
 

 

Közoktatási vezető és pedagógus-szakvizsga 

szakirányú továbbképzési szak 

 

Tantárgyi programok  

III. félév 

 
Kód: 

BT_VK300 
Iskolaigazgatás 

Kreditszám: 

4 

Választhatóság: 

kötelező 

Heti óraszám: 

10 

Kurzuszárás: 

kollokvium 

Tanóraforma: 

előadás 

Előfeltétel: 

- 

 

Tematika:  

1. Az iskolavezetés alapvető jogszabályi és irányítási környezete: feladat- és hatáskörök, hierar-

chia az iskola működtetésében. 

2. Tanügyigazgatási feladat- és hatáskörök: alap- és szakmai dokumentumok, tanulói jogvi-

szony, vizsgaszervezési feladatok, hatósági feladatok 

3. Az iskolavezető szereprendszere, különböző vezetői szerepértelmezések 

4. Közoktatási rendszerszervezés és minőségbiztosítás, a vezetői stratégiaalkotás a közoktatás-

ban 

5. Partnerek az iskolavezetésben, kapcsolattartás az aktorokkal. 

6. Humánerőforrás-menedzsment az iskolavezetésben. 

 

Szakirodalom: 

Az aktuálisan hatályos közoktatási jogszabályok 

Abari Ibolya Emese (szerk.): The Role of School Leadership in the Improvement of Learning. 

Tempus Public Foundation, 2010. 

Balázs Éva (szerk.) Iskolavezetők a 90-es években. OKKER Kiadó, Budapest, 1998.  

Hersey, Paul: A helyzetorientált vezető. Vezetés eltérő helyzetekben. Műszaki Könyvkiadó, 

McMillan & Baneth, Budapest, 1997. 

Hoffmann Rózsa: Vezetés –  pedagógusszemmel. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, 2005. 

Lannert Judit, Nagy Mária (szerk.): Eredményes iskola. Adatok és esetek. Országos Közoktatási 

Intézet, Budapest, 2006. 

Mintzberg, Henry: A menedzsment művészete. Alinea Kiadó – Rajk László Szakkollégium. Bu-

dapest, 2010. 

Török Balázs (szerk.): Az iskolák lehetséges szerepe az oktatáspolitikai döntés-előkészítésben. 

Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet. Budapest, 2012. 
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Kód: 

BT_VK301 
Szervezeti formák és menedzsment Kreditszám: 

5 

Választhatóság: 

kötelező 

Heti óraszám: 

15 

Kurzuszárás: 

kollokvium 

Tanóraforma: 

előadás 

Előfeltétel: 

- 

 

 Tematika:  

1.  Szervezetelméleti alapfogalmak: A szervezetek fogalma, az alapvető szervezeti 

paraméterek  

2. Szervezeti alapformák (funkcionális, divizionális, mátrixszervezetek), Mintzberg 

szervezeti formái. 

3. A közoktatási intézmények szervezeti sajátosságai: rendszer- és egyedi intézményi 

sajátosságok. A közmenedzsment rendszere és közoktatási vonatkozásai. 

4. Mechanikus és organikus szervezeti elemek az iskolai működésben. 

5. Csoportok a szervezetben. Formális és informális szervezeti szintek, a közoktatási 

intézmények sajátosságai. 

6. Változási folyamatok a szervezetben, pedagógiai innováció és változásmenedzs-

ment. 

7. A tanuló szervezet, tudásmenedzsment az iskolában. 

 Kollokvium:  

  - online feladatlap (zárt tesztek) formájában a Moodle-felületen.  

 

 Szakirodalom: 

Bakacsi Gyula (2010). A szervezeti magatartás alapjai. Budapest, Gondolat Kiadó.    

https://www.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tamop425/2011_0001_543_07_A_szervezeti_magatar-

tas_alapjai/adatok.html (a Moodle-on elérhető) 

Bakacsi Gyula 2003.  Szervezeti magatartás és vezetés.  Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, Buda-

pest. 

Chrappán Magdolna – Kapornai Judit:  A közigazgatás és a tanügyigazgatás kérdései. Deb-

receni Egyetemi Kiadó, 2016. (a Moodle-on elérhető) 

Dobák Miklós & Antal Zsuzsanna (2010).Vezetés és szervezés. Szervezetek kialakítása és működ-

tetése. Budapest, Akadémiai Kiadó.  

Faragó Klára – Kovács Zoltán (szerk.): Szervezeti látleletek. A szervezetpszichológia hazai kutatási 

irányai. Budapest, Akadémiai Kiadó, 2005. 

Hoffmann Rózsa: Vezetés –  pedagógusszemmel. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, 2005. 

Horváth M. Tamás: Közmenedzsment. Dialóg Campus Kiadó, Budapest-Pécs, 2005. 

Klein Sándor: Vezetés- és szervezetpszichológia. Edge 2000 Kiadó, Budapest, 2007. 

March, James, G.: Szervezeti tanulás és döntéshozatal. Alinea Kiadó – Rajk László Szakkollégium. 

Budapest, 2005. 

Mintzberg, Henry: A menedzsment művészete. Alinea Kiadó – Rajk László Szakkollégium. Buda-

pest, 2010. 

