősorukkal, 
legutóbb pedig a megyei kamarazenei találkozón arattak óriási közönségsikert, s 
kaptak Nívó-díjat. 

 Ugyanezen a találkozón szintén Nívó-díjat kapott két négykezes produkció és 
egy hegedő-zongora trió. Hegedő-duónk a legkiemelkedıbb elismerést, Fesztivál 
díjat kapott. 

A tehetséggondozás területén feladatunk a kiemelkedı képességő növendékek 
szakirányú középiskolai felvételire történı felkészítése. 

Jelenleg hat növendékünk tanul az ország valamelyik zenemővészeti 
szakközépiskolájában, nyolc egykori növendékünk zenemővészeti fıiskolán vagy 
egyetemen. 

Elkerülı növendékeink fejlıdését állandóan figyelemmel kísérjük, szoros 
kapcsolatot tartva velük. Rendszeresen biztosítunk számukra fellépési lehetıséget. 

Kapcsolatok 

Ha már a zenei pályán tanuló egykori növendékeinkrıl szóltam, fontos 
megemlíteni, hogy kapcsolatunk a szakiskolai tanárokkal élı munkakapcsolat, hiszen 
az alsóbb éves tehetségesnek ítélt tanítványainkat elvisszük, elvihetjük 
meghallgatásokra, ahol szakmai, módszertani útmutatással segítik a gyermekeket. 
Találkoznak velük a versenyeken, zenei táborokban is. 

Külön említést érdemel barátságunk a budapesti Szent István Király 
Zeneiskola és Zenemővészeti Szakközépiskola tantestületével és a budapesti 
Szabolcsi Bence Zeneiskolával. A velük rendezett közös hangversenyek, módszertani 
megbeszélések, bemutatók mindenki számára hasznos tapasztalatszerzési 
lehetıségek, hogyan mőködik egész más környezetben azonos célokért dolgozó 
intézmény. 



Kuriózumnak számít életünkben a németországi testvérváros zeneiskolájával 
való kapcsolat. A távolság ellenére szoros kapcsolat alakult ki a két intézmény 
között.  

Számos alkalommal történt cserelátogatás, ahol növendékek, tanárok, 
hangversenyek, óralátogatások keretén belül ismerkedhettek meg a két ország 
zeneoktatásának hasonlóságaival, eltéréseivel. 

2001. júniusában növendékeink és tanáraink utazhattak Vechtába. Részt vettek 

a Vechtai Körzeti Zeneiskola 30 éves jubileuma alkalmából rendezett 

hangversenyeken, ünnepségeken. Magyar zeneszerzık mőveibıl összeállított 

mősorunkkal ajándékoztuk meg a vechtai közönséget. 

A város intézményeivel fennálló jó kapcsolatunkat jelzik a különbözı rendezvények, 
melyeken növendékeink és tantestületünk tagjai rendszeresen közremőködnek. 
− Magyar Kultúra Napja 
− Kiállítások megnyitója a DMK-ban és a Jász-Múzeumban 
− Alapítványi bálok 
− Irodalmi rendezvények 
− Székely Mihály Zenei Napok 
− Vigadalmi Napok 
− Városi rendezvények 
− Zenei Világnap 
− Karácsonyi hangversenyek 
− Éneklı Ifjúság 
− Általános és középiskolák rendezvényei. 

A szereplések a zene népszerősítését, ugyanakkor pedagógiai célt is szolgálnak, hiszen 
egy-egy produkciót gondos felkészülés elız meg, s minden közönség elıtt történı 
megnyilatkozás megmérettetés, munkánk minısítése is egyben. 

Rendszeresen, évente két három alkalommal szervezünk "nagy" 
növendékhangversenyt, ahol 50-60 növendékünk is fellép vagy szólistaként, vagy valamelyik 
együttesben, kamaracsoportban.  

Növendékeink létszámának alakulása 

96/97 97/98 98/99 99/2000 2000/2001 2001/2002 2002/2003 
  309   297   307    310      299      297       298 

Jelentıs eredmény, hogy a gyermekek születésszámának csökkenése ellenére a növendékek 
száma állandónak tekinthetı. A hangszerek között a zongora a legnépszerőbb, a legnépesebb.  

A tanszakok közötti létszámbeli arányok befolyásolása, megváltozása nagyon lassú 
folyamat, hiszen sok esetben a hangszerválasztás családi hagyomány, szülıi kívánság 
eredménye. 

