Intézményi innováció, szervezetfejlesztés, változáskezelés,
személyiség- és készségfejlesztés
Szolgáltató intézmény neve és pontos címe:
Eszterházy Károly Egyetem Gyakorló Általános, Közép-, Alapfokú
Művészeti Iskola és Pedagógiai Intézet,
3300 Eger, Barkóczy u. 5.
Kapcsolattartó személy neve, elérhetősége:
Hollóné Bódi Katalin igazgatóhelyettes
e-mail: hollone.bodi.katalin@uni-eszterhazy.hu
Célcsoport:
Intézményvezetők, intézményvezető-helyettesek, tanítók, tanárok

A továbbképzés célja hogy:
• bemutassa a szervezetfejlesztés indikációinak és kontraindikációnak az intézmény szervezeti
kultúrájára gyakorolt hatását; megismertesse a változtatási folyamat lépéseit,
• ezáltal fejlessze a résztvevők képességeit a folyamatok tervezése és irányítása terén.
A képzés célja az is, hogy
• képessé tegye a résztvevőket a változás és a változtatás megkülönböztetésére,
• a csoportdinamikai folyamatok, az ellenállás és a kockázatok felismerésére;
• a változások és változtatások iskolára gyakorolt hatásának áttekintésére,
• a változás és a változtatás tényezőinek és a változtatás sikerkritériumainak beazonosítására.

A továbbképzés főbb tartalmi elemei:
A megszerzett tudást bővítve, elméleti ismeretek megszerzésével és gyakorlati tapasztalatokon keresztül
támogatja az iskolavezetők szervezetfejlesztő, intézményi innovációs tevékenységét. A változás és a

változtatás elkülönítése, a változási folyamat lépéseinek ismerete, a kísérő csoportdinamikai folyamatok,
a kockázatok elemzése hozzájárul a folyamatok sikeres menedzseléséhez. A képzés elméleti ismeretekre
támaszkodó gyakorlati segítséget ad a változások stratégiai és operatív irányításához és eredményes
intézményi működéséhez, a központi pályázatok és az intézményi innovációk sikeres véghezviteléhez.

Tematika:
1. Intézményi innováció és szervezetfejlesztés
2. Változásmenedzsment
3. Szakmai személyiség és kompetenciafejlesztés

A továbbképzés során alkalmazott módszerek:
A képzés módszerei az előadás, konzultáció, a ötletbörze, páros csoportos munka, kooperatív módszerek,
nagycsoportos prezentáció, szituációs helyzetgyakorlat.

Fejlesztendő kompetenciák:
A továbbképzés hozzá kíván járulni a résztvevők:
• ön- és emberismeretének és reflexiós képességének fejlesztéséhez,
• vezetői kompetenciáik bővítéséhez,
• a maguk és a szervezet mentálhigiénés állapotáért viselt felelősség megerősítéséhez.
A megismert módszerek hozzájárulnak ahhoz is, hogy a vezetők jobban megismerjék önmagukat
és kollégáikat, képesek legyenek a munkatársak kompetenciáinak fejlesztésére is. A program
különböző szempontok szerint mutatja be a változások iskolára gyakorolt hatását, a hatás mélységi
szintjeit, a kiváltó okokat, továbbá a változtatás sikerkritériumait, illetve a megvalósítási folyamat
során jelentkező akadályokat.

A továbbképzés időtartama: 30 kontakt óra (5 tanítási nap)
A továbbképzés tervezett időszaka: 2019.08.25-30.
Érkezés: 2019. augusztus 25. estig
Távozás: 2019. augusztus 30. közös ebéd után

Tervezett helyszín:
Eszterházy Károly Egyetem Gyakorló Általános, Közép-, Alapfokú Művészeti Iskola és
Pedagógiai Intézet, Eger, Barkóczy u. 5.

Tervezett szabadidős tevékenységek:
Városnézés kisvonattal, Líceum, Dobó István Vármúzeum, Főegyházmegyei Könyvtár,
Varázstorony, Szépasszony-völgy megtekintése.
Hollóné Bódi Katalin szakmai
szolgáltatásért felelős igazgatóhelyettes

