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1. Visszatekintés…
Magyar - orosz szakos általános iskolai tanár lettem1979-ben.
Több nemzetiségű faluban nőttem fel. Szerb, horvát, felvidéki, alföldi, cigány békében,
egymás kultúráját tisztelve éltünk. A szerb búcsú legalább olyan fontos és várt esemény volt
egy –egy évben, mint a cigány lakodalom. Vidéki gyerekként és tanulóként olyan iskolába
jártam, ahol egy évfolyam egy osztályt jelentett. Így több nemzetiségű, heterogén összetételű
osztályokban töltöttem el iskolás éveimet. A tanári pályámat Kétújfaluban kezdtem, melyre
ugyanez volt a jellemző. Az együttnevelés a világ legtermészetesebb dolga volt számomra. Ez
végig kísérte az eddigi pályafutásomat is. Mégis úgy éreztem egy idő után, hogy valamit nem
jól teszünk. Változtatni kell! Megtanultam az innováció kifejezést.
Három éve tanítottam, mikor felkértek igazgató-helyettesnek munkahelyemen. Így a
szaktanári, a vezetői munkám és az innováció elválaszthatatlan volt.
Harmincnégy éve vagyok ugyanabban az iskolában. Harmincegy éve dolgozom vezetőként.
15 évig helyettes voltam, 16 évig igazgatóként és közben öt évig főigazgatóként kerestem a
választ arra, hogyan tovább? Melyek azok a varázsszavak, amelyekre megmozdulnak a
dolgok? Amelyek segítségével minőségi oktatásról beszélhetünk.
Első varázsszó: helyzetelemzés.
Kik vagyunk? A kulcsmondatok:
Egy hátrányos helyzetű kistérség falusi iskolája vagyunk. Gyerekeink között az átlagosnál
jóval több a hátrányos helyzetű. A tananyagközpontú fejlesztés során kudarcaink zömét az
okozza, hogy nem figyelünk eléggé a gyermekek közötti különbségekre. Nem figyelünk a
jelentősen eltérő lehetőségeikre és szükségleteikre, így a szociálisan hátrányos helyzetű
gyermekeink egy idő után már nem tolerálják az iskolát, még akkor sem, ha óvodásként
motiváltan érkeztek hozzánk. A felzárkóztatás: egy elfelejthető furcsa szó a végesség
igénytelenségével…
Második varázsszó: pályázatok
Az infrastrukturális feltételek biztosítása hazai és Európai Uniós pályázatok segítségével
történnek leginkább. Meg kellett tanulni pályázatokat írni az innovációk megvalósítása
érdekében, melyek természetesen igénylik a korszerű tárgyi eszközök használatátszámítógépterem, nyelvi labor, interaktív táblák, kivetítők, kooperatív tanulásra alkalmas
terembútorzat, és még sok más eszközt. Ezek pályázati úton mind megszerezhetők, ezért van
egy állandó menedzsmentünk, amelyet új és újabb pályázatokba „ viszem bele” a pedagógus
közösséggel.
Harmadik varázsszó: integráció - együttnevelés - inklúzió
Felfogásom szerint egy olyan iskolában, ahol hátrányos helyzetű gyermekek is vannak-, az
integráció, vagy még inkább az együttnevelés nem a választható alternatívák egyike, hanem a
hatékony fejlesztést szolgáló kötelezettség. Az iskolának le kell képeznie azt a
társadalomképet, amelyben együtt élnek és együttműködnek a különböző státuszú, állapotú, a
szociális helyzetű, nyelvű, vallású, identitású emberek. A hátrányos helyzet gyökeresen eltérő
jelentést is kapott: befogadta a fogyatékkal élőket. Az értelmi fogyatékosok, a látás- és
hallássérültek, a mozgáskorlátozottak, a beszédben akadályozottak, az érzelmi, viselkedési és
teljesítményzavarokkal élők az oktatás terén is hátrányos helyzetben vannak azokkal
szemben, akik ilyen terheket nem hordoznak. Ma már a mi iskolánkban természetes a
hátránnyal élő gyerekek befogadása. Ez azonban több éves folyamat eredménye.
Mivel úgy 10-12 évvel ezelőtt láttuk, hogy pedagógiai eszköztárunk kiürült, hatástalanná
vált, keresni kellett hát hatékonyabbakat. Új eszközeink is a felfedezés és a megtanulás, a
„használni akarom” igényének kialakulása után fokozatosan épültek és épülnek be pedagógiai
kultúránkba (különböző hatékonysággal, kudarcokkal, és újrakezdésekkel persze )
Az esélyegyenlőséget az együttneveléssel biztosíthatjuk. Az egyenlő esélyeket, az egyenlő
hozzáférés lehetőségét olyan módszertani kultúrával és a tanulás-tanítás eszközrendszerének
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megteremtésével, melyek a mindennapi pedagógiai munkánkban jelen vannak. Ezek
segítségével a gyerekek sajátosságait figyelembe véve fokozatosan válhat egy intézmény
inkluzívvá.
Hogyan jelennek meg és épülnek be ezek az eszközök iskolánk pedagógiai munkájába, a
napi szaktanári munkámban?
 Új feltételek megteremtésével, új módszerek megtanulásával, melyek a kritikai
gondolkodás, tevékenység központú pedagógia alkalmazását jelentik: projektmódszer,
kooperatív tanulásszervezés, kompetencia alapú fejlesztés.
 Együttműködési hálózat kiépítésével az IPR bevezetésének eredményeként, mely a
tanulói csoportok, közösségek interkulturális nevelését, az együttműködést fejleszti.
 Integrált helyi tantervvel és komplex művészeti tantárggyal, melyek a tanulói
személyiségfejlesztését szolgálják
 Többszintű - minimum és követelményszintet tartalmazó - diagnosztizáló feladatlap
rendszer készítésével az integráltan oktatott SNI (enyhe értelmi fogyatékos) tanulók
részére.
 Kompetencia alapú oktatás bevezetésével.
Szaktanárként, vezetőként mindegyik terület kidolgozásában részt vettem.
Negyedik varázsszó: az élethosszig tartó tanulás
Örök mókuskerék a negyedik varázsszó is: az élethosszig tartó tanulás, mely a szakmai
fejlődésemben való elkötelezettségemet, önművelésemet is igazolja.
Nincs befejezett ember, hát még pedagógus!
Az iskola valódi - mobilis in mobile/ mozgó elemben mozgó tárgy. Mint tengeralattjárónak a
tengerben, állandóan alkalmazkodnia kell a változó környezethez, körülményekhez,
feltételekhez, s erre csak akkor képes, ha a pedagógusok újra és újra tanulnak és képezik
magukat. Iskolánkban hosszú távú stratégiai terv alapján az elengedhetetlenül fontos szakmai
ismeretek megszerzésére törekedtünk ( s ezek megszerzésére ösztönzöm is kollégáimat).
2. Célmeghatározás:
Munkánk során minden tevékenységünket a gyerekek szeretete hassa át.
Olyan mértékben és színvonalon kell biztosítani iskolánkban a tárgyi és személyi
feltételeket, szakmai munkát, hogy a gyerekek és a szülők egyaránt érezzék, minden esély
meg van gyermekük értelmi és érzelmi fejlődésére.

