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1. Szakmai életutam bemutatása
„Ki gyermeket nevel, az a hon iránt szent kötelességet teljesít.”
/Kölcsey Ferenc/
Nevem Gábor Áron. Az én esetemben a latin kifejezés – „Nomen est omen” – nem
helyénvaló, én nem az öntödei vagy hadiipart erősítem ötleteimmel, munkámmal immáron 36
esztendeje, hanem a „lámpás” szerepét víve dolgozom a gyermekeink nevelése-oktatása
érdekében.
Első pedagógiai diplomámat 1986-ban szereztem a Budapesti Tanítóképző Főiskolán. A
levelező tagozat elvégzése után tanítóként dolgoztam.
Nem voltam azonban pályakezdő, az érettségi megszerzése után a lakóhelyemhez közeli XI.
kerületben képesítés nélkül dolgoztam a Bartók Béla u. 27. számú Általános Iskolában. Alsó
tagozaton napköziotthont vezettem és helyettesítőként mindent tanítottam, amire épp szükség
volt.
Lelkes fiatalként sokat vállaltam a tanórán kívüli programokból is: úszásoktatás, szakkörök,
táborok, vízitúrák, síelések… A nálam 4-8 évvel fiatalabb gyerekekkel való pedagógiai
munkához semmiféle előképzettségem nem volt, csak azok az „ellenoldali” tapasztalatok és
különböző hatások, amelyek mint diákot értek. Édesanyámtól – aki óvónő, óvodai
szaktanácsadó – örököltem pedagógusi ambícióimat. Középiskolában több kiváló pedagógus
tudása és személyisége hatott rám, a későbbiekben ezért választottam a természettudományokat így a földrajz szakot.
Hivatásom gyakorlásának első éveit jó kapcsolatteremtő, kommunikációs képességemnek,
édesanyám útmutatásainak és önképzésemnek köszönhetően sikeresnek értékelem, annak
ellenére, hogy nem voltam a birtokában a megfelelően megalapozott szaktudásnak.
A tanárképző főiskola elvégzésével párhuzamosan azzal egyidőben a főváros XI. kerületében
a Keveháza Általános Iskolában alsó tagozatos napköziotthoni nevelőként dolgoztam, majd –
a katonai szolgálat másfél évét is teljesítve – tanítóként, a második diplomám megszerzését
követően pedig földrajz szakos tanárként tanítottam, később ugyanitt intézményvezetői
kinevezést kaptam és így tevékenykedtem. Szaktanárként a lelkesedésem vitt előre a pályán.
Szakmai életutam
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Módszertanilag a levelező tagozat nem mindig jelentett kellő alapot. Általános és
középiskolai emlékeimre, a kollégáimtól szerzett munícióra, egyéni „kutatásaimra”, valamint
az ösztöneimre, józan eszemre hagyatkoztam.
A pedagógiai tudatosság megszerzése sok tanulóévembe került a pályám során.
Megszereztem a képességet arra, hogy a NAT ismeretével és szakmai tudásom alapján tanítási
célokat, kiemelt fejlesztési feladatokat tudjak meghatározni és ezekhez megfelelő
tevékenységeket rendelni. Az egyes tanulócsoportokon belül a demokratikus elvek
felhasználásával már tudtam reagálni a társadalmi egyenlőtlenségek, igazságtalanságok,
diszkrimináció közösségbe szűrődő hatásaira, mindig nyitott voltam a tanulók önszerveződése
iránt.
Egyre inkább képessé váltam az egyéni speciális igényeknek megfelelő fejlesztési
elképzelések, programok összeállítására, rugalmasan alkalmazkodtam a nem tervezett
szituációkhoz.
Jártassághoz jutottam a különböző kérdőívek és más adatgyűjtési módszerek alkalmazásában.
Képességet szereztem arra, hogy az értékelés során kapott információkat a további pedagógiai
tevékenységem során felhasználjam.
A felső tagozat minden évfolyamán földrajz tantárgyat tanítottam. Tanítványaim sikerrel
vettek részt a kerületi szaktárgyi versenyeken.
Négy éven át, nyolcadik osztályig osztályfőnök voltam. A pedagógusi hivatás egyik fontos
területének az osztályfőnöki munkát tartom. Itt kerül a pedagógus legközelebb a
gyermekekhez, itt ismerheti meg őket legjobban és itt nyílik legtöbb lehetőség a nevelésre.
Az akkori iskolámban én szerveztem meg az első október 23-i ünnepélyt, az első szabad
március 15-i rendezvényt a szülők és kollegák nagy megelégedésére - fáklyás felvonulást is
rendeztem.
A rendezvényeket megelőzték, illetve minden évben séták követték a nemzeti emlékhelyekre.
Koszorúzások és sok-sok beszélgetés, melyek során a gyermekek érzelmileg is
ráhangolódhattak az ünnep hazafias szellemére.
Az iskolán kívüli szabadidő hasznos eltöltésének szervezésében élen jártam, tevékenyen
vettem részt.
Több szakkört vezettem: honismereti-sport és KRESZ-szakkört. Az iskola közlekedési
szakreferense voltam. Felkészítő munkám eredményeként egyik tanítványom kerületi és
budapesti első helyezést szerzett, de több dobogós helyezést is elértünk.
Szakmai életutam
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A honismereti-sport szakkör lehetőséget nyújtott az egészséges életmód nevelésére, a
környezeti nevelésre, ismeretterjesztésre, képességfejlesztésre és a hazaszeretetre nevelésre, a
nemzeti identitástudat fejlesztésére.
A szakkör keretein belül korcsolyapályát készítettünk. Sok éve rendszeresen sítúrákat
szerveztem, szervezek a szomszédos országokba, kerékpártúrákat szerte az országban. Vízitúráinkon bejártuk Magyarország folyóit, ezeken a túrákon a szülők is nagy lelkesedéssel
vettek részt. Országos pályázaton nyert pénzből kenukat vásároltunk, így saját hajóinkon
evezhettünk.
Az iskolai alapítvány segítségével, sok társadalmi munkával, a szülők közreműködésével és
anyagi áldozatvállalásával kenuszállító utánfutót készítettünk.
Minden iskolai és iskolán kívüli programot szívesen szervezek, irányítok. Részt vettem a
kerületi tömegsport rendezvényeken, a tanár – szülő és a tanár - diák mérkőzéseken.
Fontosnak tartom az úszás oktatását is.
Az iskola diákjaival többször voltunk erdei iskolában, bízva abban, hogy a környezetet
ismerő, azt becsülő gyermekek felnőttként is környezetvédővé válnak.
Földrajztanárként úgy segítettem szaktantárgyamon kívül a történelmi, az irodalmi és
általában a mai embertől elvárható európai szintű tájékozódás igényét, hogy szülői segítséggel
külföldi túrákat szerveztem. Iskolánkban hagyománnyá vált, hogy a már tanult ismeretek
helyszíneire,

az

európai

kultúra

bölcsőjébe

Görögországba,

Olaszországba

és

Franciaországba, Angliába, nyári túrákat szerveztünk a gyermekeknek és szüleiknek.
Holland-magyar

iskolai

csereutazásaink

alkalmával

a

nyelvgyakorlás

mellett

a

környezetvédelmi program megvalósulását segítettem. Tapasztalatom szerint a látottakból, a
hallottakból gyermekeink sokat merítenek, és maradandó élményeket gyűjtenek.
Szakmai munkámban igényes vagyok, ezért elvégeztem az ELTE Intenzív földismereti
továbbképzését, mellyel földrajzi ismereteimet felfrissítettem. Megismertem a legújabb
kutatási

eredményeket,

elméleteket.

„Állampolgári

technikák”

címmel

intenzív

továbbképzésen vettem részt.
Eddigi vezetői szerepkörömben olyan széleskörű tapasztalatokra tettem szert, amit csakis itt a
„mélyvízben”, a gyakorlatban lehetett elsajátítani. Bár oktatják a „vezetést”, az igazi
megmérettetés mégis a gyakorlat! Szembesülve a feladatokkal és kollégáimmal, a
vezetettekkel, sajátítottam el a pedagógiai vezetés elméletét és főként gyakorlatát.
Szakmai életutam
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Annak köszönhetően, hogy 1993 óta iskolaigazgató vagyok – s közben a BME Közoktatásvezetői Szakát is elvégeztem – van rálátásom az általános iskola egészére.
Az önszabályozó tanulásra való felkészítés terén a pedagógusnak tisztában kell lennie a
motivációval kapcsolatos kérdéskörrel, a tanulási motiváció szintjeivel és típusaival. Az évek
során képessé váltam a tanulók figyelmének, érdeklődésének felkeltésére, felismerem a
hátrányos helyzet, a tanulási zavar, a tanulási nehézség és a sajátos nevelési igény fogalmát és
jeleit, és mindig figyelembe is vettem azt. Iskolavezetőként az oktatásügy közelmúltjának
legnehezebb 25 évét töltöttem a rám bízott intézmények élén.
Működésem egyik – megítélésem szerint – legjelentősebb eredménye a környezetünk által
ismert, elismert, esetenként irigyelt különösen jó munkahelyi légkör megteremtése.
Innovációs próbálkozásaink – akkoriban ez még ritkaságnak számított – ennek az
együttműködő, támogató társas környezetnek voltak köszönhetők (tehetséggondozó program
elkészítése és bevezetése elsőként a fővárosban, idegen nyelv tagozat, társastánc oktatás, erdei
iskola stb.) A diákok személyiségfejlesztését mindig szem előtt tartva fontos feladatnak
tekintettem figyelembe venni az egyéni tanulói igényeket, felismerni a tanulással kapcsolatos
nehézségeket, feltárni azok pszichés, családi, társadalmi okait, az illetékességi területen belül
megtalálni a helyes cselekvési irányokat.
A nehézségeket a rendszerváltást követő szabadsággal érkező szabadosság, a szülők egy
részének követelőző, a korábbi partneri viszonyt, egyoldalú elvárásrendszer hangoztatásával
felváltó fellépése, a tanulók otthonról támogatott fegyelmi és kötelességteljesítési
hiányosságai, az állami oktatási kormányzat rossz oktatáspolitikája, a helyi fenntartó
önkormányzat racionalizációs gyakorlata okozták. Az utóbbinak köszönhetően két
alkalommal is meg kellett küzdenünk intézményünk megmaradásáért, miközben alkalmunk
volt a szakmaiságot és a hozzáértést nem minden tekintetben figyelembe vevő politikai
játékokat megtapasztalni és elszenvedni.
A szülőket nehéz volt meggyőzni arról, hogy képesek vagyunk a többlet feladatoknak
megfelelni úgy, hogy minden tanuló számára biztosítjuk a képességeinek megfelelő neveléstoktatást, és a nyugodt tanulási környezetet. Mindezt úgy igyekeztünk teljesíteni, hogy a
tantestület jó része a két, egymástól csaknem 1 km-re levő épület között ingázott a
szünetekben. A közel 700 fősre duzzasztott intézmény tanulói létszáma két év alatt a felére
csökkent.
Szakmai életutam
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A kerület racionalizálási törekvései ebben az időszakban csúcsosodtak ki, és – minden
előzmény nélkül – a hullám ismét elérte iskolánkat.
Fennmaradásunkért minden követ megmozgattunk, segítségül hívtuk a médiát, a helyi és az
országos sajtót, a köztelevíziót és a kereskedelmi csatornákat, a minisztériumot, sőt a
politikusokat is megszólítottuk a hatalmi vagy az ellenzéki pozíciójuknak megfelelően.
A fenntartó önkormányzat végül kénytelen volt eltekinteni az iskola bezárásától. Az
események hatására az iskola létszáma erőteljesen csökkent, de még ma is működik, s lassan
ismét növekvő számban bízzák rá a szülők a gyermeküket az ott tanító pedagógusokra.
A vezetői munkámat a Zichy Miklós Általános Iskolában, Zsámbékon folytattam, így
megismerhettem a Budapesttől merőben eltérő vidéki lét szépségeit és árnyoldalait. Szakmai
fejlődésem szempontjából fontos állomás volt ezen időszak, az ott dolgozó kollégáimtól sokat
tanultam, színesíthettem a módszertani kultúrámat, hiszen ez az intézmény volt korábban a
Zsámbéki Tanítóképző Főiskola gyakorló iskolája. Megismerhettem a neveléshez-oktatáshoz
való viszonyát a falubeli embereknek, kollégáimnak, megízlelhettem, milyen a kis település
vezetőségéhez tartozni, amilyet azelőtt csak könyvekben olvashattam…
Meglátásom szerint a pedagógust nyitottság kell hogy jellemezze az új pedagógiai és
szaktárgyi ismeretek befogadása iránt, annak érdekében hogy hatékonyan részt tudjon venni
szakmai vitákban.
A pedagógiai tapasztalataimat feldolgozva az elemző módszerek használatával törekedtem
minderre, lelki egészségem megtartása érdekében is alkalmaztam a tevékenységek konstruktív
elemzését, szükség esetén a segítségkeresés és -kérés hatékony formáit.
Személyes pedagógiai pályafutásom jelenlegi munkahelyemen folytatódott. Tizedik tanéve a
Budapest II. kerületi Újlaki Általános Iskolában - amely az ország egyetlen olasz általános
iskolája - igazgatói feladatok ellátására kaptam felkérést, amely már újabb öt évre
megerősítésre került. Három főiskolai és egy egyetemi szintű pedagógiai végzettségem
lehetővé teszi, hogy az általános és középiskola bármelyik évfolyamán taníthassak, jelenleg 7.
és 8. osztályokban oktatom a földrajz tantárgyat.
Az egyetemen mesterfokozatot szereztem, Okleveles Földrajztanár szakképzettséggel
rendelkezem.
A Nyugat-magyarországi Egyetemen végzett tanulmányaimnak legfontosabb motivációja az
említett tantárgy esetlegesen felsőbb évfolyamokon való tanításának, ill. az érettségire való
Szakmai életutam
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felkészítés lehetőségének a megszerzése volt. A földrajztanítás új szemléletmódjának,
ismereteim felfrissítésének igénye is felmerült bennem, hisz több mint 25 éve végeztem az
ELTE Általános Iskolai Tanárképző Főiskolai Karán.
Az ambícióm és az egzisztenciális elképzeléseim mellett jelentős mértékben ösztönzött a
továbbtanulásra annak a reménye, hogy egyrészt felfrissíthetem a pedagógiai és szaktárgyi
ismereteimet, amelyek a már említett régen volt képzési idő miatt elhalványultak, a
földrajztudomány és a földrajztanítás területén az elmúlt több mint két évtizedben. A
végbement változásokkal való szembesülés igénye merült fel bennem. A kutatás a szakmai
fejlődés záloga, amely így szükségszerűen megvalósulhatott.
Az intézményvezetéssel eltöltött több mint húsz esztendő olyan energiákat kötött le, mely
nem engedte a szakterületemmel való állandó, naprakész együtthaladást.
A megszerzett tapasztalatokat – amelyek képessé tesznek megújult erővel a kommunikációra,
mélyebb szakmai együttműködésre, problémamegoldásra – a vezetői munkámban éppúgy
hasznosítani tudom, mint a szaktárgyiakat a tanítás során.
Szakmai munkámban igényes vagyok, így a pályámon eltöltött több mint három évtized alatt
számos továbbképzésen, tanfolyamon vettem részt, amelyek vagy az adott oktatáspolitikai
elvárásoknak, vagy érdeklődési körömnek feleltek meg, vagy a szaktárgyi előrehaladásomat
szolgálták.
A 36. tanévemben járva büszke vagyok, hogy részt vállalhattam a magyar oktatásügy
átalakításában, a rendszerváltás utáni évektől az ezredfordulón át a XXI. század második
évtizedéig, napjainkig.
Készítettem

