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BEVEZETŐ

A harmadik vezetői ciklusra készülve írom e pályázatot. Számvetést készítek,
tervezek, gondolkodom, feladatokat tűzök ki magam elé. Ez így természetes a
magyarországi közoktatási viszonyok között, ahol az a megszokott, hogy a
korábbi évek igazgatója – feltéve, hogy bírja az alkalmazotti közösség, a
diákság és a szülők támogatását – folytatni kívánja a megkezdett munkát
intézménye élén.
Nincs ez mindenütt így. Nyugat-európai tapasztalataim azt mutatják, hogy a
vezetők egy–két ciklus után új helyre kerülnek, új közösséget ismernek meg, és
új közösséget kell nekik is megismerniük. Alkalmazkodniuk kell a helyi
elvárásokhoz, de őket is el kell fogadnia az adott intézmény polgárainak. Ez
automatikusan megfrissülést hoz mindenkinek az életében, az újradefiniálás
nagy haszonnal kecsegtet.
Az alacsony magyarországi – országon belüli – mobilitás azonban speciális
feladatokat alakít ki, az említett megfrissülést azonos helyszínen, ugyanazokkal
a szereplőkkel kell tudni megélni. Nem könnyű feladat, s úgy különösen nem,
ha nem csupán a megfrissülési vágytól hajtva szeretnénk változtatni.
Az értelmes, indokolt változtatás mindig egy folyamat végén, mint adekvát
következmény jelenik meg. Nem lehet, inkább úgy mondom, nem szabad l’artpour-l’art változtatásokat kívánni, eszközölni.
Nem akarok persze a szükségből erényt kovácsolni, és előre megmagyarázni,
hogy miért is jó, ha nincs változás egy intézmény irányításában bizonyos
időközönként. Csupán azt szeretném megvilágítani, hogy meggyőződésem
szerint a folyamatosság előnyeit legalább olyan haszonnal lehet egy intézmény
szolgálatába állítani, mint a változásét. Feltéve, hogy a változtatásra megérett
helyzeteket a vezető felismeri, mérlegelés után döntéseket hoz, és azokat
végre is hajtja.
Mindig is ilyen vezető szerettem volna lenni. Mindig is érdekeltek a folyamatok,
azok jellemzői, eredményei, és izgalommal készültem a szükséges
változtatások bevezetésére, és azok megfigyelésére. Legújabb pályázatomat is
ennek szellemében készítettem el. Ki szeretném használni a folyamatosság
előnyeit, de a kedvezőtlen, vagy nem sikeres hajtásokat szeretném ezután is
meglátni, levágni, vagy csak egyes hangsúlyokat áthelyezni, esetleg elültetni új
dolgokat, kijelölni új irányokat, s ezáltal megteremteni a megújulás lehetőségét,
a megfrissülést abban a szervezetben, amelyben közös célokért dolgozunk,
küzdünk.

3

Életrajz
Hivatalos életrajzomat csatolom a pályázat végén, most csak pár dolgot
említenék meg, melyek a száraz tényeken túl érdekesek lehetnek.
Zeneakadémista koromban zenésznek készültem, bár előtte az orvosi pálya
vonzott, egy ideig készültem is arra. Végül zenész lettem, most is annak tartom
magam. Hegedülök, hangszerelek, tanítok, zenekarokat vezetek. Persze
számtalan dologgal foglalkoztam, foglalkozom emellett. Már diákkoromban
vonzott a film, a fotó, a képzőművészet. Most megadatott, hogy filmek
készítésében is közreműködjek, sőt én találjam ki: mi és hogyan legyen benne.
Grafikai stúdiót hoztam létre, plakátokat terveztem, könyveket szerkesztettem
és adtam ki. Programtervezőnek is hívtak egy számítógépes vállalathoz, de
fiatalon saját könyvesboltot is vezettem, nyelvet is tanítottam, s kitanultam a
nyomdai előkészítést is. Szívesen tartok elméleti előadásokat, és
folytathatnám…
Mégis mi az, ami ezeknek az izgalmaknak az ellenére is a pedagógus pályán
tart?
Egyszer valaki – a Dohnányis növendékeinkből alakult Auer Szimfonikusok
egyik koncertje után – a közönségből megkeresett és azt mondta: régóta figyel,
de soha nem lát olyan örömet az arcomon máskor, mint amikor ezekkel a
fiatalokkal adott koncert után a közönség felé fordulva meghajolok…
Ekkor tudatosult csak bennem, hogy miért is csinálom a tanítást, az igazgatást.
Ekkor jöttem rá hogy az az öröm, amit a fiatalok öröme ad nekünk – nekem –,
amit az ő fejlődésük vált ki belőlünk, minden egyéb úgynevezett „szakmai
örömöt” felülír. Ebben az örömben benne érezhető a jövő szépsége és izgalma
is, amit mi már nem fogunk látni, de ezek a fiatalok majd megteremtik.
Motiváció
A tevékenység közben érzett öröm fontos, de nem az egyedüli indíték arra,
hogy pályázatot írjak, hogy jelezzem, folytatni kívánom a megkezdett munkát.