Helyzetelemzés:
2.1. Az intézmény mikrokörnyezete
Iskolánk és óvodánk fenntartója 2008-tól a Szigetvár Dél-Zselic Többcélú Kistérségi
Társulás volt 2012. december 31-ig. Körzeti feladatokat látott el, közös igazgatású
intézményként működött.. A beóvodázási és beiskolázási körzet nyolc településből áll (Bürüs,
Endrőc, Gyöngyösmellék, Kétújfalu, Szörény, Teklafalu, Várad, Zádor).
Kétújfalu 12 km-re található Szigetvártól. A nyolc település földrajzi elhelyezkedése
meghatározza az itt élő emberek lehetőségeit, életszínvonalát.
A környező településeken a termelő szövetkezetek felbomlásával, a szigetvári cipőgyár és
konzervgyár privatizációjával a lakosság aktív részének nagy hányada munkanélküli lett.
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A nyolc település közül hét szerepel a társadalmi – gazdasági és infrastrukturális
szempontból elmaradott települések országos jegyzékében. Mind a nyolcat, az átlagost (1.5szeres) meghaladó munkanélküliséggel sújtott települések közé sorolták.
A munkalehetőségek hiánya erősen befolyásolja az intézmény tanulóinak szociális
körülményeit.
Évről évre nő a veszélyeztetettek, és a hátrányos helyzetű tanulók száma
Az évek folyamán a falvak lakossága átrétegződött. A települések cigány lakosainak száma
magas.
Munkanélküliség emelkedéséből, az anyagi körülmények romlásából, és az átrétegződésből
következik az iskolában a hátrányos helyzetű gyerekek és a a halmozottan hátrányos helyzetű
tanulók magas száma.
Tanulólétszám
2012/2013.
Hátrányos helyzetű
Halmozottan
hátrányos helyzetű
veszélyeztetett
SNI
Napközisek száma