Oktatásmenedzsment.  (Szerkesztette: Balázs Éva) OKKER Kiadó, Budapest. 

Sveiby, Karl, Erik: Szervezetek új gazdagsága: a menedzselt tudás. KJK-Kerszöv, Budapest, 2001. 

Veres Zoltán: Szolgáltatásmarketing.  Műszaki  Könyvkiadó, Budapest, 1998. 
   

 

 

  

https://www.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tamop425/2011_0001_543_07_A_szervezeti_magatartas_alapjai/adatok.html
https://www.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tamop425/2011_0001_543_07_A_szervezeti_magatartas_alapjai/adatok.html
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Kód: 

BT_VK302 
Vezetési modellek a gyakorlatban 

Kreditszám: 

5 

Választhatóság: 

kötelező 

Heti óraszám: 

15 

Kurzuszárás: 

kollokvium 

Tanóraforma: 

előadás 

Előfeltétel: 

- 

 

Tematika:  

1. Leadership-modellek, vezetési stílusok és technikák. 

2. Vezetői szerepmodellek a gyakorlatban, a befolyásolási technikák. 

3. Bürokratikus és organikus szervezetek. 

4. Szervezetelemzés, stratégia, szervezeti kultúra és szervezeti klíma.  

5. Az iskolai menedzsment lehetőségei és korlátai a szervezeti működés terén. 

 

Kollokvium: szituációelemzés, amelyben 3 vezetési szituáció mentén elemzi a hallgató egy 

általa választott vezetési modell szerint a vezető magatartását, tevékenységeit, döntéseit 

 

Szakirodalom: 

Bakacsi Gyula (2010). A szervezeti magatartás alapjai. Budapest, Gondolat Kiadó.    

https://www.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tamop425/2011_0001_543_07_A_szerve-

zeti_magatartas_alapjai/adatok.html (a Moodle-on elérhető) 

Bakacsi Gyula (2003).  Szervezeti magatartás és vezetés.  Közgazdasági és Jogi Könyvki-

adó, Budapest. 

Chrappán Magdolna – Kapornai Judit: A közigazgatás és a tanügyigazgatás kérdései. 

Debreceni Egyetemi Kiadó, 2016. (a Moodle-on elérhető) 

Dobák Miklós & Antal Zsuzsanna (2013). Vezetés és szervezés. Szervezetek kialakítása és 

működtetése. Budapest, Akadémiai Kiadó.  

Faragó Klára – Kovács Zoltán (szerk.): Szervezeti látleletek. A szervezetpszichológia hazai 

kutatási irányai. Budapest, Akadémiai Kiadó, 2005. 

Hoffmann Rózsa (2005). Vezetés – pedagógusszemmel. Nemzeti Tankönyvkiadó, Buda-

pest. 

Klein Sándor (2007). Vezetés- és szervezetpszichológia. Edge 2000 Kiadó, Budapest. 

Lannert Judit & Nagy Mária (szerk.)  (2006). Eredményes iskola. Adatok és esetek. Orszá-

gos Közoktatási Intézet, Budapest. 

March, James G. (2005). Szervezeti tanulás és döntéshozatal. Alinea Kiadó –Rajk László 

Kollégium. Budapest. 

Setényi János (szerk.) (2011): Sikeres iskolavezetés: közoktatási kézikönyv / Raabe Tanács-

adó és Kiadó Kft.  

 

 

  

https://www.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tamop425/2011_0001_543_07_A_szervezeti_magatartas_alapjai/adatok.html
https://www.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tamop425/2011_0001_543_07_A_szervezeti_magatartas_alapjai/adatok.html
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Kód: 

BT_VK501 
A professzionális tanuló szervezet és a kreatív 

vezetés 

Kreditszám: 

4 

Választhatóság: 

kötelező 

Óraszám: 

10 

Kurzuszárás: 

gyakorlati jegy 

Tanóraforma: 

gyakorlat 

Előfeltétel: 

- 

 

 Tematika:  

A kurzus alapvetően a professzionális tanuló szervezet és a kreatív vezetés összefüggéseinek feltá-

rásával foglalkozik. Ennek keretén belül, az előzetes tudás feltérképezése után, sor kerül a tanuló 

szervezet és a kreativitás fogalmi fejlődésének a bemutatására. Majd ezt követően a kreativitásku-

tatás megközelítéseinek az elemzése következik, különös tekintettel a pszichometriai és a szemé-

lyes-szociokulturális irányzatokra vonatkozóan. Ez utóbbi megközelítés teszi lehetővé a kreatív ve-

zetés kompetenciáinak, fejlesztési-fejlődési folyamatának és a professzionális tanuló szervezet jel-

lemzőinek a megismertetését, különös tekintettel a 4C és a 7C nemzetközi modellekre vonatkozóan. 

A kurzus kiemelten foglalkozik az egyéni, a csoportos és a szervezeti kompetenciafejlesztésével, 

különös tekintettel a kollaboratív professzionalizmus jellemzőire vonatkozóan.  

