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OKTATÁSPOLITIKA ÉS -SZERVEZÉS 
A GÖRÖG ÁLLAMI MENEDZSERKÉPZÉSBEN

A szakmai, elméleti és humán személyzetfejlesztéssel foglalkozó tanulmány a görög állami szek
torban működő menedzsereknek ajánlott képzési programok szerkezetét ismerteti. Leírja a 
résztvevők jellemzőit és a képzés módját, valamint kimutatja az oktatáspolitika összhangját a 
görög állami szektorban a képzésben nemrégiben beállt fordulattal, amelyben központi helyet 
foglalnak el a humán ismeretek. Végül pedig -  az eddigi kutatásnak megfelelően -  megállapítja, 
hogy a görög állami szektorban a vezetői státus, az iskolai végzettség és a mobilitás jelentősen 
befolyásolja a képzési hajlandóságot.

Mindenfajta állami szervezet fejlődése és sikere 
erősen függ a nonstacionárius környezethez való 
alkalmazkodásától. Ezt az alkalmazkodást az 
állami szektorban működő menedzserek progra
mozzák be és integrálják, ugyanakkor ismeretei
ket és képességeiket párhuzamosan fejleszteni és 
módosítani kell. Ily módon az állami szektor 
fejlesztése erősen függ a vezetéselmélet és -gya
korlat legfrissebb eredményeivel való állandó 
kapcsolattól és azok figyelembevételétől. Ezt a 
kommunikációs folyamatot biztosítja az állami 
menedzserek sikeres képzése (Fonda és Hayes, 
1988; Bournois és Chauchat, 1990). A képzés 
lehetővé teszi, hogy az érintett személyek egyéni 
céljaikat és a szervezeti célokat megvalósíthas
sák. (Skelcher, 1992; Hőre, 1994)

Ebben a tanulmányban Katz hagyományos 
osztályozását alkalmazzuk, aki szakmai, elméleti 
és humán ismereteket különböztet meg. (Katz, 
1974; Varette, 1993) Ily módon könnyebben 
megkülönböztethetjük azokat a vezetői képessé
geket, amelyeket a képzésnek befolyásolnia kell, 
de egyszersmind a képzés két alapvető célját is:

• Az állami menedzserek hatékonyságának 
fokozása a hagyományos bürokratikus és előírás
centrikus magatartással való szakítással.

• Az állami szervezetek szociális felelősségvál
lalása az emberi erőforrás-irányítási kultúra ápo
lásával.

Szakmai és elméleti képzés

A képzési programok mostanáig a szakmai és 
elméleti készségekre összpontosítottak a veze
tőknél. (Finegold and Sockice, 1989) Ez a fajta 
képzés a kvantitatív elemzési módszerekre és a 
szűkebb értelemben vett gazdasági sikerre össz
pontosít. Ezenkívül olyan elméleti szervezetfej
lesztési modelleket alkalmaz, amelyek szakítanak 
a bürokratikus vezetési rendszerekkel, és a rugal
masabb, alkalmazkodóképesebb struktúrákat 
foglalják magukban. A menedzsereket arra 
képezik, hogy a problémamegoldásban a meg
felelő ismeretek felhaználásához, a munkamód
szerek és technikák elsajátításához, a bizonyta
lanságra való reagálásban a megfelelő döntés- 
hozatali stílus alkalmazásához szükséges kész
ségeiket fejlesszék, és hogy legyen önbizalmuk. 
Változások észlelhetők a vezetőknél abban, hogy 
az állami szervezetet egymáshoz kapcsolódó ele
mek rendszerének fogják fel, amely segíti az 
egyéni céloknak a közös célokon keresztül törté
nő megvalósulását. A fentiek abban az irányban 
befolyásolják a vezetők magatartását, de legfő
képpen vezetési stílusukat, hogy ne annyira az 
emberi kapcsolatokra figyeljenek, hanem az 
eredményekre. A menedzserek képessé válnak 
arra, hogy a bonyolult feladatokat megoldják, 
hogy szakítsanak a hagyományos vezetési mód
szerekkel és gyakorlattal, és hogy hatékonyan és 
megbízhatóan alkalmazkodjanak a társadalmi
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igényekhez és változásokhoz. Fel tudják mérni a 
szervezetfejlesztés, a problémákra és a lényeges 
kérdésekre való rugalmas reagálás szükséges
ségét, és magukévá tudják tenni az intézmények 
új működési elveit.