Az Alföldre jellemzıen, a Jászság hangszeres zenéjébıl is évtizedekig hiányoztak a 
rézfúvós hangszerek. A zeneiskolák tevékenységének köszönhetıen mára kezd elfogadottá 
válni a gyermekek és a szülık körében is. 

 
Személyi feltételeink 

A Palotásy János Zeneiskola nevelıtestületének minden tagja rendelkezik felsıfokú 
végzettséggel és szakképesítéssel. 



Bizonyos tanszakok (cselló, bıgı, magánének, kürt, tuba, oboa, harsona) óráinak 
ellátása csak részfoglalkoztatás keretében oldható meg, mivel a zenemővészeti fıiskolai 
képzés jellemzıen egyszakos, nincs lehetıség „teljes” óraszámban történı foglalkoztatásra. 

A részfoglalkozású alkalmazás hátrányai ellenére (utazás, nem állandó jelenlét) az így 
foglalkoztatott pedagógusok beilleszkedtek a tantestületbe, sajátjuknak érzik az iskolát. A 
pedagógusok jelentıs része ebben az intézményben kezdte zenei tanulmányait, ez a 
biztosítéka a hagyományok továbbvitelének, ugyanakkor a nevelık ragaszkodnak is az 
iskolához. 

Tárgyi feltételek 

Iskolánk épülete az 1986. évi hangszigetelés óta megfelel a hangszeres 
zeneoktatás céljainak. 17 tantermünk, 100 fıt befogadó kamaratermünk és két 
irodánk van. A hangszerek tárolására külön helységgel rendelkezünk. 
Könyvtárunk, kotta- és hanglemeztárunk jelentıs állományú. 

Hangszerállományunk mennyiségi szempontból – egy zongora hiányától 
eltekintve - megfelel a kötelezı felszerelésrıl szóló 1/1998. (VII.24.) OM. 
rendeletben foglaltaknak. 

A hangszerek megfelelı színvonalon tartása, használhatósága egyre nehezebb, 
a hangszerpark egy részét az elöregedés veszélye fenyegeti. Néhány jobb minıségő 
hangszer beszerzésére feltétlenül szükség lesz a közeljövıben. 
A jelenlegi hiányok a zeneiskola alapfeladatainak ellátását nem teszik lehetetlenné. 

Épületeink állagmegóvására az utóbbi években jelentıs összegeket 
fordítottunk az intézményi pénzmaradványból és az önkormányzat pályázati 
támogatásából. 

Az alapfokú mővészetoktatási intézmények állami normatív finanszírozása 
sajnálatos módon alultervezett. Míg az általános és középiskolák költségvetésének 
megközelítıen 80%-át fedezi a normatíva összege, addig a zeneiskolák esetében ez 
az arány 50% körül mozog. 
A Palotásy János Zeneiskola mőködése a jelentıs mértékő Önkormányzati 
támogatásnak köszönhetıen biztosított. 
Az intézmény gazdálkodására hosszú évek óta a takarékosság jellemzı, a 
gazdálkodás -sok esetben a beosztás- a pedagógiai munkához elengedhetetlenül 
szükséges eszközök, hangszerek szintentartására korlátozódik. 

AZ ELİTTÜNK ÁLLÓ FELADATOK 

Az alapfokú mővészetoktatási intézmények 2001 szeptember elsejétıl, a maguk által 
elkészített pedagógiai programok alapján végzik tevékenységüket. A tapasztalatok 
értékeléséhez, a programok hatásosságának folyamatos nyomon követéséhez adhat segítséget 
az alábbi összefoglalás. 

A mővészetoktatás alapvetı pedagógiai, nevelési célja az legyen, hogy mindazok a 
gyermekek, fiatalok, akik ezt az iskolatípust választják, 

− megszeressék az értékes zenét 
− megtanuljanak hangszeren játszani, ill. énekelni 
− maradjanak huzamosan növendékeink, akkor is, ha szerényebb képességőek, 

de érdeklıdık, lelkesek 
− harmonikus, kiegyensúlyozott személyiséggé váljanak 
− fejlett érzelmi kultúrára tegyenek szert 
− sokoldalú társas kapcsolatok kialakítására, fenntartására váljanak képessé 



− a mővészeti képzés révén hatékony konfliktuskezelı képességet sajátítsanak 
el. 

