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4. VEZETŐI PROGRAM 

 

4.1. ÁLTALÁNOS CÉLKITŰZÉSEK 

Egy több éve működő szervezet esetében nehéz megmondani, hogy egy szervezeti 

átalakítás milyen következményekkel fog járni az intézmény belső életében. Az a tény, hogy a 

Kaposvári Szakképzési Centrum esetében kancellárként a korábbi főigazgató folytatja a 

munkát, egyfajta biztosíték arra, hogy az átalakulás gördülékenyen zajlik majd. Ugyanakkor 

az eddig egy kézben összpontosuló feladatok megadott szempontok alapján történő 

hermetikus szétválasztása nem megoldható.  

A szakmai vezetés által, a nevelés és az oktatás területén ellátott közvetlen feladatok 

csak úgy végezhetők eredményesen és hatékonyan, ha a háttérben a pénzügyi vezetés 

biztosítja a gazdálkodás szabályszerűségét. 

Emiatt csakis úgy tudom elképzelni a további működést, ha a főigazgató és a kancellár 

egymás mellett, szorosan együttműködve, a közösen kitűzött célok érdekében mindent 

megtesz azok teljesüléséért: a főigazgató biztosítja a szakmai stratégiát, a minőségi szakmai 

képzés koncepcióját, a kancellár pedig azon munkálkodik, hogy a gazdasági háttér minden 

tekintetben segítse a megvalósulást, biztosítja a szakmai menedzsmentet támogató 

folyamatokat. Ezek eredménye egy stabil, egymást jól kiegészítő szakmai és gazdasági 

működés lehet, amely megbízásom esetén első számú célomként fog szerepelni. 

Nagyon fontosnak tartom a kettős vezetés során felmerülő olyan esetek egyértelmű 

tisztázását, ahol a területek átfedésben vannak és együttdöntést igényelnek (pl. felnőttképzés). 

Mindezek mellett kiemelten fontosnak tartom a nyugodt munkavégzés 

körülményeinek teljes körű biztosítását, olyan légkör kialakítását, ahol a munkavállalók 

szívesen végzik napi munkájukat, legyen szó akár pedagógusokról, akár a pedagógiai munkát 

támogató feladatkörökben tevékenykedőkről. Hiszen legfontosabb feladatunk a tanulóink 

számára olyan lehetőségeket adni, amelyek jövőjüket megalapozva biztosan vezetik őket a 

felsőoktatás vagy a munka világába.  

A tanulók felkészítésével kapcsolatban magaménak vallom Mérő László matematikus 

gondolatait: 
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„Egy mai húszévesnek nem az a jó tanács, hogy "válassz valami olyan szakmát, amire jól 

fizető piaci igény van". Ki tudja, holnap is lesz-e rá igény. A jó tanács inkább valami ilyesmi: 

majdnem mindegy, mit tanulsz, csak amit tanulsz, azt vedd komolyan, értsd meg a dolgok 

összefüggéseit, és alakíts ki magadban egy olyan szakmai képet, amivel akárhogyan is fordul 

a világ, jól meg fognak fizetni, mert képes leszel beleilleszteni azt, amire majd éppen akkor 

lesz szükség.” 

 A kialakulóban levő új koncepciónak megfelelően törekedni kell arra, hogy a 

szakképzéseink vonzóak legyenek a képzők és a képzésben résztvevők számára egyaránt. 

Segíteni kell a kkv-k fúzióját annak érdekében, hogy Centrumunk lehetőségként biztosítani 

tudja a szakmai sokszínűséget és vele együtt a biztonságot és az egységet. 

4.2.FEJLESZTÉSI ELKÉPZELÉSEK AZ OKTATÁS TERÜLETÉN 

 Minden tekintetben segíteni kell az új szakképzési koncepció, a Szakképzés 4.0 oktatási 

feladatokra vonatkozó elképzeléseinek megvalósítását. 

