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Előszó

A humán menedzsmentre vonatkozó általános elv

A humán menedzsment  

a. A személyzet kiválasztása és fogadása.

b. Képzés és fejlesztés.

c. Megfigyelés és értékelés.

d. Elismerés.

e. Előléptetés, fizetésemelés, feljebblépés, vezetői pozíció.

f. Elválás.

g.  Belső kommunikáció

Eszközök. Kompetencia szótár, munkakörnyezeti leírások

TARTALOM

Marcellin Champagnat küldetésének középpontjában Jézus szeretete és 
megszerettetése állt. Számára a nevelés olyan eszköz volt, amely közel hozza 
a fiatalokhoz a hitet, « jó keresztényekké és jó állampolgárokká » teszi őket. 

(MEM, n.69)

Hiteles közösségi szellemben továbbadni a küldetést – ez az Örömhír jele 
Egyházunk számára, a világunk, a fiataljaink számára, akiknek szolgálói va-

gyunk. Összességében, kreatív módon akarunk hűségesek lenni Marcellin de 
Champagnat karizmájához,  figyelmesek az  idő jeleire, melyeket az Evangé-

lium fényénél vizsgálunk. 
(MEM, n.52)
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Tehetségek menedzsmentje a misszió szolgálatában 

A marista misszió múltja és jelene nehezen magyarázha-
tó, ha nem beszélünk azokról, akik ennek tevékeny 
résztvevői. Ők úgy folytatják Marcellin Champagnat 

álmát, hogy azokat a jelenhez  igazítják. 

Ezek a személyek kulcsszereplői valamennyi projektnek, amit 
sikerre akarunk vinni, és főleg akkor, ha nevelési célokról van 
szó. Az ő tudásukon, cselekvési és életvezetési tapasztalatukon 
keresztül fejlődhet nap mint nap ez a misszió.

L’Hermitage Tartomány elismeri a marista nevelési…intéz-
mények- ben dolgozók értékes munkáját, illetve a velük együtt 
dolgozó csoportokét. A Tartomány hangsúlyozni kívánja azt is, hogy a humán menedzsment és a tehetség 
kibontakoztatásának állandó javítására törekszik, hogy ezáltal biztosítsa a jövőt és a marista misszió vitalitását.

Ez a dokumentum megmagyarázza, miben is áll a humán menedzsment és iránymutatást nyújt ahhoz,  hogy 
a személyi és szakmai fejlődést összhangba hozza a marista értékekkel és küldetéssel. Ez fontos új lépés 
L’Hermitage Tartomány építésének útján.

Köszönetet szeretnék mondani mindazoknak, akik hozzájárultak gondolataikkal a dokumentum elkészítéséhez: 
Josep Buetas és  Llorenç Claramunt uraknak, André Déculty, Mateos Levantinos, Ramon Rúbies, Pau Tristany 
és Gabriel Villa-Real testvéreknek.

Kívánom, hogy ez a dokumentum bátorítás legyen mindazok számára, akik bekapcsolódtak a marista nevelési 
misszióba.

Szent Marcellin Champagnat, a mi alapítónk nagy jelentőséget tulajdonít annak a magatartásnak, amit a mi 
szótárunk: «jelenlét»nek nevez. Meg van győződve arról, hogy a személyi kapcsolatok lényegesek terveink 
eredményes megvalósításához. Ez a magatartás legyen ihlető forrásunk a humán menedzsment esetében is ! 

Maurice Berquet testvér, tartományfőnök

ELŐSZÓ
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A HUMÁN MENEDZSMENTRE VONATKO-
ZÓ ÁLTALÁNOS ELV1

Minden személy, akit hivatása a marista misszióhoz köt, 
arra kap meghívást, hogy a belülről fakadó indíttatásából 
kiindulva, egy felfedezésen keresztül jusson el egy marista 

értékekkel teljes harmóniához. A személyes útnak az intézmén-
yesített misszióval való találkozása tehát állandó megismerési és 
növekedési folyamat. Ebben az alkotó és kölcsönösen gazdagító 
kapcsolatban célkitűzésünk mindenkinek a személyes és hivatás-
beli fejlődése.

L’Hermitage Tartomány tehát mindenkit segíteni akar ezen az úton, 
felkínálván nekik a marista misszió keretén belül a növekedés 
lehetőségét. Ahhoz, hogy ide eljussunk, ki kell fejlesztenünk a 
kompetenciákra épülő humán menedzsmenti módszereket, hoz-
zárendelve a szükséges eszközöket. 