A görög állami szektorban a menedzserek 
szakmai és elméleti ismereteinek fejlesztésére 
irányuló képzési programok a következő témákat 
foglalják magukban: problémamegoldási és dön
tési technikák, államigazgatási politika és straté
gia, programozási módszerek, nemzetgazdasági 
számvitel és állami költségvetés, könyvvizsgálás 
és költséggazdálkodás, regionális politika és 
fejlesztés, nemzetközi kapcsolatok, gazdasági 
integrációs programok és informatika. Ezenkívül 
a városfejlesztés és környezetvédelem néhány 
témáját is felölelik. (Petridou, 1992)

Humán képzés

A behavioristák a vezetői szerepben a humán 
készségek fontosságát hangsúlyozzák, és egy új 
vezetési stílust alakítottak ki, amelyet a munka 
emberközpontúbb megközelítése jellemez. Ez az 
újfajta menedzser a pszichológiai, szociológiai és 
szociálpszichológiai kutatási eredmények alkal
mazásával hoz döntést az egyének és csoportok 
magatartását illetően. Egy sor magatartásváltoz
tatást célzó képzési technika és módszer, ame
lyeket pozitív és negatív értelemben egyaránt 
bíráltak, éppen a magatartás-módosításra és ma
gatartás-modellezésre vonatkozik.

A humán képességek hatása akkor érvénye
sül, amikor a képzési program az értékekre, atti
tűdökre és elvárásokra ható tanulás felé vált át. 
(Herman és Heimovics, 1990). Ennél a képzési 
típusnál az együttműködési, kommunikációs és 
koordinációs készségek módosulnak. Ily módon 
a menedzserek az állami szervezetekben és a tár
sadalomban játszott általánosabb és átfogóbb 
szerepükre készülnek föl, amelynek során nem 
bürokratikus technokratává, hanem inkább jó 
képességű vezetővé válnak.

Külön súlyt helyeznek arra, hogy kreativitá
sukat fejlesszék, hogy ne ragadjanak meg a szűk 
látókörű gondolkodási modellben, ugyanakkor 
bátorítják őket arra, hogy egyéni értékeik és meg
győződésük szerint dolgozzanak. Az állami me
nedzserek ezenkívül „érzékenységi képzésen“ is 
részt vesznek,ami segíti őket abban, hogy megis
merjék az emberi magatartásformákat és reak
ciókat, és meg tudják ítélni munkatársaik haté
konyságát. Ezenkívül képesek lesznek arra, hogy 
bírálják, megvizsgálják és integrálják személyi

ségüket, és örömüket leljék abban, hogy má
sokkal összefogva igyekeznek a gazdasági és tár
sadalmi célokat elérni. A menedzserek maga
tartásbeli változásának konkrét eredményei a 
vezetési stílusban, a hatékony motivációban, a 
kommunikációs képességben, a konfliktusok 
csökkentésében, a vezetőség és a szakszervezetek 
közötti harmonikus kapcsolatokban, a személyi
ség integrálásában és társadalmi szerepük meg
értésében, valamint a fogyasztóknak a magas 
színvonalú szolgáltatásokkal való elégedettsé
gében nyilvánulnak meg.

Ezeknek a képzési programoknak a tartalma 
Görögország esetében az állami szervezet és 
környezete szempontjából releváns, és többek 
között olyan témákat foglal magában mint; 
vezetés, vonal- és törzskari hatalom, delegálás 
(hatáskör-átruházás), kommunikáció, munkaadó
munkavállalói kapcsolatok, konfliktusok és krea
tivitás menedzselése, egyéni karrier és fejlődés, 
munkabiztonság és egészségügy, teljesítmény
értékelés, emberi erőforrás-tervezés és szerve
zetfejlesztés. (Petridou, 1992)