 

 A kurzus teljesítésének feltételei:  

Tekintettel arra, hogy a kurzus profilja műhelymunka, így a frontális bevezetések és összegzések 

mellett, előtérbe kerül az egyéni, a páros és a csoportos munka. Ennek megfelelően a kurzus telje-

sítésének alapfeltétele a műhelymunkán való aktív részvétel, a feladatok sikeres elvégzése. A részt-

vevők a megtanultak alapján egy írásbeli esszében (4-6 oldal, 3-5 referencia) reflektálnak, megadott 

szempontok alapján (a) saját kompetenciáikra és kreatív személyiség komponenseikre, (b) intézmé-

nyük tanuló szervezeti jellemzőire, fejlődési lehetőségeire (c) a kollaboratív professzionalizmus jel-

lemzőire.  

 

 Szakirodalom: 

Az alkotás bűvkörében: A kreativitás és a mai pszichológia (tematikus válogatás). Magyar 

Pszichológiai Szemle főszerkesztő: Pléh Csaba. 2010. 2. szám június. 187-273. 

Csíkszentmihályi Mihály (2008): Kreativitás. A flow és a felfedezés, avagy a találékonyság 

pszichológiája. 

Gáspár Mihály: A kreativitás kutatási irányai. 2003.  

Hargreaves, A., & O'Connor, M.T. (2018). Collaborative professionalism : when teaching to-

gether means learning for all. Corwin. 

Hord S.M., Sommers,W.A, (2008): Leading Professional Learning Communities. Corwin Press, 

SAGE Company, Thousand Oak, CA. 

Roberts, S.M, Pruitt, E.Z. (2009): Schools as Professional Learning Communities. Corwin Press, 

SAGE Company, Thousand Oak, CA. 

Ruzsa Ágota: A tanuló szervezet és a nem formális tanulás. Új Pedagógiai Szemle 2007. 3.szám 

http://epa.oszk.hu/00000/00035/00112/2007-03-ko-Ruzsa-Tanuloszervezet.html  

Szabó Mária, Singer Péter, Varga Attila (szerk.): Tanulás hálózatban. Elméleti összefoglaló és 

gyakorlati tanácsok az eredményes hálózati tanulás megvalósításához. OFI, Budapest. 2011.   

Vass Vilmos: A kreatív iskola. Anyanyelv-pedagógia. 2012.1.szám. http://www.anyanyelv-peda-

gogia.hu/cikkek.php?id=374   

 

  

http://epa.oszk.hu/00000/00035/00112/2007-03-ko-Ruzsa-Tanuloszervezet.html
http://www.anyanyelv-pedagogia.hu/cikkek.php?id=374
http://www.anyanyelv-pedagogia.hu/cikkek.php?id=374
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Kód: 

BT_VK506 
Konfliktuskezelés a vezetői munkában 

Kreditszám: 

5 

Választhatóság: 

kötelező 

Óraszám: 

20 

Kurzuszárás: 

gyakorlati jegy 

Tanóraforma: 

gyakorlat 

Előfeltétel: 

- 

 

Tematika:  

- Bemutatkozás  

- A konfliktus jeleinek felismerése 

- A konfliktus kiértékelése- a döntéshozás technikája 

- A feszültség csökkentésének aktív és passzív technikái 

- Konfliktuskezelési stratégiák feltárása, a stratégiák előnye-hátránya 

- A konfliktus okainak feltárása 

- Az együttműködés technikái  

- Az asszertivitás technikái 

- Az előítéletek kezelésének és a bizalom építésének technikái 

- Zárás 

 

A kurzus teljesítésének feltételei:  

Az órán való aktív részvétel (saját konfliktusok elemzése) és egy beadandó feladat elkészítése: 

saját konfliktus elemzése és egy lehetséges megoldás levezetése a tanult technikák segítségével. 

 

Kötelező szakirodalom: 

Budavári-Takács Ildikó (2011): A konfliktuskezelés technikái (Letölthető: http://www.tan-

konyvtar.hu/hu/tartalom/tamop412A/2010-0019_konfliktus_kezeles/adatok.html) 

 

Ajánlott szakirodalom: 

Buda B., (1998) Empátia… A beleélés lélektana, EGO SCHOOL BT., Budapest 

Mastenbroek, W. F. G. (1991) Konfliktusmenedzsment és szervezetfejlesztés, KJK, Budapest 

Edward De Bono (2007) A hat gondolkodó kalap, Manager Könyvkiadó Kft., Budapest 

Vera F. Birkenbihl (1998) Kommunikációs gyakorlatok, Trivium kiadó, Budapest 

Tóth Ferenc (1997) Regionális foglalkoztatási érdekegyeztetés /Munkaügyi Kutató Intézet, Bu-

dapest 

Bencsik Andrea (2005) Változások menedzselése, szervezetfejlesztés, Veszprémi Egyetemi Ki-

adó, Veszprém 

Deutsch M. (1981) Az együttműködés és a versengés hatása a csoportfolyamatokra. In: Csepeli 

Gy. (szerk.) A kísérleti társadalomlélektan főárama. Gondolat Könyvkiadó, Budapest. 

Deutsch M, Krauss RM. (1981) A fenyegetés hatása az interperszonális alkura. In: Csepeli Gy. 

(szerk.) A kísérleti társadalomlélektan főárama. Gondolat Könyvkiadó, Budapest. 