A személyek és csoportok segítése mindennapi működésünk megs-
zokott valósága. A marista misszió vezetőségéhez és felelőseihez 
hozzátartozik, hogy lelkesedéssel és meggyőződéssel, megfele-
ljenek ennek a kivívásnak. Sőt, ahhoz, hogy jó módszerrel a jó 
irányba vezessük munkatársainkat, illik nem elfelejteni, hogy mi a 
legfontosabb ezen a területen: 

Több időt szentelni az embereknek.

Ismerni azokat az embereket, akikkel együtt dolgozunk.

Irányt mutatni a rájuk bízott feladatok elvégzésében.

Tudni jutalmazni, javítani és megköszönni. 
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Tehetségek menedzsmentje a misszió szolgálatában 

A marista értékeknek át kell hatniuk mindennapi 
nevelő tevékenységünket, és konkrét viselkedési 
formában kell megjelenniük a misszió valamennyi 
munkatársánál. Ez a magatartás lesz az észrevehető 
megjelenése azoknak a kompetenciáknak, amelyek 
meghatározzák azt a módot, ahogyan mi a gyerekek 
és fiatalok körében jelen vagyunk. 

Ezt követi a főbb elemek látható megjelenése a 
menedzsmentben. Ugyanakkor minden pillanatban 
szem előtt kell tartanunk azt, hogy a Tartomány min-
den régiójában a kulturális és törvényi környezethez 
igazítsuk az alkalmazandó stratégiát.

Végül bemutatjuk a humán menedzsment fejlesztéséhez szükséges eszközöket. Az első a nélkülözhe-
tetlen:  L’Hermitage Tartomány kompetencia szótára. 
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A humán menedzsment közös kerete

A HUMÁN MENEDZSMENT  2
Amikor valaki szerződéses elkötelezettséget tesz a marista intézményben, akkor számba kell venni 

a személy által megteendő út fázisait. Előre látni kell azokat a módszereket, amelyeket használni 
kell ahhoz, hogy emberi és szakmai fejlődése biztosított legyen ; de előre látni kell azokat a mód-

szereket és stratégiákat is, amelyek lehetővé teszik, hogy tehetsége megmutatkozzék és érvényesüljön 
missziós munkája minden területén. 

a. A személyzet kiválasztása és fogadása
Amikor egy személyt az intézménybe felvenni szándéko-
zunk, szigorú kiválasztási szempontokat kell követnünk, 
amelyek lehetővé teszik, hogy a beilleszkedése sikeres 
legyen hosszú távon az adott kulturális és törvényi keretek 
között. Az eljárásnak világos és ismert kritériumok mentén 
kell megtörténnie. A munkakörnyezet leírása mindig álljon 
rendelkezésre.

Miközben arra törekszünk, hogy a felismert szükségletek-
nek megfeleljünk, olyan jelölteket kell választanunk, akik 
meg akarnak felelni a marista missziónak és a ránk bízott 
evangelizációnak. 

A kiválasztási eljárás, ha még oly szigorú is, önmagában nem garantálhatja a beilleszkedés sikerét. 
A munkahelyi fogadás, a kívánt támogatás, ezek olyan tényezők, melyek fontos szerepet játszanak a 
jövőt illetően. Tehát működtetni kell olyan mechanizmusokat, amelyek figyelemmel kísérik a kiválasztott 
személyt a kezdő fázisban, összhangban az ehhez a fázishoz tartozó elvárásokkal a próba-, ill. az ér-
tékelési szakaszokban. 
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Tehetségek menedzsmentje a misszió szolgálatában 

b.  Képzés és fejlesztés.
A képzés és fejlesztés előreviszi a szakmai és személyes növekedést és lehetővé teszi, hogy a személy 
lehetőségei és a munkahely elvárasai találkozzanak. Ez egyébként kedvező hatással van az intézmény stra-
tégiai céljainak megvalósítására is. A képzés a már feltárt szükségleteknek megfelelően kidolgozott pontos 
programon keresztül valósul meg, és tekintetbe véve a személyek szakmai karrierjét is, a képzési programok 
különböző fázisaihoz igazodik. A marista karizmába való bevezető képzéskor számításba kell venni a tarto-
mányi iránymutatást, a marista értékek szerint való életet. 

A személyek fejlesztése feltételezi a programok-
ban és gyakorlatokon való részvételt, ami növeli 
mindegyikőjük teljesítményét és tehetségét a 
mindennapi gyakorlatban kompetencia szintjük 
növekedése által is. Javasoljuk például : az inter-
diszciplináris és hálózati projektben, projektve-
zetésben, innovációs vagy kutatási projektekben 
való részvételt képzést végzőként vagy épp 
megfigyelőként, stb. 

c. Megfigyelés és értékelés.
Figyeli a kompetenciák fejlődését, a betöltött funkciók gyakorlását és a célok megvalósítását. Felismeri azt 
az értéket, amit a személy a szervezetbe hoz, ösztönzi növekedését és keresi tehetségének minél teljesebb 
kibontakozási lehetőségét, a kölcsönös előnyök viszonylatában.