Évszázados veszprémi zenei hagyományok
Veszprém több évszázados, gazdag zenei múltja megköveteli, hogy abban a
városban, ahol Mozart egy szimfóniáját már keletkezése után pár hónappal a
székesegyházi zenekar bemutatta, ahol olyan személyiség, mint Auer Lipót
kaphatta meg a szakszerű zenei képzést, ott a zeneművészet magasfokú
művelése, tanítása tovább kell hogy fejlődjön.
30 éves lesz a Dohnányi
Azt is saját feladatomnak érzem emellett, hogy a veszprémi Zenede élő
hagyományára épített, a következő tanévben már 30 éves múltra visszatekintő
zeneművészeti szakközépiskolai képzés, az ismert nehézségek ellenére
továbbéljen, kiteljesedjen, a beléfektetett anyagi és szellemi erők az elmúlt
évtizedekhez hasonlóan szép gyümölcsöt teremjenek.
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A tanítás belső kényszere
Az aktív muzsikusi lét megöveteli, hogy az előadóművész folyamatosan
átgondolja, mit és miért csinál úgy a hangszerén, a színpadon, a zenélés
folyamán, ahogy csinál. Ennek a letisztulásnak az eredményét kötelességünk
megismertetni a fiatalokkal, minden, amit jónak ítélünk a saját gyakorlatunkban,
annak a tanteremben van a helye. Azt át kell adni, el kell magyarázni és meg
kell értetni velük a „mester és tanítványa” metódus segítségével.
A fiatalok közösségi terei
Ma, amikor az elidegenedési veszély hatalmas – Facebook ide, vagy oda! –,
minden alkalmat meg kell ragadni arra, hogy értelmes, izgalmas és szép
célokat mutassunk a fiataloknak. Ezeknek a céloknak a fontosságát
közösségben lehet bemutatni, megéreztetni a leghatékonyabban. Iskolában,
osztályban, csoportban, zenekarban, énekkarban, kiránduláson, klubdélutánon.
Az együttzenélés, együtténeklés, a próbák feszültsége, izgalma, az egymásra
számítás és a kölcsönös bizalom megtapasztalása mind a jövő zálogai.
Összegzés
Ezeknek a gondolatoknak az őszinte feltárásával magam előtt is – de mindazok
előtt is, akik majd e pályázatot elolvassák – szerettem volna tudatosítani, milyen
óriási felelősség is ezzel az intézménnyel bánni, itt dolgozni, ezt vezetni.
Hogy milyen felelősség ezt az intézményt fenntartani és támogatni.
Hogy mindezért vállalni kell minden nehézséget, mert aki tehet valamit a
jövőért, azt meg kell tegye, legyen az tanár, igazgató, vagy iskolafenntartó.
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HELYZETELEMZÉS
A „Dohnányi” helye, szerepe

Sokszínű képzés
Egy város – megyeszékhely, megyei jogú város – középfokú oktatási
kínálatában helyet kell kapnia a lehetőségekhez mérten minél több típusú és
minél több, különféle képzést nyújtó intézménynek. Így tud egészségesen
működni az oktatási rendszer, így kapják meg az állampolgárok a választás
lehetőségét, így részesülhet minden gyermek a képességei és érdeklődési
körének megfelelő középiskolai képzésben.
Intézményünk is ennek a szellemében jött létre, veszprémi hagyományokra
építve, de új minőséget teremtve a városban, a megyében, régióban.
A kezdeti nehézségeket leküzdve az intézmény megtalálta a helyét, immár
csaknem 30 éve bizonyítja a korabeli létrehozói szándék indokoltságát.
A Dohnányi Ernő Zeneművészeti Szakközépiskola és Diákotthon az oktatási
palettán kiosztott szerepén túl számtalan ponton kapcsolódik környezete
életébe, ha nem épp ő a formálója, alakítója.
Mendelssohn Kamarazenekar
Az intézmény tanárainak művészi tevékenysége a legkézzelfoghatóbban a
Mendelssohn Kamarazenekar működésén érhető tetten. Ez az együttes épp a
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Zeneművészeti Szakközépiskola veszprémi megalapítása okán jött, illetve
jöhetett létre. Ha 1983-ban Veszprémben nem indul el ez a képzés, akkor ma
az azóta Bartók–Pásztory díjjal kitüntetett Mendelssohn Kamarazenekar nem
létezne, hiszen alapító muzsikusai a Dohnányi megalapítása miatt költöztek,
illetve telepdtek le Veszprémbe.
Hangversenyek
Az iskola művésztanárai a legkülönbözőbb zenei formációk tagjai, de többen
szólistaként is ismertek Magyarországon és külföldön egyaránt.
Országos zenei versenyek
A magyarországi zeneművészeti szakközépiskolák tanulmányi versenyei
közül 3 versenyt is iskolánk rendez. (Zeneművészeti Szakközépiskolák
Országos Oboa-, fagott- és énekkari versenyeit), melynek révén a szakma
jelentős része (zsűritagok, művésztanárok) látogatnak évente Veszprémbe, így
is bevonva az intézményt az országos vérkeringésbe.
