
AZ IGAZGATÓ SEGÍTSÉGE 

A rendszeresen, tervszerűen és módszeresen 
végzett szakmai önképzés szükségessége, fon-
tossága az oktató-nevelő munkában már nem 
vitatéma, nem képezheti megfontolás tárgyát 
egyetlen munkája iránt érdeklődő pedagógus-
nak sem. A nemrégiben megjelent miniszteri 
rendelet az eddigi továbbképzési gyakorlatot 
formailag és tartalmilag lényegesen módosí-
totta. Az ú j továbbképzési rendszer szep-
temberben lép életbe, azonban már is több 
dolog megfigyelhető és értékelhető. Figyelem-
reméltó a választási lehetőségek sokfélesége, 
amelyek elsősorban az egyéni képességek ki-
bontakozását teszik lehetővé. Az új rendel-
kezés előtérbe helyezi az anyagi és erkölcsi 
érdekeltséget, ugyanakkor értékmérővé teszi 
az eredményességet, amelyről komoly szinten 
számot kell adnia munkájában minden pe-
dagógusnak. Természetesen ezek még csak elő-
zetes észrevételek, a feltételek biztosítottsá-
gától függ az, hogy az elképzelések milyen 
széles körben - és milyen mélységben realizá-
lódnak. 

A lehetőségekből adódik az is, hogy az 
egyéni önképzés az eddigieknél még nagyobb 
rangra emelkedik, fontossága az egyéni mun-
kában elengedhetetlenül szükségesse válik. Je-
lenleg inkább az önképzés „hogyan"-ja az, 
amelyről érdemes és fontos szólni. A sok le-
hetséges mód közül elsősorban az igazgató és 
a tantestületi segítséget emelném ki. 

Jó dolog az, ha óraközi szünetekben, üres 
órákban vagy a tanítás befejezése után a ta-
nári szobában beszámoló, vita folyik egy-egy 
megjelent szakcikkről, könyvről, sokszor a 
délutáni órákig. Mindenki számára eredmé-
nyesebb, több, igényesebb ez, mint azt hall-
gatni vég nélkül, hogy x kartársnő kisfia mi-
lyen bemondásokat produkál, vagy milyen re-
cept alapján készült a vasárnapi tészta. Termé-
szetesen ez is kell, de megfelelő helyen és idő-
ben. A szaktudományok eredményei, az in-
formációk alig felfogható tömege, figyelem-
mel kísérése egyre jobban megtanít bennün-
ket az idővel való gazdálkodásra. Maradék-
talanul, olvasva és hallva egyszemélyben, egy-
időben befogadni képtelenség. Meg kell osz-
tani a tájékozódási munkát, válogatni, sze-
lektálni, rangsorolni kell az információkat. 
Egymásnak ebben sokat segíthetünk beszá-
molóinkban. 

A legnagyobb segítséget, mint legfőbb irá-
nyító az igazgató adhatja. Hogyan segítheti 

1 az igazgató az önképzést? 
Sokféle módon. Saját tapasztalataimból a 

következőket emelném ki: 
— legfőbb segítsége abban rejlik, hogy 

felhívja a figyelmet egy-egy érdekesebb 
szakkönyvre, megjelent cikkre vagy hal-
lott problémára. A figyelemfelhívás 
„hogyan"-jában és „miért"-jében azon-
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ban igényesnek, tudatosnak kell lennie. 
Ehhez elsősorban ismernie kell beosz-
tottjainak érdeklődését, olvasottsági 
szintjét, hiányosságait ahhoz, hogy ok-
kal, céllal tegye, amit tesz. Nem egy-
szerű munka ez, hiszen előzetes tájé-
kozottságra kell szert tennie, mert ajan-
lani, irányítani nagy felelősség. Igazga-
tóm rendszeresen aláhúzza pirossal egy-
egy cikkben a leglényegesebb észrevéte-
leket és kitűzi a tanári szoba hirdető 
falára, vagy szünetekbén elénk teszi az 
asztalra. Ez részben felkelti az érdek-
lődést és sokat könnyít az olvasásban. 

— A másik nagyon fontos és jó dolog az, 
amikor az elolvasott 'anyagból beszá-
mol, vitát kezdeményez. Ha egy testü-
let légkörét a véleménycsere, vita jel-
lemzi, bizony mindenki igyekszik lépést 
tartani és nem hallgatni, lemaradni eb-
ben, hiszen a tájékozatlanság kiderü-
lése nem kellemes érzés, márcsak ezért 
is érdekelt az olvasásban, az odafigye-
lésben. 

— Nem elég azonban az, hogy felhívja a 
figyelmet, hanem a beszélgetésekben, a 
vitákban legyen igényes, erős vitapart-
ner. Ezzel nemcsak tekintélyt, bizalmat 
szerez, hanem rangot is ad e beszélgeté-
seknek, többre, jobbra ösztönöz. 

— Mindezek mellett jó dolog az, ha lá-
togatott órái elemzése során észreveszi a 
nyújtott teljesítményben az önképzés 
szintjét. Az esetleges hiányosságok ész-
revételezésének és közlésének ez a mód-
ja nagyobb pedagógiai értékű, mint az 
általánosan hangoztatott feladatok köz-
lése. 

Ügy tűnik egyszerű kis dolgok ezek, talán 
apróságok, de nagy dolgok múlhatnak ezeken 
az apróságokon akkor, ha az igazgató fele-
lősséget érez azért a kis közösségért, amely-
nek vezetésével megbízták, és amellyel ered-
ményeket akar elérni. 

Ilyen munkahelyen jó és érdemes dolgozni, 
érdemes helyet, rangot kivívni és kezdemé-
nyezni. Ilyen lehetőségek között természetes 
és magától értetődő az, hogy a testület tag-
jai egy-egy készülő pályamunka, cikk, vagy 
gyakorlati elképzelés valóraváltásakor igény-
lik és kikérik az igazgató véleményét, segít-
ségét munkájukban. Ez nemcsak bizalmat bi-
zonyít, hanem támogatást, kritikát is igényel. 

Jobb az, ha az igazgatót ilyen vonatko-
zásban „nem hagyják békén", mint az, ha 
csak elvétve keresik a problémákkal. 

Ha a vezetés ilyen, akkor ez megteremtheti 
az alapot arra, hogy a testületi munka igé-
nyes, egységes, tartalmas legyen. 

Függ Tibórné 
Hódmezővásárhely 
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