
Iskolafejlesztő munkacsoport  
 
Az iskolafejlesztők feladatai rendkívül sokrétűek a Dobbantó programon belül. A 
munkacsoport felelőssége alá tartozik:  
 

• a pedagógusok szakmai fejlesztése (felkészítés, támogatás, nyomon követés); 
• a vezetésfejlesztés (felkészítés, folyamatos támogatás); 
• a szervezetfejlesztés; 
• a program helyi beágyazódásának elősegítése. 

 
Ez a csoport dolgozza ki azt a koncepciót, amely mentén a pedagógusokat a változást segítő 
mentorok, a vezetést pedig az üzleti világban jártas coach szakemberek segítik a Dobbantó 
program eredményesebb megvalósítása érdekében. A sikeres véghezvitel előmozdításáért az 
Iskolafejlesztő munkacsoport szervezi az adott intézményben tevékenykedő változást segítő 
mentorok felkészítését, és biztosítja folyamatos szakmai támogatásukat. A változást segítő 
mentorok havi rendszerességgel találkoznak az adott iskola pedagógusainak csoportjával, 
támogatják, segítik a munkájukat.  
A mentorok kéthavonta személyesen egyeztetnek az Iskolafejlesztő munkacsoport tagjaival, 
hogy értékeljék a bekövetkezett változásokat, és megbeszéljék a felmerült problémákat.  
Az educoach szakemberek segítik az elindított változási folyamatok eredményességének 
vezetői nyomon követését, az eredményekre rendszeresen reflektáló vezetői magatartás 
kialakulását és a szükséges vezetői beavatkozások megtervezését, eredményességének 
értékelését. Munkacsoportunk szerepe az educoach szakemberek esetében is komplex, hiszen 
a kiválasztásukon kívül a felkészítésük, a folyamatos támogatásuk és nyomon követésük is 
feladataink közé tartozik.  
A munkacsoport mindezek mellett segít kialakítani az iskolákban dolgozó mentor és az 
educoach munkájának összhangját, kidolgozza és megvalósítja az intézményvezetők 
felkészítő-beavató, illetve a program helyi beágyazódását segítő találkozóit. Folyamatosan 
követi az iskolai tréningek hasznosságáról és eredményességéről szóló visszajelzéseket, 
megteszi a szükséges beavatkozásokat. Ez utóbbi feladatban kiemelten együttműködik az 
Intézményesítő munkacsoporttal. Iskolafejlesztő munkacsoportunk eddig megszervezte az 
iskolákban tevékenykedő változást segítő mentorok pályáztatását, kiválasztását és 
felkészítését. Emellett részt vett a vezetés munkáját segítő educoach szakemberek 
pályáztatásában, kiválasztásában, felkészítésében és folyamatos szakmai támogatásában.  
 
Munkacsoportunk tagjai:  
 
Horváth Attila  
pedagógiai szakértő,  
a Horváth–Dubecz Tanácsadó Kft . igazgatója; 
 
Lénárd Sándor  
pedagógus,  
az ELTE PPK oktatója;  
 
Pontyos Tamás  
gyógypedagógus, tréner, iskolaigazgató;  



 
Romváryné Horváth Gyöngyi  
pedagógus, pedagógiai szakértő,  
Horváth–Dubecz Tanácsadó Kft .;  
 
Szivák Judit  
pedagógus,  
az ELTE PPK oktatója.  
 