Oratóriumkórus
A Veszprémi Középiskolai Oratóriumkórus megalakulása és működtetése is
iskolánkhoz kötődik. A közel 300 főt számláló énekkarban – a Brusznyai
Emlékkoncerten – együtt énekel diák, tanár, kóruskarnagy és egyetemi oktató,
s a zenekari kíséretet a Dohnányi Ernő Zeneművészeti Szakközépiskola
tanulóival kibővített Mendelssohn Kamarazenekar adja. Az egész országban
talán 2–3 példa van még ilyen méretű és színvonalú vállalkozásra középiskolás
diákok körében. Hatalmas érték, melynek gondozása iskolánk feladata.
Auer Szimfonikusok
A Veszprémi Ünnepi Játékok, a Mendelssohn Kamarazenekar Alapítvány és a
Dohnányi Ernő Zeneművészeti Szakközépiskola közös erőfeszítéssel hozta
létre az Auer Nyári Akadémiát, melynek gyümölcse a jelenlegi és volt
növendékeinkből álló Auer Szimfonikusok. Ez a kiváló ifjúsági szimfonikus
zenekar itthon és külföldön is bizonyította már elhivatottságát zenekari esteken,
fesztiválokon. A repertoártól függően 50–60 fős együttes a zenekari zenésszé
válás útján is egy fontos tanulmányi állomást biztosít tagjainak, de
koncertzenekarként is jelentős tényező lett a zenei életben.
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Feltételek
Tárgyi feltételek
Épület
Az intézmény elhelyezése a Völgyhíd téren lévő épületegyüttesben ideális.
Az a tény, hogy az iskola és a kollégium közös folyosókról elérhető, a két
funkció átjárható és átlátható, a szülők szemében iskolaválasztáskor döntő
szerepet játszik.
Az épület statikai vizsgálata lezárult, a szomszédos utcai csőtörések
megszüntetése és az épületben lévő elavult vízvezetékek kicserélése után az
épület mozgása megszűnt. A falak repedéseit szakszerűen kijavították, az
egész épület tisztasági meszelést kapott. A kollégiumi vizesblokkok teljes
felújítása hosszú távra megoldja a kollégisták és az épület hasznosításakor a
vendégek kiszolgálását.
Az épületegyüttes jelenlegi formájában el tudja látni azt a komplex feladatot,
ami ehhez a speciális képzéshez szükséges.
• teremigény: 25 terem egész napos használatra (6 db 40–50 m² a

csoportos órákhoz, 6 db 25–30 m², 12 db 15–20 m² terem az egyéni
órákhoz, kamaraórákhoz és a gyakorláshoz, 1 db 90–100 m² kamaraterem a
koncertekhez, vizsgákhoz, iskolai rendezvényekhez)
• helyigény a nagy hangszerek elhelyezésére: 17 zongora (ebből 8 db
zongora párosával elhelyezve 1-1 teremben, 1 csembaló, 14 pianínó)
• környezeti hangterhelés: az épület elhelyezkedése, kialakítása önmagában
hordozza a környezete számára is megoldott nyugodt működést, és a
szomszédok zavartalan életterének biztosítását
• kollégiumi férőhely: a belső udvarral kialakított, közös közlekedőkkel
összekötött kollégium–iskola együttes ideális nevelési teret biztosít
Hangszerpark, eszközszükséglet
Az intézmény rendelkezik azzal az eszközkészlettel, ami a benne folyó oktatást
biztonsággal lehetővé teszi. Az évek óta zajló beszerzések, a számítógépes
park, a könyv- és kottatár bővítése, felújítása, a hangszerek karbantartása
ezzel együtt folyamatos feladat.
Személyi feltételek
Az intézmény rendelkezik a törvény által előírt személyi feltételekkel. Tanári
karunk összetétele hosszú évek folyamán alakult ki. A fiatal tanárkollégák
egészséges módon alkalmazkodnak a kialakult hagyományokhoz, tisztelelik
tapasztalt kollégáikat, tanulni akarnak tőlük, de egyúttal más szemléletet is
hoznak a nevelőtestületbe, ami kedvező hatást gyakorol a szakmai
együttműködésre. A nevelőtestület munkáját a nyugodt és harmonikus légkör
jellemzi, s ez közvetlen, poztitív hatást gyakorol az iskola mérhető
eredményeire, s a napi iskolai és kollégiumi életre is.
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Eredmények
Tanulmányi munka
A Dohnányi Ernő Zeneművészeti Szakközépiskola és Diákotthon tanulói az
iskolába való jelentkezéskor zenei szakmai felvételin vesznek részt, kizárólag
ez alapján bíráljuk el felvételüket. Kiemelt feladatunk, hogy számukra a
közismereti tantárgyak oktatását is azon a színvonalon biztosítsuk, hogy se az
érettségi, se az esetleges másirányú továbbtanulás ne okozzon problémát
számukra, miközben a zenei képzést is a lehető legmagasabb színvonalon kell
tartanunk.
Eredményeink azt mutatják, hogy ennek az összetett feladatnak kiválóan felel
meg az intézmény, elég, ha pár szempontból áttekintjük eredményeinket.
Az alábbi grafikonról leolvasható, hogy iskolánk a veszprémi szakközépiskolák
között évek óta magabiztosan tartja a tanulmányi átlageredmények terén az
1. helyet.

Veszprémi szakközépiskolák tanulmányi eredményei
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2.5
2.0

2010/2011
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Közgazdasági

2007/2008
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2006/2007
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Kompetenciamérés
A kompetenciamérés is fontos visszajelzés számunkra, itt is megnyugtatóak az
eredményeink.