Ezen célok elérésére az a heti 4-6 óra, amelyet a növendékek az iskolában 
töltenek, nem elegendı. Ezért az elsı órától kezdve arra kell törekednünk, hogy a 
növendékekkel kialakítandó szoros kapcsolat olyan "távirányítást" tegyen lehetıvé, 
hogy ne csak otthoni gyakorlásra tudjuk késztetni növendékeinket (bár ez sem kis 
feladat) hanem a fenti célok megvalósítását szolgáló állandó szokásokat is képesek 
legyünk kialakítani bennük. 

A növendékek otthoni munkájának a befolyásolását nagymértékben segíthetik 
a szülık. 

Ezért a tanár-szülı kapcsolat jelentısége messze túlnı a szülıi értekezletek, 
fogadóórák, ünnepélyek, hangversenyek keretein, és állandó, a gyermek nevelését, 
formálását célzó munkakapcsolattá kell válnia. Így teremthetık meg az önálló 
tanulásra nevelés feltételei. 

A társadalmi elvárás teljesítmény-centrikus. A továbbtanulást, a felvételi 
pontot értékeli. Ettıl a közegtıl a mővészetoktatás sem tudja és nem is akarja 
függetleníteni magát, kiemelt figyelmet fordítunk a tehetség-gondozásra. 

A teljesítmény-centrikus szemlélet túlsúlya azonban veszélyeztetné a 
személyiségfejlesztı iskola megvalósítását, ezért a kiemelkedı képességő 
növendékek tanításával egyenrangúnak kell tekinteni az átlagos képességőekkel való 
foglalkozást, a zene megszerettetését, a mőveltség iránti igény felkeltését és 
erısítését, a zenével folytatott személyiségformálást. 

A tehetséggondozás érdekében emelt szintő, úgynevezett 
 "B tagozatos" képzés nyújtása azoknak a növendékeknek, akik képességük, 
elımenetelük alapján szakirányú továbbtanulásra, zenemővészeti szakközépiskolai 
felvételire készülnek. A zeneiskolákban ez a képzési forma már megszokott, jól 
bevált gyakorlat. A felvételi vizsgákra, elıfelvételikre a tanár, szükség esetén 
zongorakísérı is utazzon el a tanulóval. 

Az iskola adottságaihoz mérten lehetıvé kell tenni a tanulók intézményben 
történı gyakorlását, az eszközök használatát. 

A személyiségformálás érdekében a tanulókkal olyan tanulmányi program 
megvalósítása ajánlott, amely a tanterv keretei között maximálisan figyelembe veszi 
egyéb iskolai elfoglaltságaikat, de biztosítja olyan mértékő hangszeres fejlıdésüket, 
amely ébren tartja a kedvet a gyakorlásra, alkalmas arra, hogy növendék-
hangversenyeken, kamaracsoportokban, zenekarban hangszerükkel helytálljanak, 
eredményesen szerepeljenek.  

A kamarazenének és a zenekari játéknak kiemelt szerepe van a zeneiskolai 
nevelésben, de jelentısége túlmutat a zeneiskolai foglalkozásokon, és mással alig 
pótolható közösségi nevelési lehetıségeket rejt magában. 

A kamarazenei csoport tagja: 
− Egyéni teljesítményével hallhatóan és mérhetıen járul hozzá az 

együttes produkciójához. Jó játéka emeli, gyenge játéka csökkenti a 
közös játék minıségét, szélsıséges esetben teljesen tönkre is teheti a 
többiek játékát. Felelısége a többiekért kézzelfogható. 



− Az együttesben jóval magasabb színvonalú mővek eljátszására képes a 
számára szólóban elérhetınél. A közösség ereje megkerülhetetlen 
tapasztalatává válik. 

− A darab tanulása, kidolgozása során szembesül a tanár utasításával. 
Ennek elfogadása - esetleg saját elképzeléseinek módosítása árán is - a 
hiteles megszólaltatáshoz elengedhetetlen mővészi alázat 
megtanulásának szinte egyedüli alkalma. 

− A csoport többi tagjai véleményének a meghallgatása nélkül nem 
remélheti, hogy az ı véleményét meghallgatják. Tehát ahhoz, hogy 
egyéni véleménye a közös produkcióba beépülhessen, legalább részben 
el kell fogadnia a többiek véleményét, vagyis ki kell fejlesztenie 
magában a kompromisszumra hajlandó tárgyalási készséget. 