Mérő L. (1996) Mindenki másképp egyforma, Tericum, Budapest 

Simon, F., (2015):Bevezetés a konfliktus rendszerelméletébe és a konfliktusmegoldásba, In 

Dynamics Consulting Kft., Budapest  

Smith, E. R., Mackie, D. M. (2001) Segítségnyújtás és bántalmazás. In: Szociálpszichológia, Osi-

ris Kiadó, Budapest.  

Strasser F., Randolph P., (2008) Mediáció A konfliktusmegoldás lélektani aspektusai, Nyitott 

Könyvműhely, Budapest 

Zuschlag B., Thielke W., (2009): Mindennapjaink konfliktushelyzetei, Medicina Könyvkiadó 

Zrt., Budapest 

 

  

http://www.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tamop412A/2010-0019_konfliktus_kezeles/adatok.html
http://www.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tamop412A/2010-0019_konfliktus_kezeles/adatok.html
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Kód: 

BT_VK307 
A fenntartói irányítás gyakorlata 

Kreditszám: 

4 

Választhatóság: 

kötelező 

Heti óraszám: 

10 

Kurzuszárás: 

gyakorlati jegy 

Tanóraforma: 

gyakorlat 

Előfeltétel: 

- 

 

Tematika:  

1.   A magyar oktatási rendszer intézményi struktúrája, meghatározó jogszabályok 

2. Az alapító, a fenntartó és a működtető fogalma, állami, önkormányzati, egyházi, alapít-

ványi fenntartók, alapító okiratok/szakmai alapdokumentumok 

3. A fenntartói jogok és kötelességek 

4. Az irányítási rendszer általános jellemzői (szakmai irányítás, finanszírozás, humánerő-

forrás fejlesztése), irányítási szintek, funkciók és szereplők 

5.  A fenntartók döntési, jóváhagyási, ellenőrzési és értékelési jogkörei és feladatai a külön-

böző típusú fenntartók esetében 

6.  A tankerületi központok, mint az állami köznevelési közfeladat ellátásban kiemelt fenn-

tartóként részt vevő szerv 

7. A fenntartók és az intézmények között kialakított kapcsolatrendszerek, és a napi műkö-

dést meghatározó eljárásrendek 

8. A fenntartók elvárásait, feladatait és erőforrásait segítő intézményi lehetőségek 

 

Szakirodalom: 

A hatályos jogszabályok (törvények, rendeletek) és azok értelmezései 
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Kód: 

BT_VK309 
Az Oktatási Hivatal feladatrendszere 

Kreditszám: 

4 

Választhatóság: 

kötelező 

Heti óraszám: 

10 

Kurzuszárás: 

kollokvium 

Tanóraforma: 

gyakorlat 

Előfeltétel: 

- 

 

Tematika:  

1. Az Oktatási Hivatal létrejötte, az oktatásirányításban betöltött helye és szerepe. 

2. Közoktatási feladatok: nyilvántartási, adminisztrációs feladatok, ellenőrzési, érté-

kelési feladatok, verseny- és vizsgaszervezés 

3. Felsőoktatási feladatok: intézmény- és képzésnyilvántartás, akkreditáció, felsőok-

tatási felvételi, nemzetközi kapcsolatrendszer 

4. Pedagógus-továbbképzési feladatok 

5. Nyelvvizsgarendszer és akkreditációs, honosítási feladatok 

 

Szakirodalom: 

• 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről 

• 2011. évi CCIV. törvény a nemzeti felsőoktatásról 

• Az Oktatási Hivatal hatályos SZMSZ-e 

• Az Oktatási Hivatalról szóló 121/2013. (IV. 26.) Korm. rendelet 

• 48/2012. (XII.12.) EMMI rendelet a pedagógiai-szakmai szolgáltatásokról, a pedagó-

giai-szakmai szolgáltatásokat ellátó intézményekről és a pedagógiai-szakmai szolgálta-

tásokban való közreműködés feltételeiről 

• 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a köz-

alkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézmények-

ben történő végrehajtásáról 

• 277/1997. (XII. 22.) Korm. rend. a pedagógus-továbbképzésről és –szakvizsgáról 

• 2011. évi CLXXXVII. törvény a szakképzésről 

• 229/2012. (VII.28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtá-

sáról 

• 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a 

köznevelési intézmények névhasználatáról 

• 110/2012. (VI. 4.) Korm. rendelet a Nemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezetéséről és 

alkalmazásáról 

• Az érettségi vizsga vizsgaszabályzatának kiadásáról szóló 100/1997. (VI. 13.) Korm. 

rendelet 

• https://www.oktatas.hu/  

 

 

  

https://www.oktatas.hu/
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IV. félév 
Kód: 

BT_VK303 
Szervezeti kommunikáció, iskolamarketing Kreditszám: 

5 

Választhatóság: 

kötelező 

Heti óraszám: 

20 

Kurzuszárás: 

gyakorlati jegy 

Tanóraforma: 

gyakorlat 

Előfeltétel: 

- 
  

Tematika:  
 

1. Az iskolai pedagógiai folyamat, mint termék, az iskola, mint piacorientált intézmény. Intéz-

ményi önértékelés. Az iskola és a változó környezet. 

2. Közvetlen és közvetett partnerek az iskolai szervezetben, a Pedagógiai Program marketing 

szempontú megközelítése.  

3. Az iskolamarketing értelmezése és gyakorlata. Stratégiai tervezés és az intézkedési tervek 

gyakorlata. Minőség és hatékonyság.  

4. A szervezeti kommunikáció, mint a vezetés alapvető eszköze, a szervezet összehangolt mű-

ködésének kulcsa. A szervezeti kommunikáció formái és irányai, formális és informális csa-

tornák, kommunikációs partnerek, technikák, módszerek. 

 Szakirodalom:   
Szabó Katalin: Kommunikáció felsőfokon. Kossuth Kiadó, Budapest, 1997 

Levi, V.: Az önismeret művészete. Gondolat, Budapest, 1985 

Dinya László, Farkas Ferenc, Hetesi Erzsébet & Veres Zoltán: Nonbusiness marketing és menedzsment. KJK-

Kerszöv, Budapest, 2004. 

McLeish, Barry, J.: Sikeres marketingstratégiák nonprofit szervezetek részére. CO-NEX Könyvkiadó Kft. Buda-

pest, 1997. 

Bartal Anna Mária: Nonprofit elméletek, modellek, trendek. Budapest, Századvég, 2005. 

Hutflesz, M.: Iskolafejlesztés és marketing, távoktatási tananyag, készült az Európai Regionális Fejlesztési Alap 

(INTERREG III) – A Közösségi Kezdeményezes Program Szlovénia – Magyarország – Horvátország Szomszéd-

sági Program keretében (2007) 

Kotler, P., Fox, K.: Oktatásmarketing, oktatásmenedzsment, Országos Közoktatási Intézet, Kutatási Központ, 

Okker, Budapest, 1998. 

Kotler, P., Keller, K.L. (2006), Marketing-menedzsment, Akadémiai Kiadó, Budapest, 2006. 

Levitt, T.: Oktatásmenedzsment, Országos Közoktatási Intézet, Kutatási Központ, Okker, Budapest, 1998. 

Pecsenye Éva: Marketing management a pedagógiában, Új Pedagógiai Szemle, Országos Közoktatási Intézet, 

Budapest, 1998. 

Rókusfalvy Pál: A vezetés lélektana. BME Műszaki Pedagógiai Tanszék kiadása, Budapest, 2002. 189. p. 

Barálh Tibor - Golnhofer Erzsébet: Minőség és marketing az iskolában. OKKER Kiadó, Budapest, 1997. 16-22. 

p. 

Botka Lajosné: A minőség menedzselése. In: Baráth Tibor - Golnhofer Erzsébet (szerk.): Minőség és marketing 

az iskolában. OKKER Kiadó, Budapest, 1997. (80-87. p.) 

Thomas J. Sergiovanni: A hatékony és sikeres iskola jellemzői. OKKER Kiadó, Budapest, 1991. 97. p.  

Dr. Ormándi János: Reklám és marketingtevékenység jelentősége a ma iskolájában. Módszertani Közlemények. 

2007. 47. évf. 1. szám. 1-6. p. 

Dr. Ormándi János: PR és marketing módszertana a közoktatási intézményekben. Módszertani Közlemények. 

2008. 48. évf. 4. szám. 145-153. p. 

Muhi B. Béla: Oktatásmarketing. Elméleti és gyakorlati tudnivalók. Thurzó Lajos Művelődési-Oktatási Központ, 

Zenta, 2013. 
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Kód: 

BT_VK504 
Vezetési kompetencia (tréning) Kreditszám: 

5 

Választhatóság: 

kötelező 

Heti óraszám: 

20 

Kurzuszárás: 

gyakorlati jegy 

Tanóraforma: 

gyakorlat 

Előfeltétel: 

- 

 

Tematika:  

Alapvető vezetői stílusok 

Alapvető vezetői kompetenciák 

Agilis szemléletű vezetés- változásmenedzsment 

1. Szociális kapcsolatok és empátia szerepe a vezetésben-Hogyan válhat a csoport csa-

pattá? 

2. Vezetői funkciók és szerepek 

3. A jövő kompetenciái: 

1. változáskövetés 

2. érzelmi intelligencia 

3. kommunikáció 

4. döntések és feladat-delegáció 

5. digitális kompetenciák 

6. önreflexió és önirányítás 

Vezetői kiégés 

1. A kiégés folyamata, jellemzői és tünetei, a megelőzés lehetőségei 

2. Gyakorlati módszerek kiégés ellen (Mindset eszközök) 

3. Vezetői öncoaching 

. 

Szakirodalom:  

Dr Szőnyi Gábor: Agilis és sikeres vezetés, Z-PRESS Kiadó, Miskolc, ISBN: 978-963-9493-

91-9 

Werner Vogelauer (2008). Coaching a gyakorlatban. Vezetők szakszerű tanácsadása 

és támogatása. BEEHIVE Kft., Budapest. ISBN: 9789630656009 

Bakacsi Gyula (2007). Szervezeti magatartás és vezetés. Aula Kiadó, Budapest. ISBN: 

9789639585492 

Marcus Buckingham & Curt Coffman (2002). Először is, szegd meg az összes 

szabályt! Bagolyvár Könyvkiadó, Budapest. ISBN: 9789639197978 

Brian Tracy (2014) Tárgyalás - Brian Tracy sikerkönyvtára Trivium Kiadó, Budapest. 

ISBN: 9786155334092 
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Kód: 

BT_VK405 
Az intézményvezetés módszertana 

Kreditszám: 

5 

Választhatóság: 

kötelező 

Heti óraszám: 

20 

Kurzuszárás: 

gyakorlati jegy 

Tanóraforma: 

gyakorlat 

Előfeltétel: 

- 

 

Tematika:  

1. A vezetés alapelvei és vezetési feladatok. A köznevelés intézményi feladatrendszer me-

nedzsmentszemléletű megközelítése. 

2. A vezetési folyamat elemei, a stratégiaalkotástól a minőségfejlesztésig. 

3. Kommunikáció a szervezetben, vezetői kommunikáció. 

4. Az intézményi HR-feladatok. A pedagógusi és más munkaköri állomány fejlesztése, 

mentálhigiéné, motiváció, toborzási módszerek. Egyéni és csapatfejlesztés a köznevelés 

intézményiben. 

5. Elégedettség- és hatékonyságmérések. 

6. A vezető személyiségének fejlesztése. 

 

Szakirodalom: 

Dinya László. Szervezetek sikere és válsága. Akadémiai Kiadó, Budapest, 2008. 

Klein Balázs & Klein Sándor: A szervezet lelke. Edge 2000 Kiadó, Budapest, 2006. 

Klein Sándor: Vezetés- és szervezetpszichológia. Edge 2000 Kiadó, Budapest, 2007. 

Mészáros Aranka (szerk.): Az iskola szociálpszichológiai jelenségvilága. ELTE Eötvös Ki-

adó, Budapest, 2004. 

Neges, G. & Neges, R.: Vezetésmódszertan. Menedzsment-tréning. Perfekt, Budapest, 

1998. 

Rókusfalvy Pál: Sajátos pedagógiai feladatok 6. Vezetéslélektan, BME Kiadó, Budapest, 

2006. 

Setényi János (szerk.): Sikeres iskolavezetés: közoktatási kézikönyv / Raabe Tanácsadó és 

Kiadó Kft. 2011. 

 

 

  



 

11 

 

Kód: 

BT_VK408 
Szakmai támogatási rendszer 

Kreditszám: 

4 

Választhatóság: 

kötelező 

Heti óraszám: 

10 

Kurzuszárás: 

gyakorlati jegy 

Tanóraforma: 

gyakorlat 

Előfeltétel: 

- 

 

Tematika:  

1. A pedagógiai folyamatok külső és belső szakmai támogatásának rendszere, peda-

gógiai-szakmai szolgáltatások.  

2. Pedagógiai értékelés, országos és nemzetközi mérések; a pedagógusok mérési, ér-

tékelési kultúrájának fejlesztése, szaktudásának bővítése; mérőeszközök haszná-

lata és az erre alapozott fejlesztés; köznevelési intézmények belső pedagógiai ér-

tékelési rendszerének kialakítása, fejlesztése, pedagógiai folyamatok mérési ered-

ményekre alapozott tervezése. 

3. Szaktanácsadás, tantárgygondozás: az intézmények igényei alapján a szaktanács-

adók, tantárgygondozók munkájának megtervezése, koordinálása, feladatok dele-

gálása, a szaktanácsadói tevékenységek összesítése, nyilvántartása, pedagógiai, 

szakmódszertani fejlesztő beavatkozások tervezése, szervezése, végrehajtásuk el-

lenőrzése, az intézményekben alkalmazott pedagógiai módszerek és fejlesztő te-

vékenységek elemzésének, értékelésének segítése az adott köznevelési intézmény-

típusnak megfelelően, új tantárgypedagógiai módszerek, eszközök, eljárások meg-

ismertetése, terjesztése, konzultációs fórumok, területi tanácskozások, műhely-

munkák szervezése pedagógusok számára, a különböző tantárgyak, szakterületek 

köznevelési feladataihoz kapcsolódó tudományos információk gyűjtése, feldolgo-

zása és közvetítése a nevelési-oktatási intézmény és a pedagógusok részére. 

4. Tanügyigazgatási, pedagógiai szolgáltatás: a tanügyi dokumentumok vezetésére 

való kötelezettség betartásának támogatása, közreműködés a nevelési-oktatási in-

tézmények pedagógiai programjainak elkészítésében, felülvizsgálatában és módo-

sításában, a megyei, fővárosi köznevelés-fejlesztési tervben foglaltakkal össz-

hangban, az egyházi és magán fenntartó fenntartásában működő köznevelési in-

tézmények vonatkozásában az intézményszerkezetre vonatkozó tanácsadás, intéz-

ményvezetők számára szakmai tanácskozások, tájékoztatók tartása, tapasztalat-

cserék szervezése. 

5. Pedagógusok képzésének, továbbképzésének és önképzésének segítése, szerve-

zése: képzési igények felmérése; továbbképzési programajánlat elkészítése; peda-

gógus-továbbképzési programok szervezése, dokumentálása, képzések nyilván-

tartása, beszámolási kötelezettségek teljesítése; továbbképzési programok elkészí-

tése és akkreditáltatása. 

6. Tanulmányi és tehetséggondozó versenyek szervezése, összehangolása. 

7. Tanulótájékoztató, -tanácsadó szolgáltatás: a pályaorientációt, pályaválasztást, to-

vábbtanulást segítő pedagógusok támogatása, a köznevelés rendszerét érintő kér-

désekben információk közvetítése, azok értelmezésének segítése a tanulók és az 

iskolai diákönkormányzatok részére fórumok, továbbképzések szervezése a tanu-

lók, a diákönkormányzatok és a diákönkormányzatok munkáját segítő pedagógu-

sok részére. 

8. Pedagógiai tájékoztatás. 

9. A lemorzsolódással veszélyeztetett tanulók érdekében korai jelző és pedagógiai 

támogató rendszer működtetése. 

 

 

Szakirodalom:  

• 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről 
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• Az Oktatási Hivatalról szóló 121/2013. (IV. 26.) Korm. rendelet 

• 48/2012. (XII.12.) EMMI rendelet a pedagógiai-szakmai szolgáltatásokról, a pe-

dagógiai-szakmai szolgáltatásokat ellátó intézményekről és a pedagógiai-szakmai 

szolgáltatásokban való közreműködés feltételeiről 

• 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és 

a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési in-

tézményekben történő végrehajtásáról 

• 277/1997. (XII. 22.) Korm. rend. a pedagógus-továbbképzésről és –szakvizsgáról 

• 2011. évi CCIV. törvény a nemzeti felsőoktatásról 

• 2011. évi CLXXXVII. törvény a szakképzésről 

• 229/2012. (VII.28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végre-

hajtásáról 

• 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről 

és a köznevelési intézmények névhasználatáról 

• 15/2013. (II. 26.) EMMI rendelet a pedagógiai szakszolgálati intézmények műkö-

déséről 

• 32/2012.(X.8.) EMMI rendelet a sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai neve-

lésének irányelve és a sajátos nevelési igényű tanulók iskolai oktatásának irány-

elve kiadásáról 

• FALUS Iván: Bevezetés a pedagógiai kutatás módszereibe, Bp.: Műszaki Könyv-

kiadó, 2000. 540.p. 

• FAZEKAS Károly - KÖLLŐ János - VARGA Júlia (szerk.)  

Zöld könyv a Magyar Közoktatás megújulásáért; Budapest: Ecostat, 2008; 295.p. 

• PAVLIK Oszkárné – Dr. SZILÁGYI Imréné 

Szaktanácsadók kézikönyve, Bp.: Fővárosi Pedagógiai Intézet, 2000. 240.p. 

• https://www.oktatas.hu  
 

 

  

https://www.oktatas.hu/


 

13 

 

Kód: 

BT_VK417 
Az intézményvezetés gyakorlata 

óvodában, általános iskolában 

Kreditszám: 

5 

Választhatóság: 

választható 

Heti óraszám: 

10 

Kurzuszárás: 

kollokvium 

Tanóraforma: 

előadás/gyakorlat 

Előfeltétel: 

- 

 

Tematika:  

Kurzus első része: 3 óra - előadás 

1.”Újra” a nevelési célokról óvodában és általános iskolában 

2. Mit várunk az óvodától, mit várunk az iskolától? Mit várnak tőlünk? Mit jelent a gyermek 

„fejlesztése”? 

3. Hálózatépítés a köznevelés gyakorlatában. Tehetséggondozás, felzárkóztatás, fenntarthatóság 

pedagógiája… 

Kurzus második része: 6 óra –előadás/ interaktív 

4. „Ami a pedagógusképzésből kimaradt…”: Hogyan építsünk jó nevelő-/tantestületet, hogyan 

legyünk jó csapattagok? Human Resource Development/HRD/ a gyakorlatban. /emberi erőforrások 

tervezése, munkakör-elemzés, tervezés, értékelés, ösztönzés, munkaerő kiválasztás, 

teljesítményértékelés/ 

5. Életpálya követelmények a pedagógussal, intézményvezetőkkel szemben 

6. Munkahelyi társas viszonyok lélektana 

7. Szervezeti kultúra vizsgálata 

8.Mitől lehetünk jó vezetők?/hatékony vezetés előnyei, rossz vezetés hátrányai, vezetői önértékelés, 

a vezetés mibenléte: kritikai alapelvek, alapvető készségek, csapatépítés, professzionális vezetői 

kommunikáció, motiváció, csapatépítés, csapat betanítása, megbeszélések, értekezletek levezetése, 

hatékony munkakapcsolat, csapatszellem javítása, Braintstorming/ötletroham, egyéni fejlődési terv 

kialakítása/ 

Kurzus harmadik része: 1 óra – „Kérdezz-felelek!”   

9. Munkaügyi kérdések az intézményvezetés gyakorlatában 

 

 

Szakirodalom: 

Az aktuálisan hatályos köznevelési jogszabályok 

Balázs Éva (szerk.) Iskolavezetők a 90-es években. OKKER Kiadó, Budapest, 1998.  

Bíró Gyula (szerk.) Korszerű vezetési ismeretek a XXI. században, Civil Centrum Bt., Debrecen, 

2006. 