189 fő
58 fő
87 fő

30%
46%

9 fő
24 fő
164 fő

4,7%
16%
87 %

Ezek a számok is tükrözi, hogy a családok egyre inkább anyagi segítségre szorulnak. Ezt a
segítséget az önkormányzatoktól kapják meg legnagyobb mértékben, mert lehetőségeikhez
mérten igyekeznek a rászorultak gondján enyhíteni.
PL.: a tankönyvek árának 100%-os, a napközis térítési díjak 50-100%-os átvállalásával,
beiskolázási támogatás folyósításával.

2.2 Erőforrás-bemutatás:
2.2.1. Az intézmény működésének tárgyi feltételei:
Az iskolai oktatás több épületegyüttesben folyik. A tantermek közül nyolc előírásnak
megfelelő nagyságú (közülük 4 új tanterem) illetve 4 régi, ma már csak szükségmegoldásként
funkcionáló tanterem.
Az infrastrukturális beruházásnak köszönhetően a csoportszobák száma 2. Szaktanteremben
folyik a művészeti tárgyak és a természettudományos tantárgyak oktatása.
A tankonyha lehetővé teszi 7.-8. évfolyamon a háztartástan oktatását.
A korszerű nyelvi laborban német, angol és beás nyelvi órák zajlanak.
Az informatika teremben 16 gép áll a tanulók rendelkezésére.
Az előző évben kialakított IKT teremben 25 gép áll a tanulók rendelkezésére.
Az intézmény oktatástechnikai felszereltsége kielégítő. A szemléltető eszközök és
készségfejlesztő játékok minden évben pályázati pénzből kerülnek beszerzésre.
A fejlesztő szobában a habilitációs/rehabilitációs és logopédiai foglalkozások, illetve a
pszichológus terápiái folynak.
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Korszerűsített konyha áll rendelkezésre, melyben 400 – 450 fő (óvodás, iskolás gyerek,
nyugdíjas) részesülhet intézményi étkeztetésben.
Az intézmény létesítményei – számítógépterem, könyvtár, tornaterem – maximálisan
kihasználtak.
Az iskolai könyvtár több mint 10 ezer kötettel rendelkezik. 2005.ben új könyvtár
kialakítására került sor. Az állománygyarapítás minden évben közel félmillió forint értékben
történik.
Intézményünk azon kevés vidéki iskolák közé tartozik, ahol megtalálható a tornaterem. Nem
csak az iskola, hanem a fenntartó 8 önkormányzat lakossága is szívesen veszi igénybe.
A körzet nagysága és a szülők igénye alapján szerveződik évek óta a délutáni napközi. Az
önkormányzatok nagyban hozzá járulnak a tanulók étkezési térítési díjához, a hét település
buszközlekedése korlátozott, ezért a tanulók közel 90 %-a napközis.
A napközis csoportokban a speciális tagozat tanulói ép társaikkal együtt töltik a délutáni
szabadidejüket.
A magas napközis létszámok miatt ugyanannyi tanteremre van szükség délután, mint délelőtt.
A napközis csoportok túlzsúfoltak.
A délutáni szabadidős tevékenységek – szakköri foglalkozások, fakultációk – is
teremigényesek.
2.3. Az intézmény személyi feltételei:
Az intézmény szakos ellátottsága 100%-os. A nevelői létszám a következőképpen alakul:

Tanár
tanító

11 fő
8 ( 2 fő Gyes)

gyógypedagógus

1

Könyvtáros-tanár
Óraadók: kémia,
informatika,

1
2

összesen

21 + 2 fő

iskolatitkár
ügyviteli
dolgozó/portás
takarító

1
1

karbantartó

1

3

6 fő

A tantestület képzettsége az országos szintet meghaladja.
A jelenleg tanítást végző kollégák - 16fő- az alábbi végzettséggel rendelkeznek
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fő

Egyetemi
végzettséget
szerzettek száma
2003-2008.

3 fő

MA
képzésben
résztvevők
száma
-

2008-2013.

-

5 fő

Szakvizsgát
szerzettek száma

6 fő (7 szakvizsga)

2 fő (4 szakvizsga)

Az osztályok létszámadatait az alábbi táblázat mutatja.

Osztály

Létszám

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

20 fő
25 fő
21 fő
21 fő
22 fő
26 fő
19 fő
22 fő

Összesen:

176 fő

A törvény által
előírt minimum
létszám
14 fő
14 fő
14 fő
14 fő
14 fő
14 fő
14 fő
14 fő

Maximális
létszám

Átlaglétszám

27 fő
27 fő
27 fő
27 fő
27 fő
27 fő
27 fő
27 fő

23 fő
23 fő
23 fő
23 fő
23 fő
23 fő
23 fő
23 fő

Minden osztály tanulólétszáma eléri a törvény minimumot.
A nevelői óraszámok a törvényben rögzítetteknek megfelelőek.
A túlórák száma minimális. A délutáni tehetséggondozó és felzárkóztató foglalkozások,
szakkörök, fakultációk, tömegsport órák a kötelező óraszámban valósulnak meg.
A pedagógusok besorolása a közalkalmazotti törvény szerint történt. Az intézmény szervezeti
felépítését a Szervezeti és működési szabályzat rögzíti.
Az iskolavezetés munkáját a törzskari vezetés segíti. Tagjai: tagintézmény -vezető,
osztályfőnöki munkaközösség-vezető, DÖK elnök, IPR menedzsment, mentorcsoport vezető.
Az iskola éves programjának lebonyolításában és szervezésében a diákönkormányzat a szülői
munkaközösség működik közre.
Szervezetépítési tevékenység
Intézményünkben a szervezetépítési tevékenység folyamatosan, a napi tevékenységek során
valósul meg.
Eredményesen működik az osztályfőnöki munkaközösség és 10 IPR munkacsoport
egyaránt. A team-munkának a gyakorlata mára kiforrott. A nevelési értekezleteink és egyéb
szakmai megbeszéléseink is segítik a szervezetfejlesztést.
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A gyakorló tanítások szervezését a PTE BTK NTI hallgatóinak csoportos gyakorlatát a 6
mentortanár végzi, a MIP vezető irányítja.
A sikeresen pályázó intézmények közé tartozik iskolánk. A pályázati pénzekkel teremtjük
elő azt az anyagi erőforrást, mely az iskola különböző fejlesztéseihez szükséges. A 1997-98as tanévtől kezdődően több száz milli forintot nyertünk pályázaton.
Pályázataink
2003/2004
2004/2005
2005/2006
2006/2008

OOIH bázisintézményi státus
HEFOP 2.1.3. Inkluzív iskola
ROP 3.1. integráció az óvodában
HEFOP 2.1.6. Kompetencia alapú programcsomagok alkalmazása

2009/2010:
TÁMOP 3.1.4
TÁMOP 3.3.3

2010/2011:
TÁMOP 3.1.4
TÁMOP 3.3.3
TÁMOP 3.3.7 (Óvoda)
TÁMOP 3.1.7 (iskola és óvoda)
2011/2012.
TÁMOP 3.4.3.elbírálás alatt
TÁMOP 3.1.4. elbírálás alatt
TÁMOP 3.3.8. nyertes
2013/2014.
TÁMOP 3.1.7 befejező szakasz
2.4. Mi történt a múltban?