 Az újra átjárhatóvá tett kilencedik évfolyam olyan tanulók bevonását is lehetővé teheti, 

akik fő célként nem a szakképzésbe való bekerülést fogalmazták meg, de tanulmányi 

eredményük vagy más körülmények miatt a váltás elkerülhetetlen. Gondoskodni kell 

ezeknek a tanulóknak a szakképzésbe történő gördülékeny bekapcsolódásáról, a 

felzárkóztatásáról. 

 Törekedni kell arra, hogy az év végi bukások csökkenjenek, azok száma ne haladja meg a 

tanulólétszám tagintézményenként megállapított bizonyos %-át. Ennek érdekében a 

folyamatosan változó tanulói igényeket szem előtt tartva biztosítani kell a pedagógusok 

szakmai-módszertani megújulását. 

 A tanulmányi téren komoly problémát okozó tantárgyak esetében (matematika, szakmai 

tantárgyak, történelem, idegen nyelvek) minden eszközt és módszert meg kell ragadni, 

hogy az egyre gyengébb felkészültséggel középiskolába érkező tanulókat biztonsággal 

tudjuk az érettségi vizsgára felkészíteni. 

 Javítani kell a tanulók tanulmányi eredményét, különös tekintettel az érettségi és szakmai 

vizsgatárgyak esetében. Fel kell készülni a technikum bevezetésével a várható 

változásokra. Alkalmazkodni kell a kialakításra kerülő új érettségi és szakmai vizsga 

rendszeréhez, a szakmai tantárgyak oktatását ennek tükrében átgondolni, és amennyiben 

szükséges, a megfelelő oktatási segédanyagokat elkészíteni. 
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 A kifutó rendszerben tanulmányaikat befejező tanulókat támogatni kell, hogy a 

továbbtanulási és a munkába állási esélyeik növekedjenek. 

 Ezzel összefüggésben, a gimnáziumban és más ágazatban érettségizett tanulók számára 

olyan szakmai képzéseket kell felajánlani, amelyek megszerzése után sikeresen léphetnek 

be a munkaerőpiacra. 

 A 10. évfolyamon elvégzett kompetenciamérések eredményeinek részletes elemzése után 

ki kell tűzni a fejlesztési céljainkat, el kell készíteni az intézkedési tervet, ha szükséges, 

meg kell tenni a korrekciókat. A tanulók kompetenciáinak fejlesztése felértékelődött a 

nagy mennyiségű ismeretanyaggal szemben, hogy az őket körülvevő világban való 

eligazodásban segíthessük őket. Ehhez a megfelelő motiváció megteremtése fontos feladat, 

a hozzá szükséges módszertani változatosságot minden pedagógus számára elérhetővé kell 

tenni. A tanórákon előtérbe kell helyezni a tanulók készségeinek, kompetenciáinak 

fejlesztését, különös tekintettel az olvasási és kommunikációs készségekre. 

 Az SNI - ellátás (pedagógiai célú habilitáció) és a BTM fejlesztő foglalkoztatás 

feltételeinek javításával, ellenőrzésével a hatékonyság javítására kell törekedni. A 

foglalkozások helyszínét minden szükséges eszközzel fel kell szerelni, az érintett tanulók 

kompetenciáinak fejlesztését ezeken a foglalkozásokon is meg kell erősíteni. 

 Nagyobb szerepet kell biztosítani a multimédiás eszközök tanórákon történő 

alkalmazásának. Ki kell használni az interaktív tábla adta lehetőségeket, fejleszteni kell a 

használható tananyagot, a rendelkezésre álló tananyagokból adatbázist kell létrehozni, 

amelyeket a munkaközösségek közösen használhatnak. Lehetőség szerint növelni kell 

azoknak a tantermeknek a számát, ahol elérhetőek az interaktív eszközök.  

 Ezzel párhuzamosan nagy szükség van a tanulók IKT – kompetenciájának olyan irányú 

fejlesztésére, amely segíti az információk sokaságából kiválasztani és felhasználni a 

szükségeseket, valamint segíti őket a digitális tartalmak etikus használatában. 