A periodikus megfigyelés és értékelés  segíti azonosítani  a képzési szükségleteket és a fejlesztési 
lehetőségeket, felállítva egy cselekvési tervet azzal a céllal és hatással, hogy amennyire csak lehetséges 
javítsák az ismereteket, technikai szempontból épp úgy, mint a kompetenciák fejlődésének szempontjából : 
a vezetőség, a csoportmunka  javítása, stb.
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A humán menedzsment közös kerete

d. Elismerés.
Elismeri és jutalmazza a jó munkát, a személy és a csoport által megvalósított erőfeszítést és elért ered-
ményeket, miközben segíti olyan javaslatok megfogalmazását is, amelyek a javulás és előrelépés irányában 
hatnak. Lehetővé teszi, hogy a személy megmutassa, mit is tett hozzá ő a végső eredményekhez, s ez még 
erősebb kötődéshez vezet. Hatással van a szervezetre, mert megerősíti az elkötelezett vezetői stílust, a 
feladatteljesítésre való törekvést és a misszió iránt való elkötelezettség fenntartását. 

Az elismerés nagyon fontos érzelmi támasz, aminek mindig 
meg kell jelennie a mindennapi előrelépésben és sikerek-
ben, de még fontosabb a hatása közép- és hosszútávon.

Az elismerésnek különböző formái lehetnek, pl. a tervezés-
ben való részvétel, képzési, előrelépési lehetőségek, anyagi 
jellegű jutalmazás, stb.

e. Előléptetés, fizetésemelés, feljebblépés, vezetői pozíció.
Az értékelés segít meglátnunk, hogy a személy alkalmazkodik-e munkahelyéhez, és eszerint mérlegelni, 
hogy egy másik helyet vagy épp feljebb lépést adjunk-e 
neki. Segít meglátni azt, hogy képes-e a szervezetben 
nagyobb jövőbeni felelősségvállalásra és hogy mi 
tervezhetünk-e a további fejlődésével, összhangban az 
adott ország struktúráival. 
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Tehetségek menedzsmentje a misszió szolgálatában 

f. Elválás.
Az intézménytől való elválás jellemző okai a nyugdíjazás, az önkéntes távozás vagy az elbocsátás.

Minden esetben mindig nagyon kell ügyelni a személyi méltóság megőrzésére és e pillanat minden 
részletére, kiváltképp abban az esetben, ha a személy misszió iránti elkötelezettsége nagyon erős volt. 
Az is a hála és köszönet egyik formája, hogy előre felmérjük, milyen helyzetek adódhatnak. 

Az elválás eseteiben, amely a kellemetlen helyzetek közé tartozik, megpróbálunk mindig konstruktív 
módon cselekedni, összhangban az intézményi értékekkel. 

g. Belső kommunikáció.
A belső kommunikáció megvalósítása meghatározza a szervezetben való részvétel szintjét. A tartományi 
kommunikációs tervvel összhangban azt a feladatot tűzzük ki, hogy növekedjék a transzverzális kom-
munikáció, amely az észrevételeken, a javító szándékú javaslatokon stb. keresztül előreviszi és fejleszti 
lefelé és felfelé, de horizontális irányban is a kommunikációs csatornákat.
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ESZKÖZÖK. KOMPETENCIA SZÓTÁR, 
MUNKAKÖRNYEZETI LEÍRÁSOK.3

AAhhoz, hogy a humán menedzsmentet fejleszthessük, 
L’Hermitage tartománynak rendelkeznie kell egy sor olyan 

eszközzel, amely az egyes országok valóságához igazodik. 

Kompetencia szótár
Ez a rendszer alapeleme, az egész Tartomány számára 
közös, amelyben meghatározzuk azokat a kompetenciá-
kat, amelyek lényegesek a marista misszió működéséhez és továbbfejlődési szintjeihez. 

A kompetencia szótár lehetővé teszi a nyelvezet egységesítését, és megvilágítja a fejlődési 
lehetőségeket a személyes feladatteljesítésében.

A munkakörnyezet leírása 
Az elvárt feltételek leírása, a funkciók és kompetenciák, amelyek a meglévő munkahelyeknek 
megfelelnek. A munkahelyi ismertetőknek egységes struktúrájuk van az egész Tartományban.

Az elvégzett munka figyelemmel kísérésének és értékelésének forrásai 
Ezek a szükséges eszközök, hogy hatékonnyá tegyék a személy által végzett munka megfigyelé-
sének és értékelésének folyamatát a munkahelyükön, összhangban a kialakított profillal.
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