2.4.1. Infrastrukturális fejlesztések
Jelen pályázó 1997. január 1-jétől vezeti az intézményt. Ez idő alatt az alábbi infrastrukturális
fejlesztések történtek.
1999.
- Új vizesblokk épült, mellyel kiváltottuk az árnyékszéket, és elindult a 4
új tanterem
megépítése. A 30 millió forintos beruházás önkormányzati támogatásból és pályázati
pénzekből történt.
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- Megtörtént a konyha korszerűsítése 4,4 millió forintos pályázati pénzből.
2000.
- Megépült az ebédlőt a vizesblokkal összekötő folyosó. Bekerülési költsége 3
millió forint volt, melyet iskolai költségvetésből fedeztünk.
Az iskolában minden osztályt védőlambériával láttuk el.
Az óvodában mindhárom csoportszobában kicseréltük a parkettát.
Átadásra került a 4 új tanterem.
Korszerű számítógéptermet alakítottunk ki.
2001.
Az építkezés miatt leszűkült az iskola udvara, ezért megvételre került az iskolával szomszédos
telek, 850 ezer forinttért.
Megtörtént a négy új szaktanterem (gyakorlókonyha, nyelvi labor, természettudományi
szaktanterem és művészeti szaktanterem) alapkövének letétele.
2002.
Korszerűsítettük és felújítottuk az iskola ebédlőjét. A válaszfal kiváltásával megnagyobbodott
az ebédlő tere. Az 1 millió forintos beruházásra az iskolai költségvetésből gazdálkodtuk ki az
összeget.
A 2. számú épület földszinti és emeleti vizesblokkját teljes egészében felújítottuk,
korszerűsítettük. Az 1 millió forintos beruházás iskolai költségvetésből történt.
Megnagyobbodott az iskola udvarának területe egy újabb telek megvásárlásával.
Megkezdődött a szaktantermek építése. Bekerülési összege 30 millió forint, melynek az
önkormányzatok anyagi támogatása nélkül pályázati úton valósul meg.

2003.
Átadásra került a nyelvi labor, művészeti szaktanterem, tankonyha, fejlesztőszoba,
természettudományi szaktanterem, 2 csoportszoba.
2004.
- 13,5 millióba került a könyvtár tetőtéri kialakítása és a lépcső megépítése
.
2005.
- megnagyobbodott az iskola udvarának területe, bitumenes kézilabdapálya
kialakításához ismét szomszédos területet vásároltunk.
9,5 milliós beruházásból elkészült a kézilabdapálya és a „lelátó”

2006.
- A HEFOP –pályázatok segítségével minden tanterem és iroda bútorzatát kicseréltük.
- 47 milliós ROP-pályázati támogatásból bővítettük és korszerűsítettük az óvodát
Kialakításra került az autóparkoló, új kerítés készült az iskolában.
2007.
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- Közel 2 millió forintos pályázati pénzből öltözőszekrényeket vásároltunk
2008.
- Kialakításra került az iskolai udvari játszótér, 1 millió ft-os pályázati pénzből udvari
fajátékokat vásároltunk
- nyolc tanterem parkettájának a csiszolására és lakkozására kerül sor , közel
1 000 000 ftért.
-

32 kerékpár számára kerékpár tároló készült 600 00 ft-ért.