 A tanórán kívüli foglalkozások szervezésében – az igények figyelembevételével – 

egyensúlyt kell teremteni a tehetséggondozás és a felzárkóztatás területei között. Ki kell 

dolgozni az intézmények saját tehetségazonosítási és tehetséggondozási programját, hogy 

minden tanulóról kiderülhessen, miben tehetséges, és a fejlődéséhez minden lehetőséget 

meg is adhassunk neki. Az előző évek tapasztalatait felhasználva, a megfelelően 

kiválasztott és jól felkészített tanulókkal eredményesebben kell szerepelni a tanulmányi 

versenyeken. Kiemelten kell kezelni a szakmájukban tehetségígéretnek bizonyuló 
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tanulókat, gondoskodni kell a motivációjuk megteremtéséről, illetve fenntartásáról, hogy 

valódi tehetségekké váljanak. 

 A kiemelt figyelmet igénylő tanulók esetében gondoskodni kell egyéni, illetve kiscsoportos 

fejlesztési tervekről, azok teljesülését folyamatosan ellenőrizni kell. 

 A lemorzsolódással veszélyeztetett tanulók felmérésével, kiszűrésével biztosíthatjuk, hogy 

az érintett tanulók idő előtt elhagyják az oktatási rendszert, felzárkóztatásukra az eddiginél 

nagyobb hangsúlyt kell fektetni. Ehhez ki kell dolgozni azt a korai jelzőrendszert, amely 

biztonsággal azonosítja az érintett tanulókat, és meg kell ragadni a pályázati lehetőségeket. 

Egyéni- illetve kiscsoportos fejlesztési terveket kell készíteni, amelyekben nagy hangsúlyt 

kell fektetni a kompetenciafejlesztésre és a gyakorlatorientált feladatokra. 

 A munkaközösségek együttműködésének növelésével hangsúlyt kell helyezni a tantárgyak 

közti koncentráció erősítésére. A digitális tananyagok adatbázisának létrehozásával 

biztosíthatjuk, hogy egymással összefüggő tantárgyak tananyagaira való rálátással jobb 

összeköttetést hozhassunk létre a tanulók külön megszerzett ismeretei között. 

 Elő kell segíteni a tanulók nyelvvizsgára és emelt szintű idegen nyelvi érettségi vizsgára 

történő felkészülését, folytatni kell az iskolai keretek közt szervezett próbanyelvvizsgák és 

nyelvvizsgák rendszerének működtetését.  

 Működtetni kell azokat a pályázati programokat, amelyek keretében belföldi és külföldi 

partnereinkkel közösen vehetünk részt az oktatáshoz kapcsolódó projektekben, a külföldi 

szakmai gyakorlatok szervezésével pedig tanulóinknak lehetőséget kell biztosítani saját 

szakmai kompetenciáik kipróbálására, és a nyelvgyakorlásra anyanyelvi területen.  

 Továbbra is elő kell segíteni a piacképes képzések megvalósulását mind a felnőttoktatás, 

mind pedig a felnőttképzés területén. 

 A szakmai oktatásban alapozni kell a partnerek szakértelmére és segítségére, az 

együttműködési lehetőségeket maximálisan ki kell használni. 

 A külső gyakorlati helyekként működő cégekkel és vállalkozásokkal a tanulókat meg kell 

ismertetni, élő kapcsolatrendszert kell működtetni, hogy a végzett tanulóinknak minél 

szélesebb körű elhelyezkedési lehetőségeket tudjunk kínálni, őket a tanulmányaik 

befejezése után itthon tudjuk tartani. 