szakdolgozatokat,

intézményi

munkaterveket,

beszámolókat,

Pedagógiai

Programot több alkalommal, legutóbb az ún. „sajátos” olasz programot, amely hosszú évekre
meghatározta az általam vezetett intézmény irányvonalát, arculatát. A NAT átdolgozásában
tevékenykedtem, intézményi szabályzatokat, dokumentumokat alkottam.
A rám bízott iskolák élén átvészeltem jó és rossz oktatáspolitikai elképzelések
következményeit, mindig a gyermekek és kollégáim érdekeit előtérbe helyezve, ami sokszor
nem volt egyszerű feladat vezetőként. Kreativitásomat nem minden felettesem értékelte
maradéktalanul, de az idő, a kollégáim és a visszajáró gyermekek – úgy gondolom - engem
igazolnak.
Szakmai életutam
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Jó érzés visszatekinteni a régi iskolai megemlékezésekre, vízitúrákra, síelésekre, erdei
iskolákra,

külföldi

utazásokra,

korcsolyapálya

készítésekre,

templomi

karácsonyi

ünnepélyekre vagy a számtalan hangulatos földrajzórára.
Bár nem írtam tankönyveket, nem publikáltam szaklapokban, csak egyszer-egyszer a kerületi
újságban, nem szerepeltem, csak a helyi televízióban, írtam több szakdolgozatot, évtizedeken
keresztül neveltem, tanítottam, a rám bízott tanulókat, szerveztem, vezettem az iskolát,
megosztottam a megszerzett tudást kollégáimmal, a tantestülettel, egyes esetekben a
szülőkkel, egyszóval a vezetettekkel.
Terveim közt a következő években egy újabb ötödik diploma vagy második szakvizsga
megszerzése nem szerepel, de minden olyan konferencián, továbbképzésen részt szeretnék
venni, amely előmozdítja, segíti az általam irányított intézményben folyó pedagógiai munka
minőségének javulását. Kiemelten fontosnak tartom a pedagógusok minősítésre való
felkészülésének a támogatását elősegítő képzéseken való részvételemet. Mindezeken túl az
idegen nyelvi tudásom továbbfejlesztése a célom, melynek segítségével könnyebbé válna a
kitekintésem, kutatási lehetőségeim más országok nevelési, oktatási eredményeibe, és ezeket
intézményemben vagy annak tágabb környezetében hasznosíthatnám.
Pedagógus létem mérföldkövei:
1. Keveházás éveim: napköziotthon, alsó tagozat, felső tagozat, igazgatás
2. Zsámbéki éveim: tapasztalatszerzés, tanítás, igazgatói tevékenység
3. Újlakis éveim: szakmai megújulás, intézményvezetés
4. Pályám utolsó szakasza: számvetés, mesterprogram

„Exegi monumentum aere perennius” /Horatius/
Ha nem is a „rézágyú” erejével, hanem más humánusabb eszközökkel - a nevemtől nem
elvárható módon - mindig arra törekedtem, hogy hazám, Magyarország védelmére,
szeretetére, felemelkedésének szolgálatára sarkalljam, neveljem a tanítványaimat, mind a
tanórákon, mind pedig más szabadidős tevékenységek folyamán!
Budapest, 2018. március 15.
Gábor Áron
okleveles szakvizsgázott földrajztanár
igazgató

Szakmai életutam
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2. Bevezetés
Elképzeléseim, vezetői koncepcióm, hitvallásom, gondolataim a nevelésről, oktatásról, a
tanár egyéniségéről.
A rendszerváltozás óta eltelt 29 év Magyarországon nemcsak a demokrácia adta
lehetőségeket, az új szabadság adta jogokat teremtette meg, hanem ezzel párhuzamosan
várható vagy előre nem látható következményként olyan negatív tendenciákat is
eredményezett, melyekkel a ma pedagógusának számolni kell. A világ szinte mindent kínál,
de ebben a kínálatban rengeteg a rossz, a káros, a veszélyes, a manipuláló elem.
A mindennapok átlagos feladatain kívül tanárnak és diáknak egyaránt meg kell küzdeni
azokkal a nemkívánatos jelenségekkel, amelyek egyre gyakrabban válaszút elé állítják. Az
élet számtalan területére kiterjedő elbizonytalanodás szükségszerűen megnöveli az eligazodni
tudás vágyát. A mentális eldurvulással, az agresszivitással, az elfogultságra és gyűlöletre való
hajlam növekedésével, valamint a társadalmi polarizálódás jelenségével az oktatási
intézményekben dolgozóknak nap mint nap számot kell vetniük.
S bár a felmerülő problémák orvoslására nem adhatnak kész receptet, mégis jól elhelyezett
korlátokkal meg kell könnyíteniük a diákok eligazodását a mai kor útvesztőiben. Egyre
fontosabbá válik az iskola nevelő szerepe azért is, mert az új társadalmi struktúrában a család
sajnos már nem mindig jelenti azt a kiegyensúlyozott és biztonságos hátteret, amire a
kiszolgáltatott helyzetben lévő gyermekeknek szükségük van. Így a nevelés letéteményese
gyakran egyedül a pedagógus marad, s neki kell felkészítenie a diákot, hogy szabad, döntésre
képes,

felelős

felnőtt

emberré

váljon.

Kritikus

magatartásra

kell

nevelni

a

tömegkommunikáció és a számítógép világában, ezáltal válhatnak ellenállóvá a manipuláció
minden formájával, változatával és fokozatával szemben.
A nevelőnek el kell utasítani mindazt, ami az ember integritását, az emberi személyiség egész
voltát veszélyezteti, de úgy, hogy közben ne kerüljön az önbizonyításra, önigazolásra beállt
ember gondolkodásának és magatartásának zsákutcájába.
Az egyre inkább teljesítményorientált mai társadalomban a fiatal mindenfelől azt hallja:
teljesítményedből alkosd meg magad. De az önmegvalósítás gyakran olyan megoldhatatlan
próbatétel a számára, hogy célt tévesztett helyzetbe kerül. Ez vezet aztán szélsőséges
esetekben devianciákhoz, - kábítószer, alkohol, stb. -, amellyel a mai kor pedagógusának
szintén számolni kell.
Bevezetés
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Nézetem szerint mindebből következik, hogy életbevágóan fontos és szükségszerű ma
nevelés-centrikus iskolát létrehozni és fenntartani.
A törvény adta lehetőségeken kívül ez jelentheti azt a funkcionális többletet, melyet az új
évezred közoktatási intézménye adhat. A klasszikus nevelési elveket valló, és ezen elvek
alapján működő iskolának felszabadító, feloldó hatása is van. A nevelés tudatosítja a diákban,
hogy az ember értéke nem azonos a teljesítményeivel és a pontszámokkal. Nem mért és nem
is mérhető fontos tulajdonságok kifejlesztésében segítheti, mint pl. hűség, szolidaritás,
kitartás, lelki és szellemi állóképesség. Ezáltal nyitott és hosszú távú gondolkodásra nevelheti,
mely bátorságot adhat az élethez a társadalom olyan gyakran torz értékrendje mellett is.
Az örökké önbizonyító ember könnyen bezárul önmagába, de minden helyzetben saját
igazságát igyekszik diadalra vinni. Ez pedig a másik emberrel, környezetével való párbeszédet
teszi valósággal lehetetlenné. Dialógusképesség nélkül pedig nagyon nehéz megvalósítani az
eredményességre, a békességre, a kiegyensúlyozottságra való törekvést. Ez vonatkozik nevelő
és tanuló viszonyára is, mely aszimmetrikus viszony.
Ebben a légkörben teremtődhet meg a nevelő tekintélye, mely számára nem mindig könnyen
teljesíthető követelmény, hiszen mindig újra meg kell próbálnia megtalálni az esetenkénti
helyes arányt a tanár-diák kapcsolatban. Mégis kikerülhetetlen a tekintélyelvűség felvállalása,
ha valljuk, hogy eligazodni az útvesztőben csak korlátok segítségével lehet, s tudjuk, hogy a
tanár-diák viszony nem demokratikus felek koalíciója, hanem olyan párbeszéd, melyben a
többlettel rendelkező fél – saját döntése alapján – szabadságot ad a másiknak, és szeretettel
fordul felé. Nevelési céljainkat megközelíteni csak így érdemes.
E nélkül könnyen az „egyenrangú partnerség” ma divatos mezsgyéjére kerülünk; vagy
mert nehezen viseljük a felelősséget, vagy mert keressük a könnyen, gyorsan szerezhető
népszerűséget, esetleg kompenzálhatunk valamit a gyerekekkel való haverkodással, de az is
lehet, hogy még közel állunk hozzájuk korban és mentalitásban. De ugyanígy
félrecsúszhatunk, ha hatalmi helyzetnek fogjuk fel pozíciónkat, gondolván, hogy a diákokkal
való viszony aszimmetriája eleve automatikusan tekintélyt kölcsönöz.
Valódi tekintélyi helyzetet csak hiteles személyiség tölthet ki valódi tartalommal. A
tanár egész személyiségével nevel, s ebből az következik, hogy az indirekt nevelési
eszközöknek szinte nagyobb szerepük van, mint a direkt, verbális módszereknek. A nevelés
feladatát tehát úgy is értelmezhetjük, hogy teljes személyiségünkkel segítjük a gyerekeket a
szabadság és a felelősség tudatos vállalása, azaz a felnőttség felé.
Bevezetés
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S miközben a nevelésnek kiemelt szerepet tulajdonítunk, nem tarthatjuk lebecsülendőnek azt
a feladatot sem, mely az oktatás területén vár ránk egy változóban lévő közoktatási
helyzetben.
Természetesen a szakmai irányítás elsőrendűsége mellett. Manager igazgató akartam és
akarok lenni. Azt a korszerű és bevált vezetési stílust követtem és kívánom követni, mely
összhangban valósítható meg az egyszemélyi felelős vezető, igazgató eddig is jól ismert
feladatkörével.

Nem

vezetőtársaimtól,

diktálok,

kollégáimtól

hanem
a

együttműködést

nevelési-oktatási

célok

kérek

és

várok

megjelölésében,

de

el
a

végrehajtásért vállalom a felelősséget.
Egy olyan régi hagyományokkal rendelkező, de mégis modern szellemű, korunknak a XXI.
század igényeinek megfelelő általános iskola működtetése a célom, ahol a tanulók és a
pedagógusok is jól érzik magukat, ismerik jogaikat, de kötelességeiket, is, és a tanulás, a
tanítás, a nevelés feltételei biztosítottak. A szülők egyre inkább partnerek lesznek a
nevelőmunkában, igényeik pedig meghatározó jelentőségűek (partnerközpontú intézményi
modell kialakítása).
Egy célratörőbb, rugalmasabb, az egyéni képességeket is felszínre hozó, a jó csapatszellemet
megvalósító pedagógiai munkát várok el, amelyhez a szellemi és az anyagi lehetőségek
biztosítását feladatomnak tekintem, szorosan együttműködve az iskola fenntartójával és a
munkában érdekeltekkel!
Az intézményvezetői feladatok az elmúlt 25 év során gyökeresen megváltoztak.
A klasszikus értelemben vett igazgatói munka, amely „csak” az iskola belső életének
irányításából állt, kiegészült. Mellette egy nagyon sokrétű menedzseri feladat került színre,
amely tartalmazza a személyi, tárgyi és gazdasági feltételek minél jobb kihasználását, az
intézmény népszerűsítését innovációt folyamatos fejlesztést, kutatások végzését a
tudásmegosztás mellett. Mindezek megvalósításának alapfeltétele a folyamatos szakmai
fejlődés mind a vezető, mind a vezetettek részéről.
Napjainkban az intézményvezetői feladatok nagyon összetettek lettek:
-

mint pedagógiai vezető irányítja az nevelő-oktató munkát

-

mint humánpolitikai vezető kiválasztja, munkával ellátja, ellenőrzi és értékeli a
munkatársait

-

mint felelős vezető, költségvetést készít, egyeztet (ha korlátozott keretek közt is)

Bevezetés
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-

mint jogi ismeretekkel rendelkező, követi betartja, és betartatja a folyamatosan változó
jogszabályokat

-

mint kommunikációs vezető folyamatosan tájékoztatást nyújt az intézményben folyó
munkáról, eseményekről

-

mint az innovációért felelős szakember, rövid, közép és hosszú távú terveket készít
csapatával az intézmény működtetésére vonatkozóan

-

pályázatokat készít, vagy készíttet, és szponzorokat kutat fel egy-egy projekt
megvalósítása érdekében stb.

Végül, de nem utolsósorban érdekegyeztető, villámhárító szerepkört tölt be az intézményben
és annak partnerhálózatában (szülők-pedagógusok, tankerület-pedagógusok, szponzoroknevelőtestület stb. között).
Egy gyermekekkel foglalkozó bármilyen nevelési- oktatási intézmény akkor működhet csak
jól, ha
-

ki tudja elégíteni a szülői elvárásokat

-

meg tud felelni a fenntartó igényeinek

-

az ott dolgozó kollégák és a tanulók is jól érzik magukat

E kritériumrendszer foglalja magában az intézményvezetővel szemben támasztott
követelmények egy részét is.
A szülők, tanulók elvárásai:
Az oktatás bizonyos mértékig szolgáltatás is. Csak akkor működik jól, ha alapos
helyzetfelmérés után tudjuk, hogy a környezetünkben élők pontosan mit is várnak az
iskolától. A tanulói összetételből adódóan, az elvárások ismeretében, a pedagógiai program
alapján arra lehet következtetni, hogy hármas célrendszert kell kitűzni megvalósítani:
-

A hátrányos helyzetű gyermekek nevelése, lehetőség szerinti felzárkóztatása

-

Az átlagos képességekkel rendelkező tanulók minél magasabb szintre hozása

-

A kiugróan tehetséges tanuló számára a továbbhaladás biztosítása

A fenti elvárások teljesítése nem túl magas létszámú osztályokban, néhány tantárgy
csoportbontásban történő tanításával lehetséges (idegen nyelv, informatika-számítástechnika,
matematika és bizonyos esetekben a testnevelés).