Az empirikus vizsgálat eredményei

Eszak-Görögország különböző részeiből 577 
állami vállalati menedzsert választottunk ki a 
kérdőíves felméréshez. A kiválasztást véletlensze
rű minta alapján végeztük, amelynek keretében 
egy több mint ezer önkéntes résztvevőből álló 
listát használtunk fel, akik az Állami Vezető
képző Központ 1993/1994-es tanévének hallgatói 
voltak. A kérdőíves felmérés az egyes állami 
szervezetek negyven-negyven alkalmzottjából 
álló véletlenszerű mintára korlátozódott. Velük 
egy két tagból álló kérdezőteam beszélgetett el. 
A beszélgetés során a kérdőív pontjait szükség 
szerint megvitatták és értelmezték.

Az 7. táblázat a vezetési hierarchia és tar
talom szerinti tanórákat ábrázolja. Nyilvánvaló, 
hogy az összképzés jelentős aránya irányul a 
humán készségek fejlesztésére. A középmened
zserek képzésének több mint a felét a humán 
ismeretek tették ki, mert vezetői funkciójukból 
fakadó igényeiknek ez felelt meg. A 2. táblázat a 
vezetők által a múltban látogatott órák számának 
gyakorisága eloszlását tünteti fel A görög állami 
szektor menedzserei esetében az iskolai végzett
ség, az idegennyelv-ismeret, a vezetői beosztás 
és mobilitás jelentős mértékben befolyásolja a 
képzés mennyiségét, ami a magánszektorban 
folytatott korábbi vizsgálattal egybevág. (Pet
ridou, 1992)

46 V E Z E T É S T U D O M Á N Y
1996. 6. szám



1. táblázat •

Tanórák száma vezetési szint és tartalom szerint

Vezetési szint

Szakmai-elméleti
Humán
Összesen

Felső Középső Összesen

648 ( 84%) 
120 ( 16%) 
768 (100%)

568 ( 46%) 
660 ( 54%) 

1228 (100%)

1216(61%) 
780 ( 39%) 

1996(100%)

2. táblázat

Részvételi arány az órákon

0 45,6%

Egy 23,7%
Kettő 12,7%
Három vagy afölött 18,0%

Összesen 100%
Középérték 1,30

A humán képzést jelentősége ellenére hiányossá
gok jellemzik, amelyek a fölött nem szabad elsik- 
lani. (Sisson és Storey, 1988; Sims, 1993) E hiá
nyosságok a hallgatók értékeire, attitűdjére, meg
győződésére és viselkedésére kiható eszközök, 
módszerek és technikák alkalmasságára vonat
koznak. E módszerek belső fogyatékossága abból 
ered, hogy behaviorista indíttatásúak. Ezenkívül 
funkcionális hiányosságaik is vannak, mivel na
gyobb hangsúlyt kapnak az egyéni magatartás- 
formák és a nemhivatalos csoportok az egész 
szervezet hivatalos-formális működésének rová
sára. E fogyatékosságokon úrrá lehet lenni, ha a 
képzési programok -  egyebek között -  megfelel
nek az alábbi követelményeknek;

• Mindig a képzési filozófián alapuló emberi 
erőforrás-tervezésnek kell első helyen állnia.

• A képzési módszereket, eszközöket és tech
nikákat a képzési igények felmérése alapján kell 
meghatározni. A hallgatók személyiségjegyeit és 
szervezeten belül elfoglalt helyét -  akárcsak a 
szervezeti légkört -  figyelembe kell venni.

A képzési programokat ki 
kell értékelni, hogy tájékoztatni 
lehessen a hallgatókat és a dön
téshozókat munkájuk ered
ményéről.

A görög állami szektorban 
folytatott oktatáspolitika vizs
gálata kiderítette, hogy a humán 
ismeretek terén folyó képzés 
fontosságának megfelelően va
lósul meg, és hogy kellő meny- 

nyiségű órát fordítanak e képesség fejlesztésére. 
Az állami szektorban működő menedzserek kép
zésében figyelembe veszik iskolai végzett
ségüket, vezetési szintjüket és mobilitásukat. 
Későbbi vizsgálatokban majd ezeket az összefüg
géseket modellezni kell, hogy fel lehessen őket 
használni az oktatáspolitika tervezésében.
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