 A Szakképzés 4.0 koncepció elképzeléseinek megfelelően minden eszközzel segíteni és 

támogatni kell az Ágazati Képzőközpontok kialakítását, hogy ezzel is biztosítsuk az eddigi 

partnereink további részvételét a szakmai képzésben, de egyúttal tanulóink számára is 

biztosítsuk azt, hogy a szakmájuk elsajátíttatására teljes mértékben alkalmas 
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gyakorlóhelyeken készülhetnek fel a szakmai vizsgájukra, és ezzel együtt a későbbi 

munkavégzésükre. Így a duális képzés minden résztvevője számára vonzóvá válhat a 

szakképzés. Miután több éve, minden lehetséges fórumon hangoztattam elképzelésemet a 

kis- és középvállalkozások szakmai tudásának egyesítéséről a tanulók képzésének 

érdekében, ezért nagy örömömre szolgált, hogy erre hivatalosan is lehetőség lesz. Minden 

téren támogatni szeretném a kialakulásukat és működésüket. 

 A Szakképzés 4.0 koncepció elképzeléseinek megfelelően a nagyobb méretű szakmai 

partnerek esetében ösztönözni kell a Vállalati Képzőközpontok kialakítását, az egyetemek 

részvételével létrejövő Tudásközpontok adta lehetőségeket ki kell használni, azokban részt 

kell venni. 

 Képzési kínálatunk kialakításánál figyelembe kell vennünk a helyi igényeket, ennek 

érdekében szoros kapcsolatot kell fenntartani az önkormányzatokkal. A helyben felmerülő 

igényeknek maximálisan meg kell felelni, azokhoz rugalmasan kell alkalmazkodni, a 

felkínált lehetőségeket ki kell használni tanulóink elhelyezkedési esélyeinek növelése 

érdekében. 

 Az oktatási feladatok minél hatékonyabb kivitelezésének érdekében ki kell használni a 

Kaposvári POK kínálta lehetőségeket mind a szaktanácsadás, mind a pedagógus 

továbbképzések területén. Az így szerzett tapasztalatokat fel kell használni az új 

köznevelési keretrendszer önértékelés – tanfelügyelet - minősítés összetett feladatainak 

végrehajtásánál is. 

 Fontos feladatunk továbbra is a tanulók megfelelő motiválása. Ehhez feltétlenül szükséges 

a pedagógusok folyamatos módszertani megújulása, a digitális és infokommunikációs 

eszközök minél szélesebb körű bevonása, a hagyományos és a legújabb oktatási módszerek 

elemeinek kombinálása, azok megfelelő arányának megtalálása. 

 

4.3. FEJLESZTÉSI ELKÉPZELÉSEK A NEVELÉS TERÜLETÉN 

 

 Mélyíteni kell a szülői házzal és a kollégiummal való kapcsolattartást, elősegítve a tanulók 

nevelésének eredményességét. 

 Figyelemmel kell kísérni a hátrányos helyzetű tanulók helyzetének javítását elősegítő 

pályázatokat (pl. Útravaló - MACIKA program), biztosítani kell a tanulók programokban 

való részvételéhez szükséges feltételeket. 
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 Törekedni kell a tanulók neveltségi szintjének emelésére, viselkedéskultúrájuk javítására. 

Egyes esetekben folytatni kell a törekvést arra, hogy a tanulók az alapvető társadalmi, 

erkölcsi és magatartási normákat elsajátítsák. 

 Biztosítani kell a hazafias nevelés kiemelt szerepét. 

 A rend-fegyelem alapvető betartásával kiemelkedően fontos feladat a tanulói kötelességek 

és jogok összehangolása. 

 Elő kell segíteni a tanulók közösségi életének színesebbé tételét, a diákönkormányzat 

munkájának támogatását, a szervezet létszámának növekedését. 

 Erősíteni kell a diákönkormányzat érdekképviseleti jellegét a tanulókat érintő kérdésekben. 

 Az egészséges életmódra nevelés továbbra is kiemelt terület kell, hogy legyen. Növelni 

kell a tanulók motivációját a sportrendezvényeken való részvételben. 

 Az egészségnevelés részeként erősíteni kell az iskolai drog prevenciós (alkohol, 

dohányzás, kábítószer elleni megelőző) tevékenységet.  