Bevezetés
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Ez a fenntartó számára többletkiadást sem jelent - megfelelő tantárgyfelosztás készítésével -,
az oktatás hatékonyságát viszont nagymértékben megnöveli, a fent említett csoportokba
tartozó tanulók fejlődése így biztosított.
Meggyőződésem, hogy minden gyermek tehetséges valamilyen területen. Ha tanulási
nehézségei vannak, nehezen kezelhető vagy nevelhetőségi problémákkal küzd, akkor a testi
nevelést és a manuális tevékenységeket kell nála előtérbe helyezni. Nem szabad lebecsülni a
sport nevelő, jellemformáló erejét.
A mindennapos testnevelési órák bevezetésével ezek a tanulók sikerélményhez jutnak, jóval
könnyebben kezelhetővé válnak, hiszen fölösleges energiáik lekötésre kerülnek.
Az átlagos képességű tanulók számára a kerettanterv alapján szervezett általános iskolai
oktatás a legmegfelelőbb, szakkörökkel, tanítás utáni foglalkozásokkal biztosítva az
érdeklődési körükhöz kapcsolódó tevékenységeket.
A kiugróan jó képességű gyermekek számára a tagozatos általános iskolai nevelést-oktatást
tartom a legjobbnak. A tehetséggondozás történhet a tanítási órákon belül és kívül is.
Kiemelten fontos az idegen nyelv és az informatika oktatása. Egy nagy létszámú
általános iskola csak akkor piacképes, ha tanulóinak jelentős hányada jó szinten beszél
legalább egy idegen nyelvet, a számítógépet pedig munkaeszközként tudja használni.
A fenntartó elvárásai
Általánosságban elmondható, hogy minden intézményfenntartó szervezet azt szeretné, ha
iskolája a lehető legkisebb ráfordítással minél jobban működjön. Általános elvárás az is, hogy
a problémamentes működés mellett az iskola kulturális és oktatási bázissá váljon, a tágabb
környezetében pedig a városnak, tankerületnek „jó hírét keltse”.
Az ehhez kapcsolódó tevékenységek az alábbiak lehetnek:
-

Pályázatok írása, szponzorok szerzése ,külső kapcsolatok építése

-

A fenntartó gyors, pontos és hiteles tájékoztatása

-

Versenyek, szakkörök, tanulmányi kirándulások és más, a neveléshez, oktatáshoz
szervesen kapcsolódó tevékenységek szervezése

-

Kulturális események szervezése, és az ezeken való aktív részvétel

Meggyőződésem, hogy az intézmény és a fenntartó között jó munkakapcsolat csak akkor
alakulhat ki, ha őszinte légkörben, kölcsönös törekvés van a problémák közös megoldására.
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Az intézmény dolgozóinak elvárásai:
Ahhoz, hogy egy tantestület jól működjön, alkalmas legyen a csapatmunkára, néhány olyan
feltételnek mindenképpen teljesülni kell, amelyet csak az igazgató tud biztosítani:
-

Nyugodt alkotó légkör

-

Pedagógiai szabadság

-

Sikerorientált munkavégzés

-

A jó teljesítmény erkölcsi és anyagi elismerése

-

A kollégák bevonása a tervezésbe

-

A kiszámítható terhelés

Meggyőződésem, hogy minden tantestületben vannak kimondott és rejtett feszültségek. Ezek
időbeni felderítése és kezelése rendkívül fontos, mert a lappangó problémák végzetesen meg
tudják mérgezni a közösség hangulatát.
Szükséges, hogy mindenki pontosan tisztába legyen a feladatával, a rá vonatkozó
elvárásokkal és az intézményvezetői ellenőrzés mikéntjével is. A többletmunkát pedig
anyagilag is honorálni kell.
A tanulók helyzete
A tanulók az oktatásnak nem csak alanyai, hanem résztvevői. A tanár-diák kapcsolat egy
olyan kölcsönhatásokon alapuló, szubjektív hatásoktól sem mentes demokratikus, de aláfölérendeltségi viszony, ahol az eredményességet a diákok hozzáállása, motiváltsága
nagymértékben meghatározza.
Egy folyamatosan szorongó, vagy egy teljesen érdektelen tanuló teljesítménye csak a töredéke
annak, amire egyébként képes lenne. Fontos, hogy a tanítási órák jó hangulatban folyjanak, a
tanulók is élvezzék, hogy tanulnak. Sokkal könnyebb egy tanulót a jobb teljesítmény elérése
érdekében motiválni, ha ő is érti, hogy mi miért történik, és folyamatosan pozitív megerősítést
kap, a tanítás folyamatában jól érzi magát, szeret iskolába járni.
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Általános terveimből a következő 5 évre. A fenti részlet az előző igazgatói pályázatomból
való, kiállta az idők próbáját, sokban megvalósult, talán csak a menedzser kifejezés furcsa a
mai közoktatási viszonyok között.
A több cikluson keresztül regnáló többségében „vezető profilú” intézményvezető abban a
különleges helyzetben van, hogy tevékenysége során mesterpedagógusi feladatai nem
választhatók el más vezetői irányítói vagy éppen menedzser tevékenységétől. Bármelyik más
profilt vizsgálva megállapíthatjuk, hogy a pedagógus mindennapi gyakorlatától elkülöníthetők
a mesterpedagógusi feladatok, de mindenképpen természetes módon visszahatnak,
hasznosulnak a pedagógus mindennapi tevékenységében.
Meggyőződésem, hogy egy túlnyomórészt „vezető profilú” iskolaigazgatónak elsősorban az
intézményvezetői feladatait kell mesterfokon ellátnia, hisz ezzel tudja biztosítani az általa
irányított szervezet fennmaradását és folyamatos fejlődését.
Az iskolában folyó nevelő-oktató munka magas színvonalon történő megvalósulásának
elengedhetetlen feltétele a jól képzett (folyamatosan továbbképzett) nevelőtestület. Ennek a
közösségnek az alakítása, megtartó erejének fokozása, a belső szolidaritás, a csoportkohézió
növelése fontos intézményvezetői feladat. Ha „mesterfokon” sikerül irányítani kollégáimat,
akkor a társadalmi és az oktatáspolitikai változások sosem fogják felkészületlenül érni őket,
és az intézmény versenyképes marad.
Intézményem elismerése, presztízse és ezzel egyidejűleg látogatottsága folyamatosan
növekszik, a tanulólétszám vezetésem alatt 369 főről 509 főre nőtt. A továbbtanulási arány
magas szinten tartása, és a fenti létszámadatok megtartása fontos feladatom vezetőtársaimmal
és tantestületemmel egyaránt. Sokat tettünk a fenti eredményekért, környezetünkben van
ellenpélda - elnéptelenedő iskola -, ezért nem lankadhatunk. Szabad iskolaválasztás van, a
szülők

a

legszínvonalasabb

intézményt

részesítik

előnyben

gyermekeik

számára.

Tapasztalataim alapján a siker legfontosabb záloga a ”kiművelt emberfők” sokasága és a
gyermekközpontú attitűd. Ezen túl az olasz tagozatunk megerősítése, sajátos pedagógiai
programunk megalkotása és jóváhagyása is nagy vonzerőnk.
Szerénytelenség nélkül állíthatom, hogy az általam irányított intézmény törzscsapatával olyan
feszített éves programot teljesítünk hosszú évek óta, hogy annak betartása sem kis feladat,de
ennek ellenére tartjuk a lépést az új kihívásokkal a hagyományokat, értékeket megőrizve.

Bevezetés

7

Igazgatói pályázat - Gábor Áron
A következő évek egyik kiemelt feladatának tartom a pedagógusok minősítésének
megvalósítását, támogatását, segítését, az ezzel kapcsolatos intézményvezetői tennivalók
maradéktalan, magas színvonalon történő elvégzését. Ahhoz, hogy ezt teljesíteni tudjam,
gondoskodnom kell a magam és kollegáim megfelelő továbbképzéséről, tájékoztatásáról.
Az ő segítésük, mentorálásuk már felér egy mesterprogrammal, hiszen a 4D-s
kritériumrendszer valamennyi elemére szükségem lesz ezen feladat sikeres megvalósításához.
A másik kiemelt terület a szabadidő hasznos eltöltésének szervezése a tanév folyamán és a
szünetekben is, feladatom kinevelni utánpótlást ebben a témában. A kezdő pedagógusok
semmiféle előképzettséggel nem rendelkeznek, a lelkesedésük sem elsöprő, nem szívesen
vállalnak felelősséget egy nyári tábor folyamán vagy egy kirándulás során.
Harmadik kiemelt terület a témanapok kiterjesztése, témahetek projektsorozat bevezetése,
különböző tárgyban. A következő két tanévben digitális témahetet szervezünk, ennek feltétele
az informatikai fejlesztések további megvalósulása.
Az elmúlt 10 tanév eredményei, amelyek a nevelést-oktatást szolgálják
Az igazgatói tevékenységem folyamán sok fejlesztést sikerült megvalósítanom, intézményem
és a vezetettek gyarapodására, ezeket - a teljesség igénye nélkül - büszkén sorolhatom fel:
-

Fizika-kémia előadó részleges felújítása, padló teljes cseréje, interaktív tábla telepítése
önkormányzati, és alapítványi támogatással.

-

Életvitel szaktanterem („tankonyha”) felszerelése, bútorokkal, gépekkel, konyhai
eszközökkel önkormányzati, alapítványi és szülői támogatással.

-

Fejlesztő terem kialakítása, felszerelése az önkormányzat, és az alapítvány
segítségével.

-

Az iskola udvarának felújítása, festése, játszótér kialakítása önkormányzat és
alapítvány támogatásával.

-

Nyolc tanterem teljes bútorzatának és burkolatának cseréje az önkormányzat
jóvoltából.

-

Táblacsere, javítás, néhány tanteremben korszerű kerámia táblákra

-

Megújult honlapunk létrejöttét a Szülői Szervezetnek és rendszergazdánknak
köszönhetjük

-

Az épület valamennyi mellékhelyiségét fölszereltük higiéniai eszközökkel, melyek
folyamatos feltöltéséről a tankerület gondoskodik.

Bevezetés
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-

Sok szemléltető eszköz beszerzésére került sor az idegen nyelvi, az anyanyelvi,
valamint a természettudományos tantárgyak színvonalasabb oktatása érdekében. Ez
köszönhető a Budapesti Olasz Iskola Egyesületnek, a Közép-Budai Tankerületi
Központnak és a II. kerületi önkormányzatnak.

-

-A tanári szobában 4, a könyvtárban 2 számítógépes munkaállomás kialakítása
valósulhatott meg.

-

Tízéves regnálásom ideje alatt lett az iskolának egyedi logója, ami szintén előző
terveim között szerepelt.

-

Az önkormányzatnak köszönhetően a tornaterem teljes padlózatának felújítása is
megtörtént.

-

A speciális tagozat számára számítógépes temet alakítottunk ki, szülői segítséggel,
adományozók jóvoltából, valamint a Közép-Budai Tankerületi Központ jóvoltából.

-

Az első emeleti zsibongót kettéválasztottuk hangszigetelt nyitható fallal, így
alakítottunk ki két tantermet az önkormányzat segítségével

-

Az első emeleten újabb olasz tantermet létesítettünk a Budapesti Olasz Iskola
Egyesület és az olasz nagykövetség támogatásával.

-

Interaktív táblákat, új számítógépeket és szemléltetőeszközöket szereztünk be
pályázatok útján az alsó és felső tagozat számára, később a Közép-Budai Tankerületi
Központ támogatásából.

-

Minden nyáron szervezek vízi vándortábort, esetenként kerékpártúrákat, állótábort, a
téli hónapokban egy vagy esetleg két sítúrát.

-

A

nemzetközi

programok

keretén

belül

több

ország

oktatási

rendszerét

tanulmányozhattam, fogadtam a hazánkba érkező külföldi delegációkat.
-

A nemzeti ünnepeinket és a már hagyományossá vált ”Újlakis” programokat magas
színvonalon rendeztük meg.

-

Az „Újlaki Galaxis” fejlődése elsőrendű feladat.

A következő 5 vagy akár 10 évre is maradt tennivalóm bőven. Folyamatos munkálkodás
szükséges a már megteremtett értékek megőrzéséhez, a feltételek további javításához, az
iskola versenyképességének biztosításához, aminek elengedhetetlen feltétele a pedagógusok
sok estben már meglévő tudásának „szentesítése”: a minősítés.
Szeretném az eddigi fejlesztéseimet, ötleteimet továbbvinni, minőségileg magasabb fokozatra
juttatni tanulóink jóléte és gyarapodása érdekében.
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Terveim között szerepel továbbra is
-

a tanulói létszám ideális és a továbbtanulási arány magas szinten tartása

-

a napköziotthon átszervezése, vonzóbbá tétele

-

a gyógypedagógiai nevelés-oktatás résztvevőinek közelebb hozása a többségi
tagozathoz

-

az olasz tagozat fejlesztése a palettájának bővítése a megnövekedett létszám tükrében,
valamint az informatikai oktatás feltételeinek javítása, több digitális tábla beszerzése
minden

tagozatunkra.

A

már

említett

digitális

témahét

projektsorozat

megszervezése erősen motiváló erejű e témában.
Kutatást indítok az országos kompetenciamérés időpontjának megváltoztatására, először
intézményen belül, majd kitekintve a tankerületünkben.
További fontos feladatomnak és elengedhetetlennek tartom a fiatalabb korosztály
pedagógusainak

motiválását

a

tanulók

szabadidős

tevékenységének

szervezésére.

Megítélésem szerint a mai információval, kétes minőségű ajánlatokkal telezsúfolt
világunkban irányítani kell az ifjúságot az értelmes, hasznos, tartalmas időtöltés irányába.
A felsorolt elgondolásaim, kiemelt terveim mind az önálló, sajátos arculatú iskola
megerősítését,

kialakítását

szolgálják.