Szövegértés terén évek óta tartottuk a veszprémi szakközépiskolák között a 2.
helyet, s a legutóbbi méréskor ezen is tudtunk javítani, első helyre került
iskolánk.
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A matematikai mérés eredményei láttán is nyugodtak lehetünk, különösen ha
figyelembe vesszük, hogy tanítványaink tanulási problémái ennek a tárgynak a
tanulásakor jelentkeznek leginkább, itt van intézményen belül is a legtöbb
tennivalónk. Mégis, ha megnézzük az alábbi grafikont, láthatjuk, hogy lényeges
különbség nem olvasható le a vizsgált szakközépiskolák adatai között.
Veszprémi szakközépiskolák / Kompetencia mérés / MATEMATIKA
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Érettségi
Az érettségi vizsgák eredményeit áttekintve azt állapíthatjuk meg, hogy a
tanulmányi eredmények és a kompetenciamérés eredményeinek ismeretében
talán kicsit jobb átlagokat várhatnánk. Tudnunk kell azonban, hogy sokan már a
4. tanév végén – az érettségi évében – felvételiznek a zeneművészeti
egyetemekre. A felvételikre való felkészülés sok gyakorlással jár, s a két
időszak – érettségi / felvételi – egybeesése miatt kevesebb idő jut az érettségire
való felkészülésre. Mindezzel együtt az érettségi eredményeinken javítani
szeretnénk.
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Szakirányú továbbtanulás
Zenei szakirányú továbbtanulás
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Elsődleges feladatunk, hogy a zenei egyetemekre való bejutásra készítsük fel
tanulóinkat, de gondoskodnunk kell azokról is – és ilyenek is vannak mindig –
akik másirányú továbtanulási szándékkal jelentkeznek. Ahogy látható a fenti
grafikonról a szakirányú továbbtanulási százalék jellemzően magas, de
ingadozó a mértéke, évről-évre változik.

A korábbi vezetői program megvalósulása
Új vezetői program készítésének csak akkor van értelme, ha folyamatában
vizsgáljuk a kitűzött célok megvalósulását. Elemezni kell, hogy a korábbi ciklus
célkitűzései reálisak voltak-e, s ha igen milyen mértékben valósultak meg és mi
volt a hatásuk?
Kompetencia-alapú oktatás
Sajnos a kompetencia-alapú oktatásra való áthangolódás nem valósult meg,
szerettük volna pályázati pénzekből elindítani a programot, de ilyet sajnos nem
hirdettek meg az időszakban. (Nem mondtunk le róla.)
Tantárgycsoportos oktatás, projektmódszer
A tantárgycsoportos oktatás bevezetésére komoly kísérletet tettünk,
felkészültünk a tantárgyi programokkal, összehangoltuk az együtt kezelhető
témákat, tárgyakat. Órarendi akadályok nem tették azonban lehetővé a
bevezetést, de erről sem mondunk le. Tekintettel a köznevelésről szóló törvény
új időkereteire, látunk esélyt a program jövőbeli elindítására.
A helyi tanterv és az érettségi követelmények
szinkronba hozása
Tanáraink folyamatosan törekednek arra, hogy a tanulói túlterheltséget
racionálisan tervezett tananyagmennyiséggel védjék ki.
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Képzési profil
Ezen a téren nem léptünk előre, a jazz-oktatás bevezetése és a meghirdetett
szakok bővülése elmaradt. Ennek kapacitás-hiány volt az elsődleges oka, az új
vezetői program részét fogja képezni ez az irány is.
Az intézményi SZMSZ átdolgozása
Ez a feladat megvalósult, tisztábbak lettek a feladatkörök és a cselekvési
lehetőségek, szabályozottabbá vált a működés.
A gondnok és a kollégiumi vezető munkaköre módosult, új feladatokat is
ellátnak, s ez beváltotta a hozzá fűzött reményeket. Az oktatástechnikusi és
stúdiós–rendszergazda munkakört sikeresen betöltöttük.
Pedagógiai felkészültség
A nevelőtestület pedagógiai munkája sokrétű (iskolai, kollégiumi feladatok
mellett a koncertekre való felkészítés, azok lebonyolítása), ezért fokozott
figyelmet érdemel ennek a területnek a gondozása. Igyekeztem a meglévő
lehetőségeket kihasználni, a felmerült nevelési helyzeteket elemzésre is
felhasználni, az általam tartott értekezleteken, illetve beszédeimben az
elfogadott pedagógiai programunk elveinek betartására, a program
végrehajtására koncentrálni. Nevelési értekezletek szervezése terén vannak
hiányosságaink, ezeket pótolni kell a jövőben.
Iskolaszervezés
A kollektív felelősségtudat kialakítására tett erőfeszítések eredményeket
hoztak, egyre több és egyre felelősebb önálló nevelői döntést látunk, ennek
örülhetünk. A kreativitás mindig is elvárt, és üdvözölt attitűd volt
intézményünkben, így akikben tenniakarás és vágy van a dolgok irányítására,
befolyásolására, azok egyre többet élnek is vele.
Számos szép példáját láttuk az elmúlt öt évben egyéni kezdeményezésre
létrejött programoknak, eseményeknek, koncerteknek.