 Kiemelt feladat kell, hogy legyen a tanulók környezetvédelmi és energiatakarékossági 

nevelése. 

 Törekedni kell a tanulók pénzügyi – vállalkozói kompetenciájának fejlesztésére, ennek 

érdekében a felkínált program, illetve pályázati lehetőségeket ki kell használni. 

 Működtetni kell az iskolai közösségi szolgálat rendszerét, be kell vezetni a tanulókat az 

önkéntesen végezhető tevékenységek világába. El kell érni, hogy ne kényszerből, hanem 

valódi indíttatásból végezzék az önkéntes tevékenységet. Az iskolai közösségi szolgálat 

keretében több olyan programot kell szervezni, ahol a tanulók az iskola és környezetének 

takarításával, rendezésével, esztétikusabbá tételével foglalkozhatnak, növelve ezzel is az 

igényüket a tiszta, rendezett környezet iránt. 

 

4.4.  FEJLESZTÉSI ELKÉPZELÉSEK A TANÜGYIGAZGATÁS TERÜLETÉN 

 

 Meg kell valósítani a Centrum és a tagintézmények dokumentumainak folyamatos 

gondozását, szükség esetén módosításukat, átdolgozásukat. A beléjük kerülő új elemeket, 

változásokat maradéktalanul teljesíteni kell. 

 A tervező dokumentumok területén egységesebb, átláthatóbb formára kell áttérni. 

 Működtetni kell az intézményi-, a vezetői- és a pedagógus önértékelés rendszerét. Nagy 

hangsúlyt kell helyezni a partneri elégedettség mérésére, a beérkezett visszajelzések 

elemzése után kiemelt feladatnak kell tekinteni a szükséges korrekció megvalósulását. A 
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felderített fejleszthető területekre önfejlesztési tervet kell kidolgozni, melynek 

végrehajtásán közösen kell munkálkodni. 

 Javítani kell a tanári és dolgozói adminisztráció precizitásán, a határidők betartásának 

gyakorlatán. Az ügykezeléseket egyszerűsíteni, gyorsítani, célszerűsíteni kell. 

 Biztosítani kell a tanulói nyilvántartások naprakészségét, javítani kell az adatok 

pontosságának mértékén. 

 Működtetni kell az elektronikus naplót és tanügy-igazgatási rendszert. 

 Fejleszteni kell az információáramlás folyamatát: egy ekkora intézményben kidolgozott 

eljárásrend szükséges ahhoz, hogy a kiosztott feladatok végrehajtásáról a visszajelzés is 

biztosított legyen. Mind a belső, mind a külső kommunikációban jobban ki kell használni a 

rendelkezésre álló informatikai eszközöket. 

 

4.5.  FEJLESZTÉSI ELKÉPZELÉSEK A KÉPZÉSI STRUKTÚRA TERÜLETÉN 

 Minden tekintetben meg kell felelni az új szakképzési koncepció előírásainak, 

elvárásainak. A Szakképzés 4.0 elképzeléseihez kell igazítani a Centrumban zajló képzések 

szerkezetét. 

 Fel kell készülni az eddigiekhez képest újszerű elemek bevezetésére, át kell gondolni a 

hozzájuk kapcsolódó feladatokat. 

 A változó igények kielégítése érdekében a képzési kínálatunkat folyamatosan felül kell 

vizsgálni, szükség esetén módosítani kell.  

 Mindezek mellett folyamatosan biztosítani kell a felnőttoktatásban és a felnőttképzésben 

megjelenő igényeknek való megfelelést úgy, hogy az egyensúlyt megtarthassuk elsődleges 

feladataink és e között. 

 

4.6.  FEJLESZTÉSI ELKÉPZELÉSEK A HUMÁN ERŐFORRÁS TERÜLETÉN 

 

 Egy oktatási intézmény legértékesebb erőforrása minden esetben a humán erőforrás. Lehet 

az iskola bármilyen felújított és felszerelt, a meghatározó tényező az, hogy az ott dolgozó 

pedagógusok és alkalmazottak mit tudnak ehhez hozzátenni. Fontos, hogy a kötelező 

óraszámok optimalizálásával, valamint az adminisztratív feladatok még szervezettebbé 

tételével a pedagógusok lélegzetvételhez jussanak, ne csak feléljék az energiájukat, hanem 

legyen idejük szakmai önképzésre, pihenésre, feltöltődésre is. Ennek érdekében törekedni 

kell arra, hogy a kötelező tanórai terheket a jelenlegi heti 26 óra helyett 24 órában tudjuk 
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megállapítani. Ehhez szükséges az, hogy a hiányterületeken is kiegyenlített legyen a 

pedagógusok igénybevétele. 

 A szakképzésben vezetői és pedagógusi feladatokat vállalók anyagi megbecsülését növelni 

kell. Ehhez központi intézkedésékre lesz szükség, hiszen a szakmai tantárgyakat oktató 

kollégákon, a szakoktatókon kívül szinte minden területen komoly pedagógushiány 

fellépésére kell számítani a közeljövőben. A vezetők munkaterhelése 

összehasonlíthatatlanul nagyobb, mint a hasonló méretű általános iskolákban vagy 

gimnáziumokban tevékenykedőké. 

 Szükséges bevezetni a „védett idő” fogalmát és rendszerét. Ez azt jelenti, hogy a 

tagintézményeknek olyan időtartamokat kell biztosítani, amikor – a nagyon sürgős eseteket 

leszámítva – saját, belső munkájukat, illetőleg az előzőleg kiadott határidős feladatokat 

végzik. 

 A tagintézményekkel való harmonikus együttműködés további feltételének gondolom a 

tudatosan tervezett és időben kommunikált feladatokat, hogy a megvalósítás minden 

szakmai területen folyamatos lehessen, a feladatok illeszthetőek legyenek a 

tagintézmények munkaterveihez. Ehhez a Centrumnak is munkatervet kell készíteni, 

amelynek tartalmát a tagintézmények minden tanév elején beépíthetik az éves 

munkatervükbe. 

 Belső ösztönző rendszer, differenciálási, jutalmazási lehetőség is szükséges a dolgozók 

motivációjának és ezzel együtt a hatékonyság és az eredményesség növeléséhez. 

 Szükséges a tagintézményekkel történő személyes kapcsolattartás erősítése. Legalább 

félévi rendszerességgel személyes megbeszélési lehetőséget kell biztosítani a 

tagintézmények vezetőinek, pedagógusainak és dolgozóinak. Lehetőség szerint ezt 

helyszíni fogadó órák, nevelőtestületi, munkaközösségi értekezletek keretében kell 

biztosítani. A személyes találkozások során ellenőrizni kell a vezetői programok 

elképzeléseiből, vállalásaiból megvalósult és nem teljesült feladatokat, a nem teljesülés 

okait fel kell tárni, ahol szükséges módosítani a célokat. 

 Szükséges létrehozni a tagintézmények vezetőségében tevékenykedők számára az 

intézményközi munkaközösségekben való tevékenykedést. Ugyanezt a lehetőséget fel kell 

kínálni és biztosítani kell a pedagógusok közösségei számára is. 

 Belső képzési rendszert kell működtetni, a tudásmegosztás minden lehetséges formáját ki 

kell használni. 
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 Lépéseket kell tenni a pedagógusok kiégése ellen: szükségesek a központilag szervezett 

szakmai, de egyben lazító programok (pl. előadások, tréningek összekapcsolva kötetlen 

beszélgetéssel). 

 A köznevelés új keretrendszerében fontos a szakértői, szaktanácsadói, vizsgáztatói 

szerepvállalások erősítése, a tapasztalatokat pedig be kell építeni az intézmény fejlődése 

érdekében a tervezésbe. A pedagógus életpálya modell által biztosított előrelépési 

lehetőségeket ki kell használni. 