Meggyőződésem,

hogy

egy

olyan

gyermekközpontú iskolát építhetünk tovább szívós munkával, ahol mind a gyermek,
mind a pedagógus képességeinek legjavát igyekszik nyújtani, nyugodt körülmények
között, mivel belső energiáik felszabadítása az iskolavezetés legfőbb törekvése!
A mesterprogramomban foglaltak a tantestület számára eddig sem voltak ismeretlenek,
hiszen együtt dolgozunk már közel egy évtizede, azonosak a céljaink, törekvéseink, gondjaink
és a jövőről alkotott elképzeléseink .Így 98 százalékos szavazati eredménnyel fogadták el
mikor ismertettem az öt évre szóló, és a rövid távú terveimet. A szakmai munkaközösségek
vezetőivel kibővített vezetőségi értekezlet keretében tárgyaltuk meg az elkövetkezendő évek
kiemelt feladatait, ők is támogatásukról biztosítottak . Az utazó gyógypedagógus hálózat
szintén javasolta a program végrehajtását. A fenntartó Közép-Budai Tankerületi Központ, a
II. kerületi Önkormányzat, és az iskolai szintű SZMK ajánlását is bírom.
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3. Helyzetelemzés
Tisztában vagyok a 230 éves iskola eredményeivel, értékeivel, de gondjai és
nehézségei is nyilvánvalóak előttem, hiszen már a tizedik tanévet töltöm ebben az iskolában.
Amilyen a ma iskolája, olyan a holnap társadalma. Az iskola feladata tehát egyrészt nevelni:
erkölcsi, vallási értékeket és helyes magatartási, viselkedési normákat megismertetni és
közvetíteni, másrészt az alapvető tudományos ismereteket és ismeretszerzési technikákat
átadni, úgy, hogy közben fejleszteni tudja a tanulók gondolkodását, kommunikációs és
manuális képességét, akaraterejét, kitartását és igényét a tanulásra - segítve őket a különböző
társadalmi szerepek közötti eligazodásban. Az Újlaki Általános Iskola nyolcosztályos
általános iskolaként működik, évfolyamonként 2-3 osztállyal, valamint az enyhén értelmi
fogyatékosok négy összevont csoportjával. A tanulólétszám a 2017-2018-as tanévben 509 fő,
ebben más körzetből bejáró tanulók is vannak. A tanulók létszáma az elmúlt évekhez képest
nagymértékű növekedést mutat, annak ellenére, hogy a kerületben működnek más,
úgynevezett szerkezetmódosított intézmények, 6-8 osztályos gimnáziumok, melyeknek
elszívó hatása érvényesül.
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Az Újlaki Általános Iskola általános képző iskola, amely minden idejáró gyermeket eljuttat
egy meghatározott alapszintig ismeretanyagban, készségben, képességekben, alkalmassá teszi
őket a tanulmányok folytatására, megteremti a szellemileg, testileg egészséges életvitel
alapjait. Ezen cél megvalósításának négy alappillére: a hatékony oktatásszervezeti formák, a
minőségi tanórai oktatás nevelés, a tanórán kívüli tevékenységek és a hagyományokon
alapuló közösségi rendezvények szerves egysége, amelyek a nyitottság jegyében állandóan
fejlődnek.
Tárgyi feltételek
Az iskola épülete alapvetően korszerű, és amíg a közösségi terek tágasnak mondhatóak, a
tantermek kevésbé. Komoly szervezést igényel, amikor az etika / hit- és erkölcstan órák
alkalmával egyszerre 5-6 termet kell biztosítani, a hét két napján.
Felszerelés, eszközellátottság
A bútorzat megfelelő, ami a tantermi tárolóhelyeket illeti. A tanulói padok, asztalok
kis százaléka elhasználódott, többsége megfelel az ergonómiai követelményeknek. A
tantárgyi szemléltetőeszköz-állomány megfelelő, a jelenlegi követelményekhez képest.
Az audiovizuális eszközpark jelenleg a szükségeshez képest 80%-os szinten van. Az
intézmény rendelkezik az egész felső tagozatot kiszolgáló számítógépes teremmel és a
speciális tagozat informatika termével. A két angol, és két olasz nyelvi labor lehetővé teszi a
színvonalas nyelvtanítást.
Helyzetelemzés
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Az épület melegítőkonyhával rendelkezik, mely a HACCP előírásoknak teljesen
megfelelően kialakított, személyzete barátságos gyermekközpontú a tanulóinknak így
háromszori étkezést biztosíthatunk.
A tálalókonyha működésének biztosítása érdekében a festés, mázolás, a csempézet
kijavítása folyamatosan szükséges.
Az iskola könyvtára jól felszerelt. Bár az elmúlt évek alatt alig került forrás fejlesztésére.
Főállású könyvtárosunk nagy odafigyeléssel teszi a dolgát.
A számítógéppark fejlesztése a megnyert pályázati pénzek és a Közép-Budai
Tankerület anyagi erőinek felhasználásával vált lehetővé. Az iskolai alapítvány és az Olasz
Iskola Egyesület pénzeszközökkel segíti az iskolai rendezvényeket, és a rászoruló tanulókat.
A pályázatokon nyert összegek felhasználása is a tárgyi feltételek javítására
szolgálnak.
Személyi feltételek
Az intézmény valamennyi pedagógusa tisztában van az iskolának az évek során
kivívott jó hírnevével, és azzal is, hogy e cím megőrzése mennyire fontos. A személyi
feltételek biztosítottak. A távozó nevelők helyére pályázat alapján a tartósan távollévők
helyére szerződéssel alkalmazunk pedagógusokat, illetve óraadókkal oldjuk meg a
helyettesítést. A rászoruló tanulók részére a gyógytestnevelés és a beszédfejlesztés
ellátottsága biztosított gyógytestnevelő, logopédus, fejlesztő pedagógus segítségével.
A pedagógusok és alkalmazottak
Az iskola engedélyezett pedagógus álláshelye 54,5 fő, ezt 8 nevelő-oktató munkát
közvetlenül segítő és 2 technikai álláshely egészíti ki. A nevelőtestületben az éves
fluktuáció nem nagy. Átlagos gyakorlat: 15-20 év. Átlagéletkor 48 év, a férfi
pedagógusok száma 11, ez ritkaságnak számít az általános iskolákban. A szakos
ellátottság teljes. Összehangolt nevelői gárda, amely jól működő munkaközösségekbe
tömörülve tevékenykedik. Felkészült, magasan kvalifikált pedagógusok, akik között igazi
pedagógus egyéniségek is találhatóak szép számmal. Sok kollégának ez az első
munkahelye. Olyan tantestület, amely korunk igényeinek megfelelően továbbképzéseken
vesz részt, akár az iskola anyagi támogatása nélkül is. Innovatív szemléletű pedagógustársak.
Helyzetelemzés
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Tanár végzettségű:

24 fő

Tanító végzettségű:

22 fő

Fejlesztő pedagógus:

1 fő

Gyógypedagógus:

8 fő

A nevelő-oktató munkát segítők:
Pedagógiai asszisztens:

2 fő

Gyógypedagógiai asszisztens:

2,5 fő (ebből 1 részmunkaidős)

Iskolatitkár:

2 fő

Oktatástechnikus:

1 fő

Gazdasági ügyintéző:

0,5 fő (részmunkaidős)

Gondok, karbantartó:

2 fő

(Az iskola takarítását vállalkozó cég végzi.)
A nevelőtestület jellemzői: A tantestület kellően felkészült, jó szakemberekből áll, akik
közül számosan bekapcsolódtak a pedagógus életpályamodell megvalósításába. Mindemellett,
a kor igényeinek megfelelni akarván

egyre nagyobb létszámban vesznek részt

továbbképzéseken pedagógus társaim, akár az iskola anyagi támogatása nélkül is.
Természetesen a Továbbképzési tervben szereplő, az intézmény érdekeit szolgáló
tanulmányokat folytatók előnyt élveznek.
A pedagógus életpályamodell és a minősítési-, önértékelési, tanfelügyeleti rendszerek
bevezetése, intézményi adaptálása révén a tantestületben a pedagógusok egyéni szakmai
fejlődésének motiválása, a szakmai munka értékelése, a vezetői kompetenciák fejlesztése még
inkább kiemelt szerepet kapott.

2014 és 2018 között 6 fő pedagógus minősítővizsgát tett, 18 fő Pedagógus II., 3 fő pedig
Mesterpedagógus minősítést szerzett. 2016-ban vezetői önértékelésben 2017-ben vezetői
tanfelügyeleti eljárásban vettem részt. 2016 és 2017-ben 10 fő pedagógus önértékelése történt
meg, a jelenlegi évben, pedig további 12 munkatársamé van folyamatban.
A jelenlegi tantestületben mindenki szerzett már tapasztalatokat a minősítési, önértékelési
folyamatban:
-

a pedagógusok közel negyede szerzett valamilyen minősítési fokozatot a pedagógus
életpályamodellben,

-

a pedagógusok nagy hányada önértékelte magát

Helyzetelemzés
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-

közel a kollégák fele segítőként vett/vesz részt az önértékelési eljárásokban.

-

Nagy többsége azonosulni tud az iskolai célokkal

-

segítőkész, demokratikus légkörű, demokratikus vezetést és segítséget elváró

-

munkáját, feladatait tisztességgel ellátó

-

a megújulásra fogékony

-

szakmailag képzett

-

nevelési elveiben mérsékelten konzervatív

-

munkája eredményeinek erkölcsi és anyagi elismerését igénylő

-

anyagi gondokkal, a társadalom értékválságának következményeivel küszködő
közösség.

Az intézményben 7 szakmai munkaközösség működik:
-

Alsós munkaközösség

-

Napköziotthoni munkaközösség

-

Speciális munkaközösség

-

Osztályfőnöki munkaközösség

-

Nyelvi munkaközösség

-

Humán munkaközösség

-

Természettudományos munkaközösség
Megítélésem szerint az eredményes nevelő-oktató munka elengedhetetlen feltétele egy

több mint 500 fő tanulólétszámú, 23 tanulócsoporttal rendelkező iskolában, a szakmai
munkaközösségek megfelelő száma, a fent felsoroltak mellett szükség lenne fejlesztőtehetséggondozó és gyermekvédelmi munkaközösségre is.
Ezen túl működik
-

Belső ellenőrzési csoport

-

Diákönkormányzat segítő pedagógus

-

Sportkör vezető

-

Tankönyvfelelős

-

Könyvtáros

-

Munka- és tűzvédelmi felelős (külső)

-

Balesetvédelmi felelős (külső)
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A tanulók:
Az iskola tanulóinak száma 509 fő, évfolyamonként kettő vagy három párhuzamos
osztály van, összesen 23 tanulócsoport, ebből négy gyógypedagógiai összevont csoport. Az
egyes tanulócsoportokra jutó átlag létszám 25 fő. Összesen 14 napközis csoport és egy
tanulószobai csoport működik.
Beiskolázás:
Országosan csökkent ugyan a tanköteles korba tartozó gyermekek száma, de az iskola
létszáma így is növekedést, vagy stagnálást mutat.
Továbbtanulás:
A tanulók 100 százaléka beiskolázásra kerül. Az elmúlt tanévben 46% gimnáziumba,
47% szakgimnáziumba, 7% szakiskolába jelentkezett és nyert felvételt.
Tanítványaink, és családjuk
Az iskola kertes, családi-házas, és városias jellegű övezetben fekszik. A családok
lakáskörülményei többségükben jók. A szülőknek csak közel fele dolgozik, helyben, a többiek
Budapest egyéb kerületeiben és vonzáskörzetében, a munkanélküliek aránya stagnál. A szülők
50%-a alkalmazott, a vállalkozók aránya 10-15%, vezető beosztásban 10% dolgozik. A
felsőfokú és középfokú (érettségi) végzettség együttesen 80%-ot tesz ki, az alapfokú (8
osztály) vagy ennél alacsonyabb végzettséggel 6-8% rendelkezik.
A tanulók létszáma a 2017-2018. tanévben 509 fő. Mint az általánosan képző
intézményekben, itt is jelen vannak a tanulási nehézségekkel küzdők, a tehetségesek, a
dyslexiások éppen úgy, mint a sportban, művészetekben és sok más részterületen tehetségesek
is.
A valamilyen fokban veszélyeztetett tanulók aránya az összlétszám 40-50%-a. Az
egészségi okokból veszélyeztetett tanulók száma feltűnő mértékben növekszik. A tanítványok
eltérő családi, anyagi és kulturális háttérrel rendelkeznek. Egyszerre kell testi, érzékszervi,
beszéd, magatartási, beilleszkedési, idegrendszeri zavarokkal küszködő és jó képességű,
harmonikusan nevelt gyermekek neveléséről gondoskodni.

Helyzetelemzés

6

Igazgatói pályázat - Gábor Áron
Erősségeink
-

Az intézmény földrajzi elhelyezkedése: a Szemlő-hegy lábánál, zöldövezeti
környezetben, jó levegőn és jó megközelítési lehetőségekkel.

-

Budapesti és országos viszonylatban egyetlen olyan általános iskola a miénk,
amelyikben az olasz nyelv első idegen nyelvként oktatható, s ezen túl bizonyos
tantárgyakat is ezen a célnyelven tanítunk. Sajátos pedagógiai programunkat 2014
májusában fogadta el az Emberi Erőforrások Minisztériuma.

-

Speciális tagozatunkon enyhe értelmi fogyatékos gyermekek szegregált neveléseoktatása folyik. Intézményünkben megvalósul a szociális integráció, hiszen egy
épületben élünk, közösek a programjaink, ez a többségi tagozat tanulói számára is
óriási nevelési, érzékenyítési lehetőséget teremt.

-

Saját játszótér, amely további fejlesztésekre ad lehetőséget.

-

Funkcionális, világos, aránylag korszerű épület, megfelelőnek mondható bútorzattal.

-

Gyermekközpontúság és segítőkészség.

-

Családias légkör.

-

Jól működő szemlélet az „alkotni és alkotni hagyni" elv jegyében.

-

Összehangolt nevelői gárda.

-

A korábban is meglévő hagyományok gondozása: pl. az állami és egyházi ünnepek
magas színvonalú megünneplése; az énekkar karácsonyi koncertje az Újlaki
Nagyboldogasszony templomban. Népszerű táborok. „Ki mit tud?" (ahol számos
diákunk, a hétköznapokban rejtve maradó képességeit ismerhetjük meg mi is,
diáktársaik is), és a tanév végi sportnap, a Nyárköszöntő, tematikus napok, témahetek,
stb.

-

Ide sorolandó az iskolai alapítványt gazdagító Luca-napi vásár, a gyerekek készítette
portékák árusításával.

-

A tehetségazonosítás és tehetséggondozás formái - saját szervezésű „házi" versenyek,
és olyanok, melyek helyi fordulója révén továbbjuthatnak diákjaink, majd a
felkészítés ezekre a megmérettetésekre.

-

Komoly eredmények az integrált nevelés-oktatás terén.

-

Logopédiai foglalkozás - helyben, a Pedagógiai Szakszolgálat kollégái által, a
beilleszkedési, tanulási és magatartási zavarral küzdő diákjainknak.

-

Ugyancsak számukra fejlesztő pedagógusi megsegítés - saját kollégáink révén.
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-

A

tanulásban

akadályozott,

sajátos

segítség

biztosítása

gyógypedagógiai

nevelési
utazó

igényű

gyermekek

gyógypedagógus,

számára
logopédus

szakembereink által.
-

Gyógytestnevelés - helyben.

-

A Járdányi Pál Zeneiskola kihelyezett tagozata iskolánkban működik.