Ésszerűbb iskolavezetés
Terveim szerint sikerült bevonni a napi működés és a hosszabb távú tervezés
folyamatába különböző iskolai fórumokat (vezetői tanács, iskolavezetői
megbeszélések, DÖK).
Külön kiemelném a Diákönkormányzat „feléledését”, melyet rendkívül fontosnak
tartok a diákok számára, hiszen a demokrácia szabályainak megtanulása,
alkalmazása kiemelt iskolai feladat. Felelős állampolgárok nevelése minden
oktatási intézmény kötelessége.
Munkafegyelem
Lépéseket tettünk a munkafegyelem fejlesztésére. Vannak eredményeink ezen
a téren is, folytatnunk kell ezt a munkát, mert a nevelői példaadás elsőrangú
nevelési eszköz.
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Az épület teljeskörű hasznosítása
A szükséges épület-felújítások elkészültével nincs akadálya annak, hogy
nyugodtan várhassuk vendégeinket az épületünkben, s megfelelő színvonalon
láthassuk vendégül őket, kurzusokat rendezhessünk, zenekari tábort,
továbbképzést, országos versenyt rendezhessünk a megkívánt magas
színvonalon.
Külső forrás–menedzsment
A szakképzési hozzájárulások rendszere elvileg lehetővé teszi, hogy iskolánk is
részesedjen a szakképzés fejlesztésére fordítható pénzekből. Profilunkba vágó
vállalat, üzem azonban nincs, így csak a személyes meggyőzés, illetve a
véletlen siethet segítségünkre. Sikerült így is jelentős forrásokhoz jutnunk, amit
fejlesztésre tudtunk fordítani. Egyéb pályázati forrásokat is sikerrel felkutattunk,
pályáztunk és sok esetben támogatáshoz is jutottunk.
Pályázati és szakképzési támogatások
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VEZETŐI PROGRAM
Stratégiai célok 2012–2017
A fő stratégiai irányt a helyzetelemzésből fakadó tennivalók, valamint az
előzetesen elvégzett ún. SWOT-elemzésből levont következtetéseim szabják
meg az alábbiak szerint.
Tanulói létszám
A felvételire jelentkező tanulók létszáma 10 év viszonylatában azt mutatja, hogy
ez az intézménytípus nagyon érzékenyen reagál a társadalmi jelenségekre, a
demográfiai változásokra, de ki van szolgáltatva a szinte teljesen véletlenszerű
kínálatnak is. A demográfiai változás a zenész pálya iránti mindig is változó, de
most talán kissé jobban megingó szülői támogatással együttesen az utóbbi
években visszavetette a beiskolázási mutatónkat.
Tanulói létszám
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Ahogy az ábrán is látható, volt már ilyen létszámunk, sőt sokkal alacsonyabb is
a korábbi években, majd újból a csúcsra futott. (Alapító okirat szerint maximum
90 tanulónk lehet.)
A tanulólétszám stabilizálása fontos feladat, ennek érdekében az alábbi
lépéseket tervezem bevezetni az intézményben.
A még hiányzó tanszakok elindítása
Az ütő és az orgona tanszak – érdeklődés függvényében – biztosíthatja azt a
plusz pár növendéket, ami már a tervezett létszám eléréséhez hozzájárul.
A régizene-játszás terén is ideje lépnünk, a barokk hangszerek oktatását is
meg kell fontolnunk, hiszen nagyon nagy a kereslet barokk-hangszer
játékosokra.
A magánének tanszakra láthatóan növekszik az érdeklődés, elképzelhetőnek
tartom a musical-éneklés irányába való nyitást.
A jazz-tanszak iránt már jelenleg is – házon belül, saját növendékeink körében
– fokozott az érdeklődés, szeretném kihasználni ezt és elindítani a képzést.
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Marketing
Az éles konkurencia-harcban a marketing elemek is meghatározó szerepet
játszanak. Nem elég jó eredményeket produkálni, nem elég tisztességgel és
becsülettel dolgozni, mindezt be is kell mutatni.
A megkezdett lépéseinket folytatni kell, az intézmény jó hírét
rendezvényeinkkel, „vendég-koncertekkel”, szakmai programokkal, cseretanításokkal, tehetség-gondozással kell biztosítanunk.
Hatékony tanulás – hatékony tanítás
Korábbi szándékaimnak – és most már úgy is mondhatom, hogy közös
szándékainknak – megfelelően folytatni szeretném erőfeszítéseinket olyan
módszerek kipróbálásának irányába, amelyek a hatékony tanulást segítik elő.
Egyre több tanulási nehézséggel küzdő tanuló jár az iskolákba – hozzánk is –,
akiket a hagyományos módon nem lehet már tanulásra serkenteni. Meg kell
tanítani nekik azt, hogy hogyan tanuljanak. Meg kell tapasztalniuk különböző
tanulási technikákat, de ez csak akkor fog sikerülni meggyőződésem szerint, ha
örömüket is találják benne.
Platón szavaival:
„A nevelés legfontosabb feladata: megtanítani a fiatalokat, hogy örömüket
leljék a jó dolgokban.”
Nem elég az sem, ha növendékeinktől várjuk, hogy jobban tanuljanak. Nekünk
is jobban, vagy/és másképp kell tanítanunk, hogy figyelmüket lekössük,
érdeklődésüket felkeltsük, hogy élményt nyújtsunk nekik.
Ezekhez a célokhoz az alábbi módszereket szeretném alkalmazni:
• projektmódszer (tapasztalataink vannak már ezen a téren)
• epochális, tantárgycsoportos oktatás
• KIP módszer (komplex instrukciós módszer)

Mindegyik módszer persze csak annyit ér, amennyit hisz benne és amennyire
érti / tudja alkalmazni a tanár. Nem gondolom, hogy akarata ellenére bárkit
olyan módszer alkalmazására rá lehet venni, amit nem ismer, amiben nem hisz,
vagy az elején: amire nem nyitott.
A projektmódszer bevezetése megmutatta számomra, hgy a tantestület nyitott
azokra a próbálkozásokra, amiket helyes célokért teszünk. Ez alapján remélem,
hogy lendülettel és elszántsággal fog bele ezeknek az új feladatoknak a
végrehajtásába is.
Minden támogatást szeretnék biztosítani ahhoz, hogy a kellő metodikai tudást
megszerezzük, tapasztalatokhoz jussunk, fejlesszük magunkat a hatékony
tanítás terén.
Kreativitás fejlesztése – improvizáció
Az előadóművészi pályára való készülés magában hordozza a kreativitás
csökkenését, az alkotási vágy, a kezdeményező vágy csökkenését. Ez abból
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fakad, hogy a klasszikus zene tanulási folyamatában rengeteg szabályt kell
megismerni, megtanulni, alkalmazni, betartani, és eközben mások által kitalált
hangokat, zeneműveket kell előadni.
Meggyőződésem, hogy ez ellen az – elszürkülésnek nevezhető – tendencia
ellen tennünk kell. Az iskola, az iskolai berendezkedés eleve egyirányú, a
tanártól a tanuló felé ható folyamatot sugall, kevés az interaktivitás, kevés a
kreativitásra való igénye az iskoláknak.
Az elmúlt években elkezdtük az improvizáció, mint tárgy oktatását, nagyon
nagy sikerrel. Sajnos az ezeket az órákat vezető kollégánk nem tudta folytatni a
megkezdett kurzust, így ezek abbamaradtak. Elsődleges feladatként jelölöm
meg ennek a tárgynak az újbóli oktatását, s a tanulóknak ezeken való
részvételét.
Pszichés problémák kezelése – drámapedagógia
Tudományosan bizonyított tény, hogy a jól alkalmazott drámapedagógia óriási
segítséget tud nyújtani a pszichés problémákkal küzdő gyerekeknek.
Ezt a lehetőséget – a drámapedagógia alkalmazását – még nem aknáztuk ki.
Hibának tartom. Szeretném minél hamarabb orvosolni, és megfelelő
képzettségű és tapasztalatú kolléga vezetésével a drámapedagógiát bevezetni
nevelőtestületünk eszköztárába.
Demokratikus játékszabályok
Fentebb már említettem, milyen nagy jelentőséget tulajdonítok a diákok
önszerveződő képességének. Nem hiszem, hogy nélkülük, az ő beleszólásuk, a
velük való diskurzus nélkül lehetne jó iskolát csinálni.
Szeretném fejleszteni a velük való együttműködést, szeretnék minél több
figyelmet szentelni a helyesen értelmezett demokrácia intézményen belüli
alkalmazásának.
Szakmai vizsga
Megoldatlannak érzem az ötödik év végén letehető szakmai vizsga
problémáját. Még mindig nem érzi minden növendékünk ennek a vizsgának a
szakmai jelentőségét.
Miért írom ezt?
A szakmai vizsga megléte nem alapfeltétele a zenei szakirányú felsőfokú
továbbtanulásnak. (Ez a magyar oktatási rendszer egyik hibája egyébként…).
Elég a jó felvételi vizsga, és az egyetem hallgatója lehet valaki.
Ugyanakkor egy szakmai vizsga, ami a középiskolai tanulmányokat zárja le,
sokkal átfogóbb képet tud adni a tanuló tudásszintjéről, elhivatottságáról,
szakmai műveltségi szintjéről. Adott esetben nehezebb is lehet, mint egy
felvételi vizsga.
Szeretném, ha a látszólagos feleslegessége ellenére egyre többen
jelentkeznének rá, egyre többen letennék, és egyre többen, egyre jobb
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eredménnyel tennék le. Elképzelésem szerint a ballagással egyenrangú ünnepi
eseménynek kellene lennie egy záró vizsgahangversenynek. Célom, hogy
iskolánkban ezt megteremtsük.
Törvényi változások
A fokozatosan életbe lépő köznevelési törvény sok feladatot jelöl ki számunkra
is az elkövetkezendő évekre. Pár fontos lépést kiemelnék ezek közül:
Pedagógiai program
A legfontosabb feladatunk ezek közül is az lesz, hogy át kell tekintenünk a
pedagógiai programunkat, hozzá kell igazítanunk az új elvárásokhoz,
előírásokhoz.
Úgy gondolom, hogy törvényi változás nélkül is elérkeztünk ahhoz a ponthoz,
amikor érdemes ezt a munkát elvégezni, kiiktatni belőle az elavult, vagy meg
nem valósítható gondolatokat, megerősíteni azokat, amelyek időtállóak, és
továbbiakat, újakat megfogalmazni, melyeket tapasztalataink és új
elképzeléseink fognak alakítani.
K e r e t t a n t e r v, N AT
Hasonló súlyú feladat lesz a majd megjelenő kerettantervek áttekintése,
továbbá azok ismeretében az intézményünkben már megindult és kedvező,
sikeres folyamatok integrálásának a megteremtése.
Mindennapos testnevelés
A 9. osztályban – majd fokozatosan bevezetendő – mindennapos testnevelés
az órarendünket nem fogja egyszerűbbé tenni. Alaposan át kell gondolnunk,
hogyan tudjuk megszervezni a városi tornaterem és esetleg más helyszín
bevonását a megoldáshoz.
Tanköteles kor – 16 év
Nem hiszem, hogy iskolánkba bárki is azért járna csupán, mert valahová – a
tankötelezettség okán – járnia kell, így nem gondolom azt sem, hogy ez a
leszállított korhatár iskolaelhagyással járna majd tanítványaink körében.
Kizárni nem szeretném azért ennek lehetőségét sem, így át kell gondolnunk,
lesz-e tennivalónk emiatt az elkövetkezendő időszakra nézve? Időnk van,
hiszen felmenő rendszerben 8 év múlva érkeznek majd hozzánk azok a
tanulók, akikre ez majd vonatkozik.
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JÖVŐKÉP
Veszprém középiskolái 2013 januárjától – hasonlóan az összes magyarországi
helyi önkormányzat által fenntartott intézményhez – állami fenntartásúak
lesznek. Bízom benne, hogy ez az átállás a szakmai munkát nemcsak hogy
nem fogja zavarni, de segíteni is fogja. Bízom benne, hogy az egyik fő kitűzött
cél – nevezetesen, hogy „az intézményvezetőknek ezután már csak a szakmai,
pedagógiai, iskolaszervezési feladatokkal kelljen foglalkozniuk, ne legyen
gondjuk a fűtéssel, villanyszámlával” – megvalósul.
A veszprémi Dohnányi Ernő Zeneművészeti Szakközépiskola és Diákotthon
gazdája idáig Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata volt.
Elmondhatom, hogy minden támogatást megkaptunk, amit csak
megkaphattunk azalatt az időszak alatt, amíg én vezettem ezt az intézményt.
Támogatták fejlesztési terveinket, felújítási igényeinknek is helyt adtak,
biztosították ideális elhelyezésünket, megteremtették a zavartalan
működéshez szükséges körülményeket.
A mi szempontunkból tehát semmi nem indokolta a váltást, de az országos
oktatáspolitikai célok megvalósítása minden önkormányzatra nézve kötelező,
így Veszprémre is. Ezt megértjük, és igyekszünk az új körülményekhez
alkalmazkodni, igyekszünk a változást a magunk és tanítványaink javára
fordítani.
Ehhez az új irányhoz szeretnék adalékként pár gondolatot hozzáfűzni.
Racionális működés, integrált képzés
Veszprémben jelenleg 3 oktatási intézmény foglalkozik zenei képzéssel. Egy
ének-zenei általános iskola, egy zeneiskola és egy zeneművészeti
szakközépiskola.
E három intézmény logikusan kapcsolódhatna a jelenleginél szorosabban is
egymáshoz. Indokoltnak találnám annak a megvizsgálását, hogy milyen módon
lehetne e három iskola működését szakmai – és talán anyagi – megfontolásból
is összekapcsolni.
Számtalan előnnyel járhat ennek a gondolatnak a kidolgozása, a pro és kontra
tényezők feltárása, az elvégzendő számítások, tervek készítése.
Veszprém zenei élete, zenei kisugárzása, az itt tanuló diákok zenei képzésre
való igénye az alapja, indoka ennek a fölvetésnek, mely fölvetés teljeskörű
kifejtése messze meghaladja e pályázat kereteit.
Ennek ellenére fontosnak tartottam ezt a gondolatot fölvetni, hiszen kedvező
fogadtatása esetén az elkövetkezendő időszakban – véleményem szerint –
minél hamarabb át kell gondolni ezeket az esetleges lépéseket.
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ZÁRSZÓ
Záró gondolatként szeretném hangsúlyosan kifejezésre juttatni, hogy egy
intézmény sikeres vezetése az intézményben dolgozók támogatása nélkül
megvalósíthatatlan.
Előző pályázatom támogatottsága igen magas volt, s ami még örömtelibb, a
tervek végrehajtása során is megtapasztalhattam a nevelőtestület, a diákság és
az intézmény adminisztratív és technikai munkatársainak is az együttműködési
készségét.
Ezt a támogatást, és a közös erőfeszítést mindenkinek szeretném
megköszönni, és egyben meg is ígérni, hogy jelen pályázatom kedvező
fogadtatása esetén is számítok kezdeményező közreműködésükre, partneri
hozzáállásukra.

Veszprém, 2012. március 6.