 

4.7.  FEJLESZTÉSI ELKÉPZELÉSEK A KAPCSOLATOK TERÜLETÉN 

 

 Legfontosabb feladatunk lesz a Szakképzés 4.0 koncepciónak való megfelelés tükrében 

áttekinteni a duális képzésben résztvevő partnereinket.  

 Közvetlen segítséget kell nyújtani a kis- és középvállalkozásoknak ahhoz, hogy a 

gyakorlati oktatás tekintetében létrejöjjön a fúziójuk, ezzel biztosítva tanulóink számára – a 

cégek közötti forgatással - a minden tekintetben kielégítő szakmai képzést, a cégek 

számára pedig azt, hogy az adminisztrációs terheik csökkenjenek. Az Ágazati 

Képzőközpontok megalakulása nagyon sok valós problémát old majd meg a gyakorlati 

felkészítés területén. 

 Szorgalmaznunk és segítenünk kell a Vállalati Képzőközpontok kialakítását. 

 Mindezek mellett nem hanyagolhatjuk el saját, jól működő tanműhelyeinket, amelyek 

alapját adják a későbbi külső képzőhelyeken töltött gyakorlati képzésnek. Ezeket meg kell 

ismertetni minden partnerrel, hogy tisztában legyenek azzal, milyen környezetben, milyen 

gépeken kerül majd sor a szakmai vizsgákra. 

 Tudásközpont létrejötte esetén, annak munkájában is feltétlenül részt kell venni, 

tanulóinkat minden eszközzel hozzásegítve a felsőoktatásba való bejutáshoz. 

 A gyakorlati képzés új színtereinek kialakítása során szoros kapcsolatban kell lennünk a 

Somogyi Kereskedelmi és Iparkamarával, valamint a szóba jövő egyetemekkel. 

 Kapcsolataink területén nagyon fontos mindenkori partnereink a szülők, akik számára az új 

koncepciót meg kell ismertetni, el kell fogadtatni, vonzóvá kell tenni. 

 Komoly partnereink a pályázatok során mindazok a külföldi cégek, ahol tanulóink az 

Erasmus+ kapcsán háromhetes szakmai gyakorlatot tölthettek. Célunk kell, hogy legyen 

továbbra is a velük való kapcsolatok ápolása, általuk újabb lehetőségek felkínálása 

tanulóink számára. 
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 A felsorolt partneri kapcsolatokon kívül a tizenegy tagintézmény nagyon széles körű 

partneri hálózattal rendelkezik, amelyek ápolására feltétlenül szükség lesz a jövőben is. 

 

4.8.  FEJLESZTÉSI ELKÉPZELÉSEK A MARKETING ÉS A KOMMUNIKÁCIÓ TERÜLETÉN 

 

 Folytatni kell a Centrum egészére és a tagintézmények mindegyikére vonatkozóan a 

marketing-kommunikációs tervekben kidolgozott folyamatokat. ahol szükséges, meg kell 

tenni a módosításokat. 

 A 8. osztályos tanulók számára az iskolákban folyó képzések széleskörű megismerésére 

nyílt napokat kell tartani.  

 Minden központi szervezésű pályaorientációs rendezvényen részt kell venni. 

 Fontos színtere lehet iskoláink bemutatásának egy-egy olyan tömegrendezvény, ahol a 

lakosság széles köre érhető el anélkül, hogy az iskolákba kellene elmenniük. Első lépése 

lehet a tanulók meggyőzésének, ha semleges környezetben érik őket jó benyomások az 

iskolákkal kapcsolatban. 

 Támogatni kell minden olyan jól bevált gyakorlatot, amelyet a tagintézmények dolgoztak 

ki és működtetnek, hiszen a környezet és a képzési struktúra minden iskola esetében más 

jellegű megközelítéseket igényelhet. 