-

A Kolozsvári Tamás utcai Panoráma Sportközpont rendelkezésünkre áll

-

Szoros együttműködés és munkakapcsolatok pl. a Pedagógiai Szakszolgálattal, a

-

gyermekjóléti intézményekkel, családsegítő szervezettel, a gyermekotthonokkal
vagy akár a kerületi rendőrkapitánysággal - és valamennyi partnerünkkel.

Lehetőségeink
Az előbbiekben leírt egyedülálló olasz program következményeként intézményünkben az
olasz anyanyelvű vagy „félig olasz” tanulók létszáma a következőképpen alakult:
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Az ideális tanulólétszám megtartása mellett az alsó és felső tagozatosok arányának
kiegyenlítésére kell törekednünk. Második vezetői ciklusom idején három ízben is előfordult,
hogy nemcsak két, hanem három első osztályt kellett indítanunk a jelentkezők magas száma
miatt. A nagyobb alsó tagozatosok bevonása a felsősök programjaiba, illetve a digitális
pedagógia lehetőségeinek felvétele a tanári eszköztárunkba ígéretes változás csíráját jelentheti
a negyedik, vagy hatodik évfolyam elvégzése után iskolát váltani szándékozó gyermekek
esetében, bár azt is világosan kell látni, hogy a családi döntésekre - e téren is - csak kevéssé
bír befolyással az iskola.
Saját honlapunkról is értesülhetnek az érdeklődők az iskolánkat érintő információkról.
Óvodások foglalkoztatása. A tanév folyamán az iskolába hívogató foglalkozások alkalmával a
leendő tanítók, bemutatkoznak a kicsik és szüleik érdeklődését felkeltő módon: kézműves és
rajzfoglalkozással; sportolási lehetőséggel („Fitten pattanj!”).
Fejleszthető területeink
Problémát jelent olykor az , hogy esetenként pedagógusaink, eszköztelenek a beilleszkedési,
tanulási és magatartási problémákkal küzdő, vagy sajátos nevelési igényű, szakvéleménnyel
rendelkező gyermekek nevelése-oktatása során, hiszen legtöbbjük képzése idején még nem
integrált nevelés zajlott, ezért fel sem készítették őket ilyen feladatok ellátására, pedig
jelenleg intézményünk alapdokumentuma az elmúlt időszakban történt, többszöri módosítás
okán az integráltan nevelhető gyermek széles skálájának nevelésére-oktatására kötelezi is
iskolánkat. E téren feltétlenül szükségesnek látom valamennyi kolléga, tanító és tanár
munkájának - minden elérhető eszközzel történő - megsegítését, támogatását!
Az iskola pedagógusainak aránylag alacsony számából következő feladatokkal való
leterheltség miatt egyre szűkülő délutáni iskolai paletta is problémát jelent. Ezen az egész
napos iskola oktatásirányítási elképzelése sem sokat változtatott. Az alsó tagozatos
gyermekek szülei - felmértük - igényelték a fél ötig történő napközis foglalkozások
megszervezését, és sokan az azt követő ügyeletet is kénytelenek igénybe venni. De a felső
tagozatosak számára a napi három órában szervezhető tanuló szobai foglalkozást már csak
szüleik kisebb hányada kéri. Egyrészt, mert többségük inkább maga kíván elfoglaltságot
szervezni gyermeke számára, másrészt pedig - a kisebb ellenállás felé történő elmozdulással önállóságot kíván biztosítani számukra.
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Mivel az iskolai szervezésű szakkörök, diákköri elfoglaltságok, önképző körök, előkészítő
foglalkozások a már említett okok miatt megritkultak, így óhatatlanul előfordul, hogy a
gyerekek szabadidejüket az iskolán kívül, gyakran felügyelet nélkül töltik - és még jó, ha a
televízió, vagy a számítógép előtt.
Miközben az iskola IKT ellátottsága és annak korszerűsége egyre kevésbé képes lépést tartani
a tanulók (és szüleik) által birtokolt és sokszor készség szinten használt ilyen típusú
eszközökkel. Természetesen az is igaz, hogy a kollégák közül sem mindenki képes az új és
újabb IKT eszközök megjelenésével lépést tartani.
A gyermekek szeretnek iskolába járni, szeretik az osztályközösséget. Igénylik a
szeretetet, az egyéni törődést, a személyes kontaktust. Igénylik az igazságosságot a
„tekintélyt”. Szívesen vesznek részt az iskolai programokban, szeretnek kirándulni, játszani,
mozogni. Sokat vannak otthon egyedül, sok olyan hatás éri őket, melyek az értéktelenséget,
az agresszivitást, tartalmatlan időtöltést, anyagiasságot, inkább a jogokat, mint a
kötelességeket sugallják.
Az intézményben működő egyéb jogi személyek:
-

Járdányi Pál Zeneiskola

-

Diákjainkért Újlakon Alapítvány

-

Olasz Iskola Egyesület

Az intézmény épülete megfelelő, a tanulók és a tanárok igényeit jó színvonalon
szolgálja, a könyvtár további bővítése szükséges, a kis csoportos tanári szobák kialakítása az
elmélyültebb műhelymunkát biztosítaná.
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Kapcsolatunk a külhoni magyarsággal
A Határtalanul! programban való részvételünk célja az a közös nemzeti törekvés, hogy a
magyar-magyar kapcsolatok és a személyes barátságok kialakuljanak és elmélyüljenek.
A program keretében iskolánk tanulói az állam támogatásával kirándulásokon vesznek részt a
határainkon kívül szorult magyarlakta területeinkre Erdélybe, Kárpátaljára, Felvidékre,
Délvidékre, így személyes tapasztalásokat szereznek a külhoni magyarságról.
A

tanulmányútaktól

elsősorban

a

tanulók

magyarságtudatának,

hazaszeretetének

megerősödését várjuk, reméljük, azt, hogy ne tekintsék idegeneknek a határon kívül élő
magyarokat. A kirándulások a nemzeti összetartozás érzésének kialakításában fontos
mérföldkövek

lehetnek.

Az

emocionális

képességek

fejlődésében,

Böjte

atya

gyermekotthonainak meglátogatásával a rászorulókkal szembeni önzetlenség kialakításában is
segít. A karitatív gyűjtést az iskola egészére kiterjesztjük.
A kirándulások előtt tanulóink kiselőadásokkal készülnek az útra. Az önálló felkészülés segít,
hogy a felkeresett települések történelmi múltja közelebb kerüljön hozzájuk.
Megvalósult Határtalanul! pályázataink:
2016. május: Kultúrtörténeti és folklorisztikus körutazás a kincses Erdélyben
2017. május: „… a szabadság a legtöbb, amit adhat önmagának az emberiség!" Emléktúra
Dózsa Györgyfelkelésének 500. évfordulóján
2018. május: Határtalan kirándulás az ezerarcú Erdélyben
A fent említett kirándulásokon, tanulmányutakon – földrajz tanár lévén is – nagy
lelkesedéssel veszek részt, a tananyagba beépítve készítem fel a tanulókat a várható
tapasztalásokra, hazánk szeretetére.

Továbbra is törekedni fogok az iskola szakmai jellegű kapcsolatainak bővítésére is
(az EU tagság nagyobb lehetőséget nyit más országok oktatási rendszereinek
megismerésére), mélyítésére, valamint a környezetünkben működő civil és társadalmi
szervezetek programjainak megismerésére.
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Nemzetközi kitekintés
Projektkoordinátor kolléganőnknek köszönhetően számos európai uniós Comenius és
Erasmus+ pályázaton vettünk részt sikerrel az elmúlt évek során.
Tevékenyen képviseltem intézményünket az alábbi projekttalálkozókon:
2009. október 19-25. Panevezys, Litvánia („Can Do – Integration of children with special
needs through creative laboratories on natural science”, részt vevő országok: Bulgária,
Görögország, Írország, Litvánia, Magyarország, Olaszország, Portugália, Törökország).
2009. október 28. Jarovce, Szlovákia („FLOP – Flowers and Power for our
communities”, részt vevő országok: Ausztria, Magyarország, Románia, Szlovákia,
Törökország).
2009. december 2-3. Istanbul, Törökország („Can Do – Integration of children with
special needs through creative laboratories on natural science”, részt vevő országok:
Bulgária,

Görögország,

Írország,

Litvánia,

Magyarország,

Olaszország,

Portugália,

Törökország).
2010. május 17-21. Ballyholand, Nagy-Britannia („Can Do – Integration of children with
special needs through creative laboratories on natural science”, részt vevő országok:
Bulgária,

Görögország,

Írország,

Litvánia,

Magyarország,

Olaszország,

Portugália,

Törökország).
2011. október 11-16. Messancy, Belgium „CLIL - Creative Language Learning”, részt
vevő országok: Belgium, Dánia, Írország, Magyarország, Nagy-Britannia, Olaszország,
Spanyolország, Törökország
2012. április 24-27. Grinsted, Dánia „CLIL - Creative Language Learning”, részt vevő
országok:

Belgium,

Dánia,

Írország,

Magyarország,

Nagy-Britannia,

Olaszország,

Spanyolország, Törökország
2013. november 17-22. Lodz, Lengyelország „Let’s be green!”, részt vevő országok:
Lengyelország,

Litvánia,

Magyarország,

Nagy-Britannia,

Olaszország,

Portugália,

Spanyolország, Törökország
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2015. március 15-21. Cruz de Pau, Portugália „Let’s be green!”, részt vevő országok:
Lengyelország,

Litvánia,

Magyarország,

Nagy-Britannia,

Olaszország,

Portugália,

Spanyolország, Törökország
2015. június 29 – július 2. Aberdare, Wales „Let’s be green!”, részt vevő országok:
Lengyelország,

Litvánia,

Magyarország,

Nagy-Britannia,

Olaszország,

Portugália,

Spanyolország, Törökország
2018. március 4-10.: H.O.M.E. – Help Our Mother Earth, részt vevő országok:
Lengyelország, Magyarország, Olaszország, Románia, Spanyolország, Törökország

A fentieken kívül a projektek alábbi budapesti találkozóin aktív szervező és irányító
tevékenységet folytattam (meeting szervezése, lebonyolítása, a vendégek idegenvezetése,
Budapest bemutatása), és részt vettem a programokon:
2010. február 5-8.: „FLOP – Flowers and Power for our communities”, részt vevő
országok: Ausztria, Magyarország, Románia, Szlovákia, Törökország
2010. szeptember 29 – október 3. május: „Can Do – Integration of children with special
needs through creative laboratories on natural science”, részt vevő országok: Bulgária,
Görögország, Írország, Litvánia, Magyarország, Olaszország, Portugália, Törökország
2012. február 7-12.: „CLIL - Creative Language Learning”, részt vevő országok: Belgium,
Dánia, Írország, Magyarország, Nagy-Britannia, Olaszország, Spanyolország, Törökország
2014. április 27 – május 2.: „Let’s be green!” , részt vevő országok: Lengyelország, Litvánia,
Magyarország, Nagy-Britannia, Olaszország, Portugália, Spanyolország, Törökország
2017. december 4-8.: H.O.M.E. – Help Our Mother Earth, részt vevő országok:
Lengyelország, Magyarország, Olaszország, Románia, Spanyolország, Törökország
Előkészületben: 2019-ben várható projekttalálkozók iskolánkban: Be Creative with
Erasmus, részt vevő országok: Dánia, Lengyelország, Litvánia, Magyarország, Olaszország,
Spanyolország, Törökország
H.O.M.E. – Help Our Mother Earth, részt vevő országok: Lengyelország, Magyarország,
Olaszország, Románia, Spanyolország, Törökország
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Az iskolám számára rendkívül hasznos volt az eddigi nemzetközi együttműködés.
A hatása direkt és indirekt módon érvényesült. A kollégák lelkesen vettek és vesznek részt a
nemzetközi munkában. Új pedagógiai módszereket, probléma megközelítéseket tanultak a
nemzetközi találkozókon és képzéseken, melyeket hatékonyan alkalmaznak a tanórákon, a jó
példákat a gyakorlatba ültetik. A nemzetközi partnerség indirekt módon hat és hatott az angol
nyelvi- és digitális készségekre tanári és diák szinten.
Az új pedagógiai módszerekre összpontosítunk a projektek során. Átgondoljuk, milyen
módszerekkel építsük be a projekt eredményét a tantervbe, hogyan segítsük elő az
együttműködő tanulást, hogyan motiváljuk a tanulókat a segítségével az egyes tantárgyak
tanulására, hogyan vezessük be az európai dimenziót az egyes tantárgyakba, miként
dolgozzuk ki a tantárgyközi tevékenységek tervét.
Új információs és kommunikációs felületeket kezdtünk el használni: google drive, e-twinning,
közös Facebook oldal, Twinspace felület. Az informatikai ismereteinket is fejlesztenünk
kellett: power point készítés, live chat alkalmazása, tanulóink portfólió készítése, tanulók
szavazatainak on-line leadása, video-konferencia, elkészült logók digitalizálása, on-line
kérdőív kitöltése. Aktív mindennapos kommunikáció alakult ki a partnerországok között
angolul a digitális technológia felhasználásával (skype, chat program, e-twinning platformon
élő kontakt írásban, audio- és vizuális elemekkel, videó konferencia, PPT-k, prezi, videók
készítése, feltöltése web oldalra, Google drive-ra).
Erősödött a közösségi élet, a csoportmunka (teamwork). A tanárok aktívan vesznek rész a
képzéseken, az ott tanultakat átadták a kollégáknak, beépítik a mindennapos munkába.
A nemzetközi munkában a hátrányos helyzetű, ill. SNI-s tanulók is részt vettek, ezzel
sikerélményt és lehetőséget kapnak, hogy felzárkózzanak európai társaikhoz.
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4. Az iskola vezetésére, fejlesztésére vonatkozó koncepcióm
„Nem elég elindulni, de mást is hívni kell!
S csak az hívjon magával, aki vezetni mer!”
(Váci Mihály)