− A jól sikerült együttes szereplés élménye olyan közösségformáló, 
közösség-teremtı alkalom, melynek során egymásért felelıs, egymás 
munkáját becsülı, azonos célért erıfeszítésre képes közösség születik. 

Ezért érdemes többlet energiát áldozni a kamarazenei csoportok, zenekarok 
létrehozására, mőködtetésére. 

 Tanári irányításuk, vezetésük a demokratikus vezetés megismerését kell hogy 
jelentse az együttes tagjai számára, azzal a tapasztalattal tetézve, hogy a teljesítmény 
a jól vezetett, öntudatos együttmőködı személyek erıfeszítésének az eredménye. 
 

Hogyan lehet valaki a zeneiskola tanulója? 

A Palotásy János Zeneiskola évente két alkalommal, júniusban és 
tanévkezdéskor szeptember elsı napjaiban tart felvételi meghallgatást. A jelentkezés 
önkéntes, a meghallgatáson a gyermekek zenei képességeit vizsgáljuk. /Hallás, 
ritmusérzék…/ 
Segítünk a tanulónak legmegfelelıbb hangszer kiválasztásában. Jelenleg az alábbi 
hangszereken játszhatnak növendékeink: zongora; ütı; gitár; hegedő; gordonka; 
furulya; fuvola; oboa; klarinét; szaxofon; trombita; vadászkürt; harsona; tenorkürt; 
tuba. 

A hangszeres oktatás egyéni órán történik hetente 2x30 percben. A hangszeres 
órákhoz szorosan hozzátartozik hetente 2x45 perc csoportos elméleti óra, melyen a 
tanulók elsajátíthatják a zenei írás-olvasás alapjait, megismerkedhetnek a 
zenetörténet legjelentısebb alkotásaival.  

Az iskolai eszközök használatáért, a tanulók térítési díjat fizetnek, melynek 
összege a tanulmányi eredménytıl függıen változik. /Új tanulók térítési díja:4.200.-
Ft félévenként./ 
Középpontban a minıség 

A mővészetoktatási intézmények további mőködéséhez elengedhetetlenül szükséges, 
hogy minden iskola elkezdjen, bevezessen valamilyen minıségfejlesztési programot. 

A program célja annak garantálása, hogy az intézmény a társadalmi és a helyi 
igényeknek megfelelı szolgáltatást nyújtson. 

A közoktatásban a 80-as évektıl megszőnt az iskolák külsı ellenırzését, értékelését 
végzı hagyományos tanfelügyelet. Ezzel párhuzamosan az intézmények jelentıs részében 
háttérbe szorult a tudatos és rendszeres belsı értékelés és ellenırzés is. Megszőnt a szakmai 
munka rendszeres külsı értékelése is. 



Ez az állapot joggal válthatja ki a szülık, növendékek, fenntartók, elégedetlenségét. 

Ugyancsak elégedetlenek a pedagógusok, akik szeretnének munkájuk 
eredményességérıl és minıségérıl szakmailag megalapozott visszajelzéshez jutni. 

A közoktatás közszolgáltatás, így értelemszerően fogalmazódnak meg vele szemben 
hatékonysági elvárások. 

Le kell számolni azzal a nosztalgiával, amely a központi szakfelügyelet 
visszaállításától reméli a szakmai munka hatékony ellenırzését, értékelését és folyamatos 
javítását. Új rendszerre van szükség, amely pozitív, megerısítı, fejlesztı jellegő. 

A minıségfejlesztésnek a kormányzati oktatáspolitika alapvetı célkitőzései közé 
emelése a magyar oktatásügy fejlıdése szempontjából kiemelkedı jelentıségő lépés.  

Az Oktatási Minisztérium meg kívánja teremteni azt a segítı, ösztönzı környezetet, 
amelyben az intézmények kiszámítható kereteken belül tervezhetik és egyeztethetik munkájuk 
minıségét partnereikkel. 
A minıségbiztosítás problémái az alábbi kérdések köré rendezhetık: 

− Hogyan ellenırizhetı a közösen megalkotott szabályozók betartása, a 
jogállamiság megvalósulása a közoktatás területén? / Szervezeti és Mőködési 
Szabályzat, Pedagógiai program / 

− Hogyan értékelhetı az oktatási szakmai munka eredményessége, hatékonysága 
úgy, hogy az segítse mind az intézményi fejlesztı munkát, mind az irányítói 
tájékozódást? 

− Hogyan lehet gondoskodni az intézményi belsı munka folyamatos javításáról? 

Az ezekre a kérdésekre adott megfelelı válaszok alapján érhetık el azok a kívánatos 
célok, melyeket a kormányprogram is megfogalmaz. 

Egyre több ország tekinti az oktatásra fordított pénzügyi forrásokat befektetésnek, 
ugyanakkor elvárja, hogy e befektetések megtérülése kimutathatóvá váljék. Magyarország az 
elsık között kezdett hozzá egy átfogó, a teljes oktatási rendszerre kiterjedı minıségfejlesztési 
program megvalósításához. 

 

Hogyan változik meg az intézmény élete, ha belekezd a minıségfejlesztésbe? 

A minıségfejlesztés és minıségirányítás elindítása nem feltétlenül látványos és 
azonnali, kézzelfogható eredményeket produkáló „fejlesztés”. Aprómunka, amely látszólag 
kicsi, ám partnereink számára fontos kérdésekben hozhat jól érzékelhetı változást, elismert 
eredményeket. A minıségfejlesztési tevékenység sajátossága, hogy megnyitja a lehetıséget az 
intézmény közvetlen és közvetett partnerei számára, hogy igényeik, elvárásaik, 
elégedettségük megfogalmazásával befolyásolhassák a szervezet mőködését. 
A minıségfejlesztés elsı látható jelei: 

− Javul az intézményen belüli kommunikáció, kialakul az intézmény „belsı nyelve”. 
Az élményalapú beszélgetések helyébe – pl. amikor a tanév közben vagy végén 
benyomásaik alapján vitatják meg oktatási és nevelési tapasztalataikat a 
pedagógusok – a mindenki számára látható tényeken alapuló, ok-okozat 
viszonyokat feltáró viták lépnek, melyek során objektív eszközökkel kereshetik 
egy-egy szakmai kérdés megoldását. 

− Fontos jele a változásoknak az átlátható irányítási elvek megjelenése, a feladat és 
felelısség-megosztás, valamint a döntéshozatal rendjének kialakítása. A vezetı 



felismeri, hogy az intézménymőködés minıségének javítását szolgálja, ha nem 
sajátítja ki az információkat, tudatosan megosztja dilemmáit munkatársaival, és 
bevonja ıket a döntéshozatalba és a változások tervezésébe. 

− Az intézmény legfontosabb partnerei a kisgyermekek, a tanulók és a szülık 
egyértelmően visszaigazolják a változásokat. Szívesebben, átgondoltabban és 
kezdeményezı módon alkotnak véleményt: nem csupán kritikát, de javító célú 
javaslatokat is megfogalmaznak. 

− A folyamatos párbeszéd eredményeképpen javul a kapcsolat a következı oktatási szint 
intézményeivel, megszületik az együttmőködés lehetısége, kialakulnak annak keretei. 
/Gimnáziumok a városban és a szakközépiskolák az ország más városaiban/ 

− A partnerekkel folytatott folyamatos párbeszéd során kikristályosodik a helyi 
minıségfogalom: az intézmény képes megfogalmazni tevékenységének lényegét, 
sajátosságait, más intézményektıl való különbözıségének elemeit.  

− A partnerekkel történı párbeszéd és kapcsolat hatékonyságának növelése érdekében az 
intézmény munkájába beépül a partneri igény- és elégedettségmérés formális 
rendszere. 

− Kialakul az önértékelés iránti belsı igény. Az önértékelés visszajelzést ad a belsı és 
külsı közérzetrıl, azaz a partnerek elégedettségérıl, ezzel lehetıséget biztosít a 
minıségfejlesztés megfogható és reális célmeghatározásához. 

−  A belsı célok tisztázása segít a megalapozott fejlesztési tevékenység elıkészítésében, 
melynek eredményeként a fejlesztés nem pusztán elıremenekülés, hanem igazodik a 
minıségfogalomhoz és a közös konszenzushoz. 

 Javul az intézmény és a fenntartó kapcsolata, bıvül az iskola fejlesztési forrásokhoz való 
hozzájutásának esélye, hiszen egyértelmően megfogalmazott célok megvalósításához kérhet 
támogatást, és képes bemutatni a kapott források felhasználásának hatékonyságát. 

 