Bodnár Gabriella: Az emberi erőforrás fejlesztése az oktatásügyben, OKKER Kiadó, Budapest 

Chris Roebuck: Hatékony vezetés. Scolar Kiadó, 2000.  

Hersey, Paul: A helyzetorientált vezető. Vezetés eltérő helyzetekben. Műszaki Könyvkiadó, 

McMillan & Baneth, Budapest, 1997. 

Hoffmann Rózsa: Vezetés – pedagógusszemmel. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, 2005. 

Lannert Judit, Nagy Mária (szerk.): Eredményes iskola. Adatok és esetek. Országos Közoktatási 

Intézet, Budapest, 2006. 

Mintzberg, Henry: A menedzsment művészete. Alinea Kiadó – Rajk László Szakkollégium. 

Budapest, 2010. 
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Kód: 

BT_VK418 
A professzionális intézményvezetés 

gyakorlata a középiskolában 

Kreditszám: 

5 

Választhatóság: 

választható 

Heti óraszám: 

10 

Kurzuszárás: 

kollokvium 

Tanóraforma: 

előadás/gyakorlat 

Előfeltétel: 

– 

 

 Tematika:  

A nevelésről vallott felfogás a köznevelési és a közoktatási törvény szellemében. Hogyan függ az 

iskola pedagógiai programja az oktatáspolitikától? 

A gimnáziummal szembeni társadalmi elvárások. Mit vár el a fenntartó? Országos 

kompetenciamérés. 

Igazgató vagy intézményvezető? 

Pedagógus életpálya és előmeneteli rendszer. Hogyan jelennek meg a vezetői kompetenciák a 

mindennapokban? 

Az intézményvezetés, iskolaigazgatás feladatai a mindennapok gyakorlatában. Vizsgaszervezési 

feladatok, felvételi eljárás a gyakorlatban. Az igazgatónak csak pedagógiai feladatai vannak? Az 

igazgató központi feladata: az óralátogatás.  

Az iskola alapdokumentumai, azok elfogadása és módosítása. 

Kapcsolattartás a partnerekkel. Az igazat mondjuk, vagy csak a valódit? Mi a feladata az iskolai 

munkát támogató alapítványnak? Átveheti-e, át kell-e vennie a fenntartó feladatát az alapítványnak? 

Munkaügyi kérdések az intézményvezetés gyakorlatában, a Kjt. vonatkozó pontjai. határozott és 

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony. Kell-e kikötni próbaidőt? A szabadságolások rendje. 

Besorolás, végkielégítés, jubileumi jutalom. Soros lépés, az életpálya szakaszai, pedagógus-

minősítéssel kapcsolatos teendők. Végzünk-e HR-feladatot az iskolában? Gazdálkodunk-e az 

iskolában?  

 

 Számonkérés 1 óra – a vezetői feladatokkal kapcsolatos rövid reflexió megírása néhány cikk 

alapján (Modern iskola, Új köznevelés, Iskolaszolga). 

 

 Szakirodalom: 

Az aktuálisan hatályos köznevelési jogszabályok: 

- a 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről; 

- 229/2012. (VIII.28.) Korm. rendelet A nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról; 

- a 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a 

köznevelési intézmények névhasználatáról; 

- 326/2013. (VIII.30.) Korm. rendelet a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a 

közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben 

történő végrehajtásáról 

- 2012. évi CXXV. törvény a tankönyvpiac rendjéről szóló 2001. évi XXXVII. törvény 

módosításáról 

Hoffmann Rózsa: Vezetés – pedagógusszemmel. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, 2005. 
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Kód:  

BT_VK419 

 

Pályázatok és projektek az oktatásban 
Kreditszám:   

5 

 

Választhatóság: 

választható 

Heti óraszám: 

10 

Kurzuszárás: 

kollokvium 

Tanóraforma: 

előadás/gyakorlat 

Előfeltétel: 

- 

 

Tematika:  

 

A projekt fogalma, projekttípusok, projektek az oktatási szférában. 

A projektciklus felépítése, működése. A projekt ciklus menedzsment. A projekt szervezete. 

Pályázati tevékenység szerepe.  

Hazai és nemzetközi támogatások, pályázatok. 

Pályázatok írása és menedzselése, a pályázatírás szükségessége, -alapelvei; pályázatok típusai; pá-

lyázatok legfontosabb elemei. 

Pályázati lehetőségek az oktatás területén. 

Pályázati tapasztalatok megvitatása. 

 

 Számonkérés 1 óra – pályázati terv készítése az intézményük számára vagy egy konkrét pályázat 

kiírásra projektötlet kidolgozása  

 

Szakirodalom: 
• Damjanovich Katalin – Vörös Andrea (szerk.) (2003): A pályázás alapjai. Projekttervezés és pá-

lyázatkészítés dióhéjban. Budapest, Nemzeti Fejlesztési Hivatal - Tempus Közalapítvány 

• Juhász Erika (2010): Hazai és nemzetközi pályázatok forrásai kulturális fejlesztésre. In: Juhász 

Erika (szerk.): Kulturális projektciklus menedzsment. Nyíregyháza, TIT Jurányi Lajos Egy-

esülete 140-170.  
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