Olyan pályázó vagyok, aki nem kívülről, hanem mint működő igazgató, a
legbelsőbb információk birtokában terjesztem elő a jövőre, az iskola fejlesztésére
vonatkozó elképzeléseimet.
Korábbi koncepcióm, amelyet 2008-ban illetve 2013-ban állítottam össze, kiállta az
idő és a pedagógiai gyakorlat próbáját. Ha lehet ezt százalékokban kifejezni, akkor 90
százalékot meghaladó mértékben megvalósult.
2017. áprilisában - lévén az második vezetői ciklusom negyedik tanéve volt intézményvezetői tanfelügyelet keretei között értékelték iskolaigazgatói munkámat. Alább
idézem az értékelés egy részét.
Kompetenciák értékelése
1. A tanulás és tanítás stratégiai vezetése és operatív irányítása
Kiemelkedő területek
Az olasz tagozat pedagógiai programjának kidolgozása saját erőből. A helyi tanterv
átdolgozása SNl-s, enyhén értelmi fogyatékos tanulók oktatásához. A tehetséggondozó és
felzárkóztató programok eredményes megvalósítása párhuzamosan.
Fejleszthető területek
A fejlesztő jellegű értékelés megjelenése a pedagógusok gyakorlatában. A pedagógusok
módszertani kultúrájának további bővítése.
2. A változások stratégiai vezetése és operatív irányítása
Kiemelkedő területek
A külső és belső igényekhez való rugalmas alkalmazkodás, a változások nyomon követése.
A hagyományokra építő innovatív gondolkodás.
Fejleszthető területek
Ezen a kompetenciaterületen nincs fejlesztésre szoruló indikátor.
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3. Önmaga stratégiai vezetése és operatív irányítása
Kiemelkedő területek
Elkötelezettség a folyamatos önfejlesztés megvalósítása iránt. Nagy munkabírás, jó
szervezőképesség, kollegalitás, kiemelkedő humorérzék.
Fejleszthető területek
A menedzser típusú iskolavezetői szemlélet mellé a szakmai-pedagógiai vezetői attitűd
továbbfejlesztése. Az impulzív vezetői magatartás finomítása.
4. Mások stratégiai vezetése és operatív irányítása
Kiemelkedő területek
A tantestület bevonása a döntéshozatali folyamatba. A tanári kezdeményezések vezetői
támogatása. Segítő célú belső ellenőrzés működtetése. Jó munkahelyi légkör megteremtése.
Fejleszthető területek
A pedagógusok továbbképzési lehetőségeinek bővítése. Külső lehetőségek felkutatása
(ingyenes képzések), a belső tudásmegosztás megszervezése.
5. Az intézmény stratégiai vezetése és operatív irányítása
Kiemelkedő területek
A kölcsönös bizalmon alapuló a vezetőtársakkal történő kiváló feladat- és munkamegosztás.
Széleskörű partneri kapcsolatok. Nagy hangsúly az intézmény hírnevének további öregbítésén.
Fejleszthető területek
Ezen a kompetenciaterületen nincs fejlesztésre szoruló indikátor.
Természetesen a szakmai irányítás elsőrendűsége mellett manager igazgató akartam
és akarok lenni. Azt a korszerű és bevált vezetési stílust követtem, és kívánom követni mely
összhangban valósítható meg az egyszemélyi felelős vezető, igazgató eddig is jól ismert
feladatkörével. Nem diktálok, hanem együttműködést kérek és várok el vezetőtársaimtól,
kollégáimtól a nevelési-oktatási célok megjelölésében, de a végrehajtásért vállalom a
felelősséget.
Egy olyan régi hagyományokkal rendelkező, de mégis modern szellemű, korunknak a
XXI. század igényeinek megfelelő általános iskola működtetése a célom, ahol a tanulók és a
pedagógusok is jól érzik magukat, ismerik jogaikat, de kötelességeiket, is, és a tanulás, a
tanítás, a nevelés feltételei biztosítottak. A szülők egyre inkább partnerek lesznek a
nevelőmunkában, igényeik pedig meghatározó jelentőségűek (partnerközpontú intézményi
modell kialakítása).
Egy célratörőbb, rugalmasabb, az egyéni képességeket is felszínre hozó, a jó
csapatszellemet megvalósító pedagógiai munkát várok el, amelyhez a szellemi és az anyagi
lehetőségek biztosítását feladatomnak tekintem, szorosan együttműködve az iskola
fenntartójával és a munkában érdekeltekkel!
Az iskola vezetésére vonatkozó koncepcióm
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Arra törekszem, hogy kollégáim (anyagi lehetőségek hiányában) erkölcsi
elismerésével - melyet végzett munkájukkal arányban a lehető legmagasabb szinten
igyekszem biztosítani -, elégedettek legyenek, de elvárom tőlük, hogy a nevelés-oktatás
minőségét, eredményességét más iskolákkal versenyképes színvonalon biztosítsák. Döntő
tehát a belső ellenőrzési csoport működése, a minőségbiztosítás.
Olyan felszereltségű iskolát kívánok - az anyagi adottságok függvényében –
fokozatosan kifejleszteni, amely lehetőséget nyújt arra, hogy az itt működő pedagógusok,
tudásuk, tehetségük legjavát, a gyermekek nevelésére, oktatására tudják fordítani.
Ugyanakkor az iskola a gyermekek számára biztosítsa a tanulás és a fizikai fejlődés
optimális lehetőségeit, a gyermeki, tanulói jogok és kötelességek gyakorlását, érvényesülését.
Olyan iskolai légkört igyekszem kialakítani, mely erőteljesen ösztönöz majd az Európai
Unióban szükséges tudás megszerzésére, és a jó hangulatú, sok élményt adó, boldog
gyermekkort biztosító iskolai élet kialakítására.
Az innovációs folyamatok menedzselése az iskolában még nagyobb hangsúlyt kap a
korszerű,

modern

iskolarendszer kialakulásával.

Úgy gondolom,

hogy az

iskola

fenntartásának leghatékonyabb módja ma már nemcsak a központi keret felhasználásával
valósítható meg, hanem a külső források megszerzésével, megteremtésével. Fontosnak tartom
ennek pedagógiai hatását is. Azt kívánom elérni, hogy a tantestület, a tanulók és a szülők is
magukénak érezzék az iskolát, és nagyobb felelősséggel viseltessenek az épület, a
berendezés, a felszerelés fenntartása és nem utolsó sorban a fejlett országokra jellemző
tisztasága iránt.
Ez csak fokozatosan valósítható meg, az épület feltételezett jó műszaki állapota mellett
megfelelő költségvetési keretek biztosításával és a már említett külső erők biztosításával. A
megoldás lehetőségeit megbízatásomtól kezdve kerestem és a megvalósítást elősegítettem. A
konkretizált tervek, tennivalók során adminisztratív munkámban megszerzem és rendszeresen
igénybe veszem, pl. a jogban, a gazdaságban jártas szakemberek tanácsait.
Az állami, központi költségvetés által biztosított összegek megítélésem szerint nem
fedezik ma egy általános iskola igényesebb fenntartásának és fejlesztésének költségeit. A már
a bevezetőben is említett fenntartói elvárásnak is jobban meg tud felelni az intézmény, ha
nyitott iskolaként, kulturális- és sport- központként működik (pl., sportvetélkedők).
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Kiegészítő erőforrásokra van szükség, ezeket az alábbi módokon biztosítanám a jövőben is:
-

A különböző országos és helyi alapítványok, támogatásának megpályázása
folyamatosan szükséges.

-

Az iskola alapítványa segítséget nyújt a gyermekek életének színesebbé,
tartalmasabbá tételéhez, a hiányzó eszközök beszerzéséhez. Működését még
hatékonyabbá igyekszem tenni, a szülők, a vállalkozók, az intézmények
bevonásával.

-

A már más intézményben is bevált „téli vásár” vagy alapítványi bál bevételei is
bővítheti az anyagi lehetőségeket. Ezeket a tevékenységeket a jövőben célszerű
bevezetni, ennek bevételét, vagy egy részét az árvízkárosultak, vagy más
rászorulók javára felajánlani, ez nagy segítséget jelent és nevelési szempontból
is hatásos.

További anyagi erőforrás lehet az iskola épületeinek helyiségeinek bérbeadása, az önköltséges
tanfolyamok bevétele, az iskolai büfé működtetése. (Természetes, hogy pl. a kulturált büfét
nemcsak a bevétel miatt tartom fontosnak és életképesnek, hanem a tanulók, és a
pedagógusok jóléti, kényelmi érdekeit figyelembe véve is.)
Az igazgatónak ismernie kell az iskola valamennyi tanulóját; tudnia kell minden
diákról. Pontos ismeretekkel kell rendelkeznie arról, hogy melyik gyermeknek van szüksége
nagyobb odafigyelésre, és segítenie kell az osztályfőnököket a nevelési problémák
megoldásában. Velük együtt kell terveznie és irányítania azt a pedagógiai munkát, amely
azután a hozzáadott pedagógiai értéket növeli.
A diákönkormányzat tervezésében illetve szervezésében bevételes rendezvények,
hangversenyek, szülők estélye, szüreti bál különböző programok tartása szükséges.
Az iskola működésének, tárgyi-dologi feltételei megfelelőek (lsd. Helyzetelemzés) de ezek
továbbfejlesztése vezetői koncepcióm fontos részét képezik:
-

Az épület állagmegóvása, felújítása folyamatos kell hogy legyen, az anyagi
erőforrások függvényében az iskola egyéni arculatának méltó kifejezése lenne
a tantermek festésénél „évfolyamszínek” használata (DÖK javaslata alapján)
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-

A meglévő tornacsarnok működhet tornateremként, helyt adhatna egy
iskolai pódium színpad számára. Edzések és a sportbemutatók helyszíneként
funkcionálhatna, de előadó vagy színházteremként, valamint nagyszabású
ünnepélyek, versenyek, vetélkedők, filmvetítések, nyitott iskolai hétvégék, az
intézmény környezetében lakók részvételével hagyományőrző programok
helyszíneként, vagy konferenciák helyeként is. Szabadkapacitását értékesítve a
kiegészítő anyagi forrásként is felhasználhatnánk.

-

Az iskola által használt sportpálya és a sportlétesítmények felújításra
kerültek. További feladatomnak tekintem ezek teljes használhatóvá tételét, ezt
a környékbeliek is használhatnák! – Nyitott iskola, sport, művelődési központ.

-

A nyelvtanulás hatékonyságának érdekében további jól felszerelt nyelvi
laborokra van szükség. Mivel az intézmény tanulói már első évfolyamtól
tanulják az idegen nyelvet, további erőfeszítéseket teszek ezek biztosítására!

Az iskola alapvető nevelési-oktatási feladatainak ellátáshoz szükséges eszközökkel való
felszereltségi állapota sokat javult, jó színvonalúnak nevezhető. A további fejlesztés
érdekében megbízatásom ideje alatt elsősorban az alábbiakat tenném!
Halaszthatatlan a szaktantermek eszközállományának további korszerűsítése. Folyamatosan
szükséges a szemléltető eszközök felújítása és korszerű kiegészítése. A számítógéppark
bővítése egy másik számítógépes terem kialakítása feltétlenül szükséges, tekintetbe véve a
tanulólétszámot.
Az audiovizuális eszközök egy része korszerűtlen. Ezért az anyagi lehetőségek arányában
további folyamatos cseréjük szükséges.
A rendezvények sikeres lebonyolításához hangerősítő berendezéssel rendelkezik az
intézmény, ennek megóvására szükséges javítására, kiegészítésére is figyelmet fordítok.
A könnyebb áttekinthetőség és a kollégák tehermentesítése érdekében szükségesnek
tartom az iskolai adminisztráció számítógépes nyilvántartásának továbbfejlesztését,
kiterjesztését minden területen szorgalmazom (e-napló bevezetése).
A fentebb felsorolt tervek megvalósítása érdekében továbbra is támogatókat keresek.
Elsősorban ily módon próbálok megoldásokat találni, a tervek realizálására. Mindebben
elsősorban vezetőtársaim, a nevelőtestület, a szülői szervezet és a diákönkormányzat
közreműködésére számítok.
Az iskola vezetésére vonatkozó koncepcióm
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A kollégák jó szakmai felkészültségűek, az új iránt nyitottak, érdeklődőek.
A nevelőtestületi közösség egységesítését, továbbfejlesztését alapvetőnek tartom, hiszen a
pedagógusok a nevelőközösség, a pedagógiai tervezés és a megvalósítás „kulcsfigurái”.
Közhelynek tűnik az Európa-konform gondolkodás előtérbe helyezésének feladata,
de ha belemerülünk ennek hathatóbb vizsgálatába egyre aktuálisabbnak tűnik, sőt egyes
részletei egyre inkább napi feladatokat jelentenek.
Ez még inkább és sürgetőbb lesz, sőt előre nem látott momentumok fognak felmerülni. Eddig
csak beszéltünk a permanens tanulás, az életfogytig tartó ismeretszerzés korszerű elvárásairól,
de ebbe már benne is vagyunk.
Természetesnek érzem, hogy ez így van és így lesz. Jelenlegi életkorom, és ugyanakkor
viszonylag hosszú tapasztalatom, és vezetői hátterem alkalmassá tesz a megfelelésre. A még
előttem álló évtizedre tehető aktív korom pedig teret ad ennek kibontakoztatására.

Fejlesztési feladatomnak tartom:
-

A több éve az intézményben tanító, nagy tapasztalattal jó pedagógiai képességekkel
rendelkező kollégák – akik szakmai tekintélyt vívtak ki maguknak –, és a korszerű
ismeretekkel lendületes tenni akarással, rendelkező fiatal pedagógusok ezután is
kölcsönösen segítsék egymás munkáját.

-

A szakmai pedagógiai munka korszerűsítése, eredményessége érdekében a
munkaközösségek tervező, szervező munkájának fejlesztését, a már kialakult
vívmányok és a gyakorlat csorbulása nélkül.

-

A szakmai munkaközösségekre oly módon támaszkodni, hogy a szakmai
kompetenciájukkal, az iskolavezetés számára a nevelő-oktató munka célkitűzéseinek
és azok megvalósításának „belső szaktanácsadói” hátterét továbbra is biztosítsák.

-

Több házi bemutató rendezését, az itt dolgozó pedagógusok részvételével, nyílt
óra szervezését, amelyek egymás munkájának megismerését, az alsó- és felső tagozat,
a napköziotthon követelményrendszerének egyeztetését, és a helyi továbbképzést, a
tapasztalatszerzést is biztosítsák.

-

A korszerű minőségbiztosítás teljeskörű bevezetése a belső ellenőrzési csoport
működtetése. Meggyőződésem, hogy a XXI. század elején, külső és belső
megmérettetés nélkül nem lehet elismert minőségi munkát végezni.
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-

Versenyhelyzet alakult ki az iskolák között, kerületi, tankerületi és országos szinten is.
Megítélésem szerint ebből a versenyből csak azok az intézmények kerülnek ki
győztesen, akik megmérettetnek, és nem találtatnak könnyűnek így egy „minőségjelző
elismertséggel” hirdethetik fejlesztő programjaikat.
A kollégák szakmai képzésének érdekében továbbra is ösztönözni fogom az egyéni
érdeklődést és az iskola érdekeivel összhangban levő kötelező, vagy posztgraduális
továbbképzéseken

való

részvételt,

továbbtanulást,

szakvizsgák

letételét,

másoddiploma szerzését. Mindenekelőtt a belső iskolai továbbképzést igyekszem
bővíteni és az önképzéshez a feltételeket, az ösztönzést biztosítani!
Az Európai Unióhoz való csatlakozás, a szakmai fejlődés miatt fontosnak tartom a
testület idegen nyelvi képzését. Ennek érdekében támogatom azon kollégáim nyelvtanulását,
akiknek célja a középfokú, vagy felsőfokú nyelvvizsga elérése.
Terveim között szerepel szakmai kapcsolatok kiépítése céljából a szomszédos, illetve
a fejlett európai országok iskoláival történő megismerkedés folytatása. Az olasz, angol
cserekapcsolatok fejlesztése, kapcsolatfelvétel egy olasz, angol iskolával ennek lehetőségei az
EU csatlakozás után sokkal szélesebbre nyíltak.
A tantestület innovációs képességének kibontakoztatása céljából fontosnak látom a
belső iskolai pályázatok meghirdetését. A magas színtű szakmai tudással rendelkező
pedagógusokat, publikációkban és pályázatokban való részvételre ösztönzöm. A még kevés
tapasztalattal rendelkező, de tehetséges és valamely terület iránt érdeklődést mutató
kollégáknak

lehetőséget

feladatokra,

megbízásokra

kívánok
kérem

biztosítani
fel

az

elképzelésük

egyes

megvalósításához:

kollégákat,

amelyek

olyan

eredményes

megvalósításához már értékes tapasztalatokkal rendelkeznek. Figyelmükbe ajánlom majd a
napköziotthoni csoportokban folyó nevelő-oktató munka korszerűsítését, hatékonyságának
növelését, segítését, a szülői igények messzemenő figyelembe vételével.
Különös gondot fordítok a nevelőtestület művelődéspolitikai, oktatáspolitikai
kérdésekben

való

tájékozottságára,

a

különböző

jogszabályokban

és

egyéb

dokumentumokban megjelenő oktatási anyagok ismertetésére, mert csak így tudnak élni
azokkal a jogokkal, és lehetőségekkel amelyeket a törvény számukra biztosít. A pedagógiai
etika ismert írott (és íratlan) szabályainak betartására nagy gondot fordítok!
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Szándékom továbbra is az iskolavezetés, a nevelőtestület valamennyi tagját
folyamatosan informálni, a döntés előkészítésbe bevonni, és a nevelőtestületi értekezleteket az
igazi

demokratizmus

állandó

fórumává

tenni.

Feltétlenül

építek

a

kollégák

felelősségtudatára, őszinte véleményére, vitakészségére, és együttműködésére.
Az iskolai nevelés-oktatás korszerűsítése és hatékonyságának növelése, a
minőségbiztosítás, csak az iskola tanulóifjúságával, pedagógusközösségével, valamint az
iskolához tartozó családok nevelő-partneri együttműködésével valósíthatók meg. Az érdekek
és a lehetőségek egyeztetésével a leghatékonyabb együttműködési formák találhatók meg.
Az iskola tanulóifjúsága eddigi tevékenységével is bebizonyította, hogy alkalmas és
kész a kötelező tantervi feladatokon túl a speciális a sokrétű fejlesztésre, fejlődésre.

A pályázatokon, vetélkedőkön, tanulmányi versenyeken elért előkelő helyezések
ezt nagyszerűen bizonyítják. Az elért eredmények (a szülők és a tanulók mellett)
kollégák

biztos

szakmai

tudásának,

lelkiismeretes

munkájának,

hivatás

és

gyermekszeretetének is köszönhetőek.
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5. A kiemelten fontos vezetői tennivalók összegzése
figyelembe véve az iskola sajátos Pedagógia Programját

„…idegen nyelveket tudni szép, a hazait pedig
lehetségig mívelni kötelesség”
(Kölcsey Ferenc)
Az alaptevékenységek sikeres elsajátíttatását előtérbe helyező elképzeléseim:
A nevelés folyamatosságának érdekében az óvoda-iskola kapcsolatát tartalmi és
formai szempontból is erősíteni kell. A környezeti értékek közvetítése és a környezettudatos
nevelés is fontos terepe a munkánknak, állandó törekvésünk környezettudatosságra nevelés.
A jelenleg is sikeresen folytatott akciók mellett továbbra megvalósíthatónak látom a szelektív
hulladékgyűjtés néhány formáját a tanulók közreműködésével. De az iskola kertéjnek
felújítása, a kerti padok javíttatása, cseréje, mind a növényzet frissítése is szolgálhatja ezt a
célt. Különösen akkor, ha a diákokkal közös növényültetésekre, növénygondozásra kerül sor
a környezeti nevelés keretében - akár tantárgyakhoz kötötten. A természet tiszteletére való
nevelésnek hatásos eszközének tartom a növényültetést, növényápolást, kerti munkát; nem is
beszélve arról, hogy saját munkáját minden gyermek inkább fogja óvni, mint ha készen kapja.
Az anyanyelvi nevelés fontossága, a figyelemnek az egészséges életmódra való
ráirányítása és a környezeti nevelés, környezetvédelem elengedhetetlen volta mellett nem
szabad elsikkadnia a művészeti nevelésnek sem! Az anyagi nehézségek dacára továbbra is
lehetőséget kell biztosítani - legalább szakköri keretben - ennek a területnek az erősítésére is,
hiszen a spontán rácsodálkozás öröme mellett tanítani is kell a művészetek tudatos,
ismereteken is alapuló élvezetét - és művelését is. Az iskolai arculat megújítása koncentrált is
erre a területre. A zenei nevelés terén a Járdányi Pál Zeneiskolával korábbról is meglévő jó
kapcsolatunkat csak öregbítette, hogy immár évek óta egy fedél alatt oktatunk.
A tapasztalatok azt mutatják, hogy az első hat osztályban a gyermekeknek rendkívül
megbízhatóan kell elsajátítaniuk az olvasást, az írást, a számtani alapműveleteket és meg kell
tanítani

őket

gondolataik,

érzéseik

anyanyelvükön

történő

adekvát

kifejezésére

(kommunikáció).
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Természetesen az olvasás, az írás és a matematika különböző tanítási módszereit
párhuzamosan is lehet használni, de csak akkor, ha kimutathatóan hatékonyabb tud lenni a
hagyományos módszerekhez képest.
Az első hat osztályban az alapkészségek elsajátításának elsősége mellett fontosnak
tartom az éneket, mely az esztétikai élményen túl, lelki harmóniát, mentális egészséget tud
kialakítani a gyermekekben. Megítélésem szerint elengedhetetlen hogy az alsó tagozatnak
legyen külön énekkara vagy kamarakórusa. Az itt felnövekvő énekkari generációk
biztosítanák a felsős énekkar színvonalasabb utánpótlását. Ennek létrehozását szorgalmazni
fogom. Egy jó énekkar az ünnepélyes alkalmakat hangulatosabbá, emlékezetesebbé tudja
tenni.
A rajz és technika tantárgyak szintén kiemelten fontosak az első hat évfolyam
osztályaiban.

Fejlesztik

a

gyermekek

kézügyességét,

kombinatív

készségét,

mozgáskoordinációját, kreativitását, ezért színvonalas tanításuk elengedhetetlen.
Szükségesnek tartom fejlesztő és tehetséggondozó pedagógus alkalmazását,
szorgalmazom, hogy ilyen irányú végzettséget szerezzenek néhányan a kollégák közül. A
gyermekek személyiségének sokoldalú kibontakoztatása, fejlesztése, vagy azok orvoslása
céljából.

Korrekcióval

rendezhetjük

a

tanulási

képességek

fejlődését

akadályozó

funkciózavarokat, retardációt, elmaradásokat.
Támogatom az úgynevezett tanulmányi vetélkedők, vizsgák szervezését az alsó és
felső osztályokban, ahol az év végén a gyermekek, szüleik, és nagyszüleik előtt is
bemutathatják mit tanultak, mire jutottak abban a tanévben. Közismert, hogy az első hat
osztály döntő fontosságú a gyermekek fejlesztése-fejlődése szempontjából. A tanulók ekkor
tesznek szert alapvető ismeretekre, jártasságokra, készségekre, képességekre. Ebben az időben
alakul ki bennük a tanuláshoz, a munkához való pozitív viszony, amely későbbi életüket
alapvetően meghatározza, ebben a folyamatban fontos a tanulás módszertani képzés
továbbélése, egységesítése.
A felső tagozaton már markánsabban jelentkeznek a tanulók különböző érdeklődési
irányai, a mindenkiben szunnyadó tehetség egyéni megnyilvánulásai.

Kiemelten fontos vezetői teendők
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Cél a felső tagozaton, hogy ezeket felszínre hozzuk, hogy ismerjék meg a gyermekek a
bennük rejlő adottságokat, (diszpozíciókat) és képességeket. A szülők és a gyermekek ennek
ismeretében dönthetnek a továbbtanulásról (pályaorientáció).
A tanulással történő felzárkóztatást és a képességfejlesztést a különböző tantárgyak
emelt óraszámban való tanításával lehet leginkább elérni (a köznevelési törvényben
megengedett keretek mellett). Ehhez a személyi feltételek adottak. Természetesen ezt
összhangba hozzuk azzal a céllal, hogy a tanulók a nyolc év alatt szilárdan megszerezzék az
általános műveltség alapjait.
Az idegen nyelv tanulásának kiemelt fejlesztését biztosítanám továbbra is. Arra törekszem,
hogy minél több 8. osztályos tanulóink alap- és középfokú nyelvvizsgáig jusson el az idegen
nyelvek valamelyikéből. Az angol és az olasz nyelv oktatását önköltséges tanfolyami szinten
is támogatom Ebben a tanítási formában, szervezeti keretben, lehetőség nyílik a külső
kapcsolatok építésére, levelezésre. Ennek segítségével kialakítható a kapcsolat egy angol,
olasz nyelviskolával az említett nyelvek gyakorlása céljából (a nyelviskolának az
intézményben kihelyezett tagozata működhetne).
A tanulók táborozás, síelés, levelezés során a gyakorlatban is alkalmazhatják, mélyíthetik
nyelvi ismereteiket. A későbbiekben csereüdültetés megszervezését is elképzelhetőnek
tartom Olaszországban, Angliában, egy balatoni üdülés ellenében. A nyelvgyakorlás
érdekében nyári vagy tavaszi önköltséges nyelvi táborok szervezését fogom szorgalmazni,
biztosítani.
A második, illetve a harmadik idegen nyelv tanítását fontos feladatnak tartom, ha az anyagi
lehetőségek hiánya miatt nem tanórai vagy szakköri, akkor önköltséges tanfolyamok
formájában.
A pszichológia és a pedagógia szerint a valóság megismerésének, birtokbavételének
elsődleges módja az utánzás. Mivel az idegen nyelvtanulás legnagyobb részben utánzásból
áll, ezért az idegen nyelvek tanulását a lehető legkorábban kell elkezdeni. A gyermekek
artikulációs bázisa még elég képlékeny, újabb és újabb hangképzési módokat könnyen tudnak
elsajátítani, ezért az idegen nyelv tanulását az anyanyelv biztos elsajátítása után két éves
orális szakasszal célszerű elkezdeni.
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Az előbb felsoroltakból adódik, az az ésszerű igény, hogy az idegen nyelv tanulása – mintegy
az óvodai előkészítés folytatásaként – játékos formában már az első két osztályban heti négy
alkalommal bevezetésre kerüljön, továbbá a második idegen nyelv ötödik osztálytól az olasz
tagozatosok részére. Az idegen nyelv tanulását az általános és középiskolában alapvető
fontosságúnak tartom. A nyelvtanulás ma már társadalmi, szülői igény is, ahogyan ez az
oktatási törvény módosításából is kitűnik. Saját iskolánk által szervezett nyelvi verseny
létrehozását tankerületi szinten való megrendezését szorgalmazom. A nyelvtanulást, valamint
más kultúrák jobb megismerését segítik elő – a már említett külföldi utazásokon kívül –
külföldi iskolákkal kialakított kapcsolatok. Ez az ezredforduló elmúltával, az Európai
Unióhoz való csatlakozás után, elérhető és jogos igény! További terveim közt szerepel a
kapcsolatfelvétel olasz, angol nyelvterületen lévő iskolákkal.
Az informatika oktatásáról az alábbiak a fejlesztési elképzeléseim: Az informatika
tantárgy tanítása már az alsó tagozat minden évfolyamán a mai kor elengedhetetlen igénye, a
felső tagozaton pedig eddig is minden osztályban általános volt.
E tantárgy lényege, a problémák különböző megközelítési módjának tudatosítása,
általában véve a problémamegoldás „érzékenység” kialakítása. A számítógép analitikus
gondolkodásra készteti a tanulókat azzal, hogy a feladatot explicitté kell tenni a gép számára;
ugyanakkor fennáll a veszélye annak is, hogy rutinszerűvé válik a gyermekek gondolkodása.
Az informatika oktatásában (erre törekszem majd) természetesen el kell kerülni ezt a buktatót.
E tantárgy oktatásában nagy minőségi változás a számítógépek új generációja. Nagyon fontos,
hogy a gyermekek tanórai létszámát a gépterem kapacitásához igazíthassuk, így a
csoportbontás elengedhetetlen. Ezek az eszközök már biztonságosan alkalmasak az internetkapcsolat fogadására is, így megvalósulhat iskolánkban a „digitális forradalom”, létrejöhetnek
az öt évre jóváhagyott mesterprogramom tervei.
A napközi otthon nevelőmunkájának hatékonyságát erőteljesen kívánom fejleszteni
(lehetőséget adva igény szerint az iskolaotthonok továbbélésére is). Az iskolákban évről-évre
fogy a napközis tanulók száma. A mai gyermekek unalmasnak tartják, nem szeretik az egész
napos iskolai kötöttséget, a szűk csoportkeretet. Ebből fakadóan mind az alsó-, mind a felső
tagozaton igény szerint át kell szervezni a csoportokat. Színesebbé, változatosabbá kell tenni a
programokat, feloldani a szűk csoportkereteket, nagyobb iskolán belüli mozgásszabadságot
biztosítani a tanulóknak, a szülők nagyobb megelégedésére (helyben a napközi otthon
keretein belül külön órák, edzés stb.).
Kiemelten fontos vezetői teendők