 Meg kell keresni azokat a lehetőségeket, amelyeket eddig nem használtunk ki a szakképzés 

népszerűsítése és a beiskolázás eredményességének növelése érdekében. 

 Minden, az eddigiekkel kapcsolatban felsorolt elképzelés tekintetében, de különösen a 

marketing-kommunikáció területén nagyon fontosnak tartom a törekvések és az elért 

eredmények minél hatékonyabb kommunikálását partnereink felé. Ehhez feltétlenül 

szükséges a médiakapcsolatok erősítése, valamint az iskolák és a Centrum honlapjának, 

közösségi média felületeinek színvonalas működtetése és folyamatos fejlesztése. 

 

4.9. FEJLESZTÉSI ELKÉPZELÉSEK AZ INFRASTRUKTÚRA TERÜLETÉN 

 

 Nagyon fontosnak tartom, hogy a Centrum központi egysége számára a nyugodt 

munkavégzés körülményei biztosítva legyenek. Ehhez feltétlenül szükséges az, hogy a 

rendelkezésre álló hely elegendő legyen. Ezt a jelenlegi helyszín nem tudja garantálni, a 

felnőttképzés szervezési munkálatai már jelenleg sem a központi épületben zajlanak, ezért 

feltétlenül át kell gondolni egy új környezetbe való átköltözés lehetőségét. 
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 A helyzetelemzésben röviden kifejtésre került - illetve utaltam a kancellári pályázat 

részletes elemzésére -, hogy a tagintézmények többsége nagyon rossz, elhanyagolt 

infrastrukturális állapotban van. A több évtizedes lemaradást néhány év alatt behozni 

lehetetlen, de amit csak lehet, azt meg kell tenni ennek érdekében, folytatni kell a 

megkezdett felújítási, modernizálási törekvéseket. 

 Mindezek érdekében a pályázati lehetőségeket maximálisan ki kell használni. 

 Mindezen feladatok tekintetében szükséges az önkormányzatokkal kialakított szoros 

együttműködés még hatékonyabbá tétele. 

 Az infrastruktúrával szorosan összefüggő eszközfejlesztéseknek is folytatódni kell. Az 

eddigi törekvéseknek is központi eleme volt az oktatás szolgálatában álló eszközök 

fejlesztése, különös tekintettel az informatikai eszközökre, bízom abban, hogy ezek a 

törekvések folytatódni fognak a jövőben is. 

 Bár ezek a feladatok nem tartoznak a főigazgató hatáskörébe utalt feladatok közé, nagyon 

fontos a részvétel ezekben a folyamatokban, hiszen a nevelés és az oktatás helyszínei 

illetve eszközei alapot adnak az ott folyó szakmai munkának. 

 

4.10. FEJLESZTÉSEK A SZERVEZETI STRUKTÚRA TERÜLETÉN 

 

A Centrum jelenlegi szervezeti struktúrája nem felel meg az elvárt jövőbeli működésnek. 

Egyértelműen látszik kívülről is, hogy a vezetők olyan operatív jellegű feladatokat végeznek, 

amelyek nem az ő feladatkörükbe tartoznak. Ezzel értékes időt és energiát vonnak el a 

valóban fontos stratégiai munkavégzéstől. 

A kancellári pályázatban foglaltaknak megfelelően nagyon praktikus lenne az egyes 

csoportokhoz, osztályokhoz középszintű vezetőket rendelni, akik jól meghatározott 

feladatkörökben tevékenykedve mentesítenék a vezetőket az operatív munkavégzés alól. 

Nagyon nehezen tudom viszont elképzelni azt a kancellári pályázatban szintén felvázolt 

helyzetet, hogy a Centrum székhelyén kívül végezné a munkáját a főigazgató teljes szakmai 

stábja. Ez semmilyen szinten nem biztosítaná a gördülékeny munkavégzést. Ezért is 

gondolom úgy, hogy érdemes új helyszínben gondolkodni, amikor feláll az új szervezet. 

  