Kováts Péter
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hegedűművész, művészeti vezető

Kováts Péter 1960-ban Veszprémben született, hegedűtanulmányait Káté Istvánnál kezdte. A
Koncz János Országos Hegedűversenyen aratott sikere után először Lányi Margitnál folytatta tanulmányait, majd a Zeneakadémián Szemjon Sznyitkovszkij – David Ojsztrah asszisztense – volt a
mestere. A legkiválóbb professzoroknál – Kurtág György, Simon Albert, Devich Sándor – tanult kamarazenét illetve zenekari gyakorlatot, V. Szpivakov, V. Bronyin, Végh Sándor és Ruha István
mesterkurzusain tökéletesítette tudását, részt vett az Új Zenei Stúdió munkájában, s velük sok új
magyar mű ősbemutatójában.
Bartók II. hegedűversenyének előadásával szerezte diplomáját, s pár évvel később ösztöndíjasként az NTSU (USA) egyetemén Robert Davidovicinél folytatta tanulmányait. Ezután
visszatért szülővárosába, hogy megalapítsa a Mendelssohn Kamarazenekart, melynek 25 éve a
művészeti vezetője és szólistája.
Számos meghívásnak tett eleget Németországban, Olaszországban, Angliában, Franciaországban, Szlovéniában, Romániában, Ausztriában, az Amerikai Egyesült Államokban, több
Közép- és Dél-Amerikai országban (Guatemala, Nicaragua, Costa Rica, Aruba, Uruguay, Argentína),
valamint Marokkóban és Ghanaban.
Szólistaként fellépett a világ híres koncerttermei közül a milánói Verdi-teremben, a buenos
aires-i Teatro Colon színpadán, a budapesti Zeneakadémia Nagytermében, játékát közvetítette a
Magyar Rádió és Televízió, a France 3, a Szlovén Nemzeti Televízió és számos amerikai rádió és
tv-állomás, több itthon és külföldön megjelent CD is DVD szólistája.
Szólistaként partnere volt töbek között Vásáry Tamásnak, Perényi Miklósnak, Tokody
Ilonának, Ruha Istvánnak, Rohmann Imrének.
A Mendelssohn Kamarazenekar művészeti vezetőjeként a legkiválóbb hazai és külföldi
előadókkal – szólistákal, karmesterekkel és együttesekkel – dolgozott együtt.
1983 óta tanára, 2001 óta igazgatója a veszprémi Dohnányi Ernő Zeneművészeti
Szakközépiskolának. A zeneiskolák, zeneművészeti szakközépiskolák és felsőoktatási intézmények
tanulói/hallgatói részére rendezett különböző versenyek zsűritagja itthon és külföldön.
Évek óta vezeti a zeneművészeti szakközépiskolásokból és főiskolásokból álló, általa alapított
Auer Szimfonikusok munkáját, valamint a Zeneiskolai Diákok Keszthelyi Nyári Zenekari táborát.
Tagja a Central European Initiative Nemzetközi Ifjúsági Szimfonikus Zenekar oktatói
karának, s a 17 európai országból érkező legkiválóbb konzervatóriumi hallgatók részére rendszeresen
kurzusokat tart Európa számos országában.
Szerteágazó művészi tevékenysége keretében nemrégiben fejezte be Veszprém világhírű
szülötte, Auer Lipót élettörténetéről szóló zenés dokumentumfilm elkészítését, melynek
forgatókönyvírója-szerkesztője, valamint a felhangzó művek előadója.
Kitüntetései:
1995 – GIZELLA DÍJ (Veszprém város díja)
2008 – MAGYAR KÖZTÁRSASÁGI ARANY ÉRDEMKERESZT
2010 – BARTÓK–PÁSZTORY DÍJ
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Érkeztetés visszaigazolás
Tisztelt KOVÁTS SÁNDOR PÉTER!
Ön a(z) kekkhbnyh részére elküldte a 'KEKKHBNYH_Erkolcsi_kerolap' típusú kitöltött dokumentumát/nyomtatványát. A dokumentumot az
elektronikus közigazgatási rendszer befogadta és gondoskodik annak továbbításáról a(z) kekkhbnyh részére.
Az elküldésre került dokumentum file-neve:
KEKKHBNYH_Erkolcsi_kerolap_1330961044921_1330961054265.kr
a befogadott dokumentum érkeztetési száma:
201138179-201203051625-478538
a befogadás hivatalos érkeztetési időpontja:
2012.03.05. 16:25
a befogadott dokumentum elektronikus lenyomata (SHA1-es algoritmussal és hexadecimális formában):
389E1EB2E3FD8FD112A82F79CAE5FA611B91E011
a befogadott dokumentumra került időpecsét elektronikus lenyomata (SHA1-es algoritmussal és hexadecimális formában):
8F6E7F76058A6BAE3FC23130B1EA789143277829
Segítség a nap 24 órájában
Telefon
Magyarországról (helyi tarifával) hívható kék telefonszám: 1818
Külföldről hívható telefonszám: +36 1 452 3622
Honlap
Mindent az Ügyfélkapuról: https://segitseg.magyarorszag.hu/segitseg/ugyfelkapu
www.ugyfelvonal.hu
E-mail
1818@ugyfelvonal.hu
Fax
Magyarországról: +36 1 452 3621
külföldről: +36 1 452 3621

Üdvözlettel,
Központi Rendszer
Budapest, 2012.03.05.
Ezt a levelet egy automata küldte önnek. Erre az e-mail címre ne válaszoljon. E-mailt az info@magyarorszag.hu címen fogadunk.