4

Igazgatói pályázat - Gábor Áron
Meggyőződésem, hogy ez az ún. „nyitott napközi”, egész napos iskola keretein belül,
a diákönkormányzat programjainak hathatós segítségével utat nyit egy új típusú szervezeti
formához, amely még tökéletesítésre szorul. Országosan és kerületi szinten is gondolkodni
kellene a „napközi” elnevezés gyors megváltoztatásáról.
A fent felvázolt szervezeti forma hatékonyan szolgálja a tanulók sokirányú
érdeklődésének kielégítését, beilleszkedik a nevelés-oktatás folyamatába. A változatosabb
szervezeti formák fejlesztésével – kézműves foglalkozás, múzeumlátogatás, sportolás, kisebb
kirándulások, könyvtárlátogatás stb. – biztosítottnak látnám a szakórán kívüli környezeti
nevelés megvalósítását is.
Kiemelten fontos feladatomnak tekintem, az egyházakkal való kapcsolat fejlesztését.
Az iskola és az egyházak kapcsolata jó, katolikus, református, evangélikus, buddhista, zsidó,
Hit Gyülekezete hitoktatás folyik. Feladatomnak tartom a hitoktatókkal a személyes
kapcsolattartást. A nevelőtestületi egység érvényesítése érdekében meghívom őket a
nevelőtestületi értekezletekre és más fórumokra. (már hagyománnyá vált, hogy a karácsonyi
hangversenyünknek az Újlaki Boldogasszony plébánia ad otthont).
Velük szorosan együttműködve kívánom szolgálni tanulóink jóval hatékonyabb
erkölcsi nevelését, értékszocializációját! Tiszteltben tartva a szülők e téren meglévő igényeit
is. A nevelőmunka a szülők támogatása nélkül nem lehet eredményes. A Nemzeti Alaptanterv
hangsúlyozza is, hogy a szülőkkel való együttműködés, a gyermekek családi neveléséhez
nyújtott pedagógiai segítség, a szülői vélemények, javaslatok befogadása és hasznosítása a jó
nevelés-oktatás nélkülözhetetlen feltétele. Szükséges, hogy az együttműködés alapja a
kölcsönös bizalom legyen, ami egyrészt az egymás kompetenciáinak (szülői és szakmai)
tiszteletben tartását, másrészt a felmerülő problémáknak az ügyben illetékesekkel történő
feltárását/megbeszélését jelenti. A szülők többségével kialakított kapcsolat hagyományosan
jó, amit mindenképpen megőrzendő értéknek tartok, hiszen az iskolai nevelés-oktatás nem
nélkülözheti a családokkal való együttműködést. A szülők, gondviselők folyamatos
tájékoztatása az iskolai munkáról, gyermekeik tanulmányi előmeneteléről, és annak
biztosítása, hogy véleményt mondhassanak, javaslatot tehessenek, vagy tanácsot kérhessenek
alapvető feladatunk.
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Az iskola sajátos arculatának fejlesztésével kapcsolatos tennivalóimat az
alábbiakban látom. Feladatomnak tekintem – a nevelőtestület segítségével olyan - egyéni
arculatú iskola kialakítását, amely a még hatékonyabb alapozó munka elsőbbsége mellett,
széles választékkínálatot biztosít az egyes tanulók személyiségének, és képességének
fejlesztésére, valamint az érdeklődési körök szerinti közösségek építésére, szellemi műhelyek
létrejöttére.
Ennek az arculatnak fő dokumentuma az intézmény 2014-ben jóváhagyott sajátos
Pedagógiai Programja. A modern nevelés-oktatás szolgáltatásként működik. Ez biztosítja
dinamizmusát és a társadalomban bekövetkező gyors változásokra való érzékenységét.
Mindezek érdekében elengedhetetlen:
Kiemelt anyanyelvi osztályok létrehozása.
Az olasz és az angol nyelvtanulást tanórai keretben bontott csoportokban
Kiemelt matematika osztályok, tanórai keretben bontott csoportokban
A művészeti órák bevezetése az alsó tagozaton (tánc stb.)
A mindennapos testnevelés továbbfejlesztését. A tárgyi feltételek függvényében sportágak
szerinti osztályok létesítését.
Igény szerint, középiskolai felvételire előkészítő, felzárkóztató vagy iskolaelőkészítő
kilencedik évfolyam nyitását.
A tanulók számára igyekszem megteremteni azokat a lehetőségeket, ahol
érdeklődésüknek vagy hiányosságaiknak megfelelően fejleszthetik tehetségüket vagy a
lemaradók pedig felzárkózhatnak. Ezt a legkülönbözőbb szakkörök, önképzőkörök,
korrepetálások diákszínjátszó körök, napközi otthoni foglalkozások működtetése szolgálná.
A kiemelt és normál osztályokba járó tanulók részére, a tehetséggondozás és a
felzárkóztatás még hatékonyabbá tétele érdekében, délutáni foglalkozások szervezését
kezdeményezem. A tehetséggondozás kiszélesítése, szakszerűsítése céljából külön e témával
foglalkozó munkaközösség létrehozása szükséges.

Kiemelten fontos vezetői teendők
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A munkaközösség tagjai minden tanévben kidolgoznák a foglalkozások tematikáját, és
iskolák közötti „kreativitási” versenyt szerveznének. A már működő tehetséggondozó és
felzárkóztató foglalkozások további kiterjesztését, színesítését tartom fontosnak. Ehhez
szakképzett tehetségfejlesztő, és fejlesztő pedagógusok elengedhetetlenek.
A kiemelt osztályokba járó tanulók tudásszintjüknek megfelelő beiskolázása
érdekében több elsőrangú középiskolával együttműködési szerződés megkötésére törekednék.
A döntés-előkészítésbe az érdekelt szülői közösségeket is bevonom.
Az iskolai alapítvány, vagy pályázatokon nyert anyagi eszközök lehetővé tennék, hogy
néhány szakkör vezetésére külső szakembert (esetleg mint az USA-ban hozzáértő szülőt)
kérjünk fel kollégáim tehermentesítése céljából. Sajnos, anyagi okokból a NAT bevezetése
után visszaszorult ez a tevékenység.
Az Iskola Pedagógiai Programjában leírtak szerint folytatni szeretném a szakkörök
fejlesztését, mert ez igen hatékony szervezeti forma, visszaszorulása hátralépés lenne.
A szabadidő értelmes és hasznos eltöltéséhez is segítséget kell nyújtani tanulóinknak.
Az említett szakkörök vagy önköltséges tanfolyamok fejlesztése is ezt szolgálja.
Támogatni

fogom

az

iskolában

kialakult

ideológiamentes

diákszervezet,

a

diákönkormányzat működését és fejlesztését.
Ahhoz, hogy ez valóban diák érdekvédelmi szervezetként funkcionáljon, a már elkészült
Működési Szabályzatot felül kell vizsgálni, hogy ez tartalmazza a diákok jogait, (a
Köznevelési Törvény alapján) kötelezettségeit, s meghatározza a diákönkormányzat
feladatkörét. Így ez a fontos szervezet még nagyobb részt vállalhat a tanulói jogok
érvényesítésében, kötelességeik fejlesztésében, szabadidejük szervezett, igényes pozitív
hatású eltöltésében.
A

diákönkormányzat

önképzőkört,

iskolaújságot,

szervezhet:
klubdélutánokat,

iskolagyűlést,
vízitúrákat,

iskolarádiót,

diákfórumot,

kerékpártúrákat,

sítúrákat,

korcsolyapálya készítést, iskolabajnokságot, sportnapot, háziversenyeket, sportszakkört,
ünnepélyeket, iskolanapot.
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Biztosítani fogom a lehetőséget, hogy a diákönkormányzat pályázatokat hirdethessen.
Ezeket kezdeményezhetné bárki, de a diákönkormányzat hirdesse meg, és kísérje
figyelemmel, bírálja el.
Vezetési koncepcióm megvalósításában számítok a Szülői szervezet közreműködésére
is. Segíteni akarom, hogy ez olyan fórum legyen, ahol a szülők érvényesíthetik jogaikat és
érdekeiket, közvetíthetik kéréseiket, és eleget tehetnek a gyermekekkel, az iskolával
kapcsolatos kötelezettségeiknek. Szükségesnek tartom a Szülői szervezet bevonását a
Házirend

korszerűsítésébe,

továbbfejlesztésébe,

folyamatos

egységessé

tételébe,

korrigálásába.
A tájékoztatás elsődleges követelmény. Vezetői munkám során mind a döntésekben,
a tervezésben, a szervezésben, az ellenőrzésben, az értékelésben támaszkodni fogok az
iskolavezetésben segítő társaim mellett, a szakmai közösségek vezetőire.
Figyelembe veszem a Közalkalmazotti Tanács, a Szülői Szervezet, a Tanulói
Önkormányzat véleményét és javaslatait (a működési szabályzatban leírtaknak megfelelően).
Ebben az együttműködésben alapvetőnek tartom, az egymás iránti kölcsönös bizalmat, az
őszinteséget, a felelősségvállalást.
A munka értékelésekor és elismerésekor elsőrendű szempontnak tartom az
alapfeladatok hiánytalan és színvonalas teljesítését, a minőség tényleges biztosítását!
Ismételt intézményvezetői megbízásom esetén továbbra is meg kívánom őrizni mind a
vezetőség és a tantestület mára kialakított azonos értékrendjét, mind a partnerségen alapuló
tanár-diák viszonyt.
A lehetséges bérfejlesztés és jutalmazás differenciálásakor ezen kívül figyelembe
veszem az alapfeladatokat kiegészítő tevékenységeket, és az adott időszakokra meghatározott
célfeladatokat, amelyeknek kitűzésében és teljesítésük értékelésében a munkaközösségek
véleményére és elemzésére erőteljesen számítok.

Kiemelten fontos vezetői teendők
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Ha terveim további megvalósítására alkalmat kapok, a 230 éves múltra visszatekintő
Újlaki Általános Iskola az Európai Unióhoz tartozó Magyarországhoz illő modern arculata
teljes egészében kiteljesedhet. Az itt dolgozó pedagógusok munkája az eddiginél is nagyobb
rangot nyer az általuk kibocsátott és felsőbb fokú tanintézetekbe lépő tanulók fejlettsége és
eredményei által is.
A felsorolt elgondolásaim kiemelt, terveim mind az önálló, sajátos arculatú iskola
megerősítését, kialakítását szolgálják.
Meggyőződésem, hogy egy olyan gyermekközpontú iskolát építhetünk szívós munkával,
ahol mind a gyermek, mind a pedagógus képességeinek legjavát igyekszik nyújtani,
nyugodt körülmények között, mivel belső energiáik felszabadítása az iskolavezetés
legfőbb törekvése!

Kiemelten fontos vezetői teendők
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6. Összefoglalás
„Sokan azt gondolják
Magyarország volt, én azt szeretném hinni: lesz!”
(Széchenyi István nyomán)

„Egy régiből - több mint 230 éves múlt - egy új” mottójú elképzeléseimet a teljesség igénye
nélkül vázoltam, maradéktalan kidolgozásuk nem egy vezetői pályázat feladata, hanem a
nyertes

sikerének

záloga.

Mindezek

mellett

szükségesnek

tartom

céljaim

rövid

összefoglalását.
Egy modern iskola kialakításában való részvétel nem minden pedagógusnak,
vezetőnek adatik meg, akár egy hosszú és küzdelmes pályafutás alatt sem, ezért beláthatatlan
a felelőssége az irányító igazgatónak. Személyisége, rátermettsége, szakmai hozzáértése a
kulcsa annak, hogy ez az alkotó munka mindenki megelégedésére történjen. Öt esztendőre
jóváhagyott mesterprogramom is ennek jegyében született.
Az iskola hagyományos feladatain túl, a kor új ismereteinek és igényeinek megfelelő
tartalmi kiegészítéssel, egy XXI. századi Európába illő modern, friss szellemiségű iskola
létrehozásán fáradoznék. A több mint két évszázados múltra visszatekintő intézmény
szellemiségét megőrizve, minden jót és hatékonyságot, szolgáló tapasztalatot elfogadok,
minden hasznos, régebbi és újabb kezdeményezés az alternatív pedagógiából is adaptálható
elképzelés megvalósítására törekszem. Munkatársaim tudását, tehetségét egy fókuszba
irányítanám, hogy ezzel a széleskörű összefogással a közösség, az iskolánk annak közeli és
tágabb környezete, s általa hazánk, Magyarország, mint az EU tagállama a fejlett
nemzetek körébe kerülhessen.
Az eddig elért és pályázatomban felsorolt eredmények új távlatokat tárnak elém, új
feladatok megvalósítására, nagyobb eredmények elérésére ösztönöznek. Az elmúlt 25 év
vezetői tapasztalatai - úgy érzem - olyan tőkét jelentenek számomra, melyet hasznosítani kell.
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Ezért pályázom meg ismét ennek az iskolának az igazgatói posztját. Egy új sajátos
Pedagógiai Program elkészítésével további évekre meghatároztuk vezetőtársaim és
munkatársaim segítségével az iskola jövőjét, szellemiségét és gyakorlatát. Visszakapta
rangját a kerület legrégebbi iskolája! E munka szeretete és az ifjúság iránt érzett
felelősségtudat indít újbóli pályázati küzdelemre.
Nem vagyok babonás, vagy a számmisztika rabja, de felvillanyoz a jelenkor az elmúlt
és az elkövetkező néhány év nagy jelentősége. Csak közel ezer év múlva lesz ismét olyan
évforduló, melyen az évtized, az évszázad és az évezred vége, illetve az új kezdete egybeesik.
Az „Újlaki Galaxis” álló- és hulló csillagaival és rendszerükkel való foglalkozás kihívás
számomra ezért is szeretném folytatni tevékenységemet, kijelölni pályájukat amíg korom és
tudásom engedi!

E csillagászati érdekességen túl, hatalmas jelentőségű magyar és

emberiségi évfordulók ideje ez. Mindezek iskolavezetői és pedagógusi munkámat is
nagymértékben befolyásolják. Úgy vélem, tudásom, egészségem, életkorom, vezetői
tapasztalatom alapot ad az igazgatói munka végzéséhez.
A magyar államiság több mint ezer esztendeje, a kereszténység kétezer éve került
méltó megünneplésre az Európai Unióba lépésünk folyamatában. Ennek megőrzése, a
keresztény kultúra óvása, hazánk önállóságának megtartása fontos feladatunk a tanulók
személyiségformálásán keresztül is.
Olyan kor ez, melyben a magyarságra, európaiságra nevelés tekintetében a
honfoglalással és a kereszténység felvételével vetekedő tudatformálás feladatai ezredéves
közelségbe kerültek. Ezek az évek hozzák meg, hogy végre ez az ország is bizonyítottan és
elismerten Európa része legyen, a nemzeti identitásunkat megtartva.
Ahhoz, hogy mindez megvalósuljon, hogy a korszerű, magyar iskola teret nyerjen, sok
tennivaló van még. Mesterprogramom is a fent vázolt elképzeléseket, terveket szolgálja.
A Digitális Témahét projekt mérföldkövei:
1.Az egységes pedagógiai szemlélet és módszerek megvalósulása.
2. Az új módszerek sikeres bevezetése.
3. Témahét az Újlakiban projekt keretében a digitális témahét létrejötte.
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Én mindezekre készültem a most beadott pályázatomban, részese szeretnék lenni e
példátlan pedagógiai feladat megvalósításának, ennek a megismételhetetlen lehetőségnek.
A szakmai munka elsőbbsége és annak koordinálása mellett az anyagi feltételek
megteremtése céljából a manager vezetésről írtam. Azt hiszem a fenti összefoglalás a
manager credoja, nem várni, hanem szervezni akarom az eredmény elérésére a sikert.
Minden emberi és tárgyi erőt mozgósítok, hogy e siker ne csak az enyém, hanem a
miénk legyen!

Budapest, 2018. március 15.

Gábor Áron
okleveles szakvizsgázott földrajztanár
igazgató
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