Tantárgy neve: PSZM-TI-122/3 Iskolai szervezet vizsgálatai
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(erős)
A tantárgy célja, hogy a már meglévő elméleti alapokra építve a hallgatók megtanuljanak egy iskoláról,
óvodáról, mint szervezetről gondolkodni, lássák az iskolák szervezeti működésében az alapfolyamatokat.
A gyakorlaton végzett kutatómunka ahhoz segíti hozzá a hallgatókat, hogy érzékenyebbek legyenek egy
intézmény szervezeti működésével kapcsolatos problémákra, legyenek ötleteik, hogy hol és mit lehetne
változtatni a hatékonyabb működés elősegítése érdekében.
Tantárgy leírása:
1. Az iskola és környezetének kapcsolata — partnerközpontú működés.
2. Pszichológiai szerződés az egyének és a szervezet között: pedagógusok elköteleződése az iskolához.
A pedagógusok munkával, munkahellyel kapcsolatos attitűdjei, munkahelyi közérzete. Mi
befolyásolja a pedagógusok munkahelyi közérzetét?
3. Az iskola nevelőtestülete, mint csoport: csoportjellemzők, csoportjelenségek, csoporton belüli
szerepek. A csapat kialakítása és fejlesztése, teamek működése az iskolában — különösen az alkotó,
innovációs folyamatokban.
4. Szervezeti kommunikáció az iskolában. A formális és informális kommunikáció. A vezető
kommunikációja. Az iskola kommunikálása környezetével. Nemverbális kommunikáció az
iskolában. Kommunikációs problémák, nehézségek. A fizikai környezet kommunikációs
vonatkozásai.
5. Iskolavezetés. Az iskolavezető vezetési stílusa, vezetői szerepei.
6. Szervezeti konfliktusok az iskola életében, a vezető működésében.
7. Az iskolapszichológus helye a szervezetben, szerepe a szervezetfejlesztésben. Milyen szervezeti
tényezők befolyásolják az iskolapszichológus munkáját?
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