2009.-2010.
-Nyílászárók cseréje a 2. számú épület földszintjén és emeletén.
-A régi épület tetőszerkezetének felújítása)

2.5. Az iskola arculata

„A siker nem igényel magyarázatot, a kudarc nem veszi figyelembe az alibit.”
(N. Hill)

Az intézmény specialitásai:


2003 óta OOIH bázisintézménye (IPR)



Integrált helyi tanterv (többségi tantervbe integrált enyhe értelmi fogyatékosok
tanterve)



SNI (enyhe ért. fogy.) többszintű diagnosztizáló feladatlap-rendszere



Komplex művészeti tantárgyak (Kalendárium 1-3.o., Művészetek építő kockái 4-6.o.,
Művészetek építő kövei 7-8.o.)



Pszicho térkép (személyiségmérés és fejlesztés az óvodában és az ált. iskolában 1-3.o.)



Kompetenciaalapú programcsomagok alkalmazása:



2006/ 2007-től 1-4. o. szövegértés-szövegalkotás



2009/10-től 1-3. o. matematika, 5.o., matematika, 6. o. szoc.komp., 7.o. szövegértésszövegalkotás



2007/08-as tanévtől 2*30 óra akkreditált pedagógus továbbképzés Kalendárium I-II.
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2010-től PTE BTK NTI (pedagógia és romológia szakos hallgatók számára) Gyakorló
iskolája



2011-től A PTE Dél-dunántúli Regionális Pedagógusképzési Szolgáltató és
Kutatóközpont számára tanárképzéshez kapcsolódó csoportos és egyéni gyakorlat
lebonyolításához gyakorlóhelye



2011/2012 Referencia intézmény (iskola és óvoda)

Rendezvények:


A 2004/05-ös tanévtől havonta, kéthavonta hospitációs tréningek szervezése, az IPR
elemek és a modellértékű programjaink bemutatása.



2005, 2007, 2008-ban iskolánk a megyei IPR találkozókat szervezte.



A 2009/10, 2010/11-es tanévekben intézményünk rendezhette a XXXV. és XXXVI.
Komplex Tanulmányi Verseny megyei fordulóit, mivel ez előző versenyeken megyei
első helyezést értünk el. Így intézményünk képviselte Baranya megyét az országos
fordulón, ahol 23 csapatból a 18., illetve a 10. helyezést értük el.



2011. május 11-én Adaptív tanulás és tanítás az inklúzió szolgálatában c. konferencia
160 résztvevővel.



2011. szeptember 29-én a Finnagora (Finn- Magyar Baráti Társaság) által szervezett
konferencia résztvevőit fogadtuk.

„Tankönyvek”:


2007. Mesék az akácligetből beás – magyar mesegyűjtemény Kétújfalu és térségéből



2008. Mesék az akácligetből többszintű foglalkoztató füzet (nagycsoportos óvodások
és 1-3.o. számára)



2011. Szöveggyűjtemény a kalendárium típusú multikulturális (paraszti kultúra,
cigány és sváb hagyományok) neveléséhez és oktatáshoz óvoda és alsó tagozatosok
számára



2010. Repertoár gyűjtemény egyetemi hallgatók számára



Professziogram (hallgatók kulcskompetenciáinak fejlesztésére)

„Publikációk és kiadványok”:


Adaptációs kézikönyv Sulinova 2008



Implementációs kézikönyv Sulinova 2008



Együttnevelés határainkon innen és túl (könyv+CD) Edicatio 2010
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Az inklúzív pedagógia alapelvei
A modern pedagógiai gondolkodás fontosnak tartja, hogy azok a különböző etnikumú,
kultúrájú vagy a többségtől valamilyen szempontból eltérő gyerekek, akik felnőtt életüket
várhatóan különféle társadalmi szerepekben egymással együttműködve töltik el, már az
iskolában elsajátítsák az együttműködés készségeit. Az együttnevelkedés, befogadás, az
inkluzivitás elve magába foglalja a bármiféle hátránnyal, testi vagy lelki sérüléssel élő
gyerekek közösségben nevelését, az oktatás fő áramába való bekapcsolását. A pedagógia
feladata pedig olyan módszerek kikísérletezése, amelyek biztosítják, hogy az ilyen
együttnevelésből az „előnyös helyzetű” tanulók is profitáljanak. Az ő képességeik,
személyiségük fejlődését is segítse a heterogén csoportban való tanulás.
Mindez megvalósult 15 év alatt egy intézményben a tantestület szemléletváltása és az általuk
kidolgozott integrált tanterv/horizontálisan és vertikálisan is átjárható tanterv az
enyheértelmi fogyatékosok és ép társaik integrált oktatására/integrált oktatási formában roma
kisebbségi oktatás és komplex művészeti tantárgyak segítségével.
A hátrányos helyzet kompenzálására kialakított programunk alapján a 2000/2001-es tanévtől
iskolánk a Pécsi Tudományegyetem Tanárképző Intézetének felkérésére gyakorlóhelyet
biztosít hallgatói számára. A hallgatók didaktikai és szociálpszichológiai hospitálási- és
tanítási gyakorlataikat iskolánkban végzik.
2010-től a PTE BTK Nevelésszociológia Tanszékkel közösen dolgoztuk ki a gyakorló iskolai
modellt, mely alapján fogadjuk az egyetemi hallgatókat egyéni és csoportos tanítási
gyakorlaton.
Ez meghatározta eddigi pedagógiai munkánkat.
Intézményünk különböző háttérrel és különböző területeken eltérő fejlettséggel rendelkező
gyerekek fogadására, együttnevelésére képes. A hátrányos helyzetű tanulóink aránya
intézményünkben megfelel a jogszabályban előírtaknak.
A 2003/2004-es tanévtől intézményünk az OOIH /Országos Oktatási és Integrációs
Hálózat / bázis intézménye.
A nevelő-oktató munkánk az IPR alapján történik.
A hátrányos helyzetű tanulók beilleszkedése érdekében iskolánk integrációs stratégiát
készített a 2003˛/2004-es tanévben. Ennek érdekében a tantestület megismerkedett az IPR-rel,
a törvényi szabályozásokkal.
Helyzetelemzést készített az integráció szempontjai, elvárható eredményei alapján, majd
célrendszert fogalmazott meg a helyi sajátosságok figyelembevételével.
Kiválasztotta a tanítást-tanulást segítő eszközrendszer megfelelő elemeit, hatékonyabb
óravezetésre törekedtünk.
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Segítettük az óvodából az iskolába való átmenetet a nagycsoportosok mérésével, az eredmény
értékelése és a leendő első osztályos tanító néni rendelkezésére bocsátásával. Ezt követően
helyzetelemzést végeztünk az iskolába került gyerekek beilleszkedéséről szociometriai
felmérés segítségével. Iskolaszervezési intézkedésekkel és technikai feltételek kialakításával
heterogén osztályok létrehozására törekedtünk a jogszabályoknak megfelelően.
Partnerségi kapcsolatokat, együttműködéseket építettünk ki. Együttműködési
nyilatkozatokban rögzítettük a szülőkkel való kapcsolattartás rendjét, a Gyermekjóléti- és
Családsegítő Szolgálattal való hatékony együttműködést, szakmai és szakszolgálatokkal való
kapcsolattartást szolgáltatások igénybevételével, középfokú intézményekkel, roma
nemzetiségi önkormányzatokkal.
Kompetenciafejlesztő programokat készítettünk az önálló tanulást segítő
tevékenységközpontú foglalkozásokra, differenciált tanulásszervezésre, kooperatív tanulási
technikák alkalmazására törekedtünk.
Eszközjellegű kompetenciákat fejlesztettünk komplex művészeti programokon keresztül
(Kalendárium komplex művészeti tantárgy 1-3. osztályban, „Művészetek építőkockái”4-6.
osztályban , Művészetek építőkövei 7.-8. osztályban.
A hátrányos helyzetű tanulók integrációját segítő tanórán kívüli programokat szerveztünk
művészeti körök működtetésével - melyben a tanulók megismerhették a népi kultúra elemeit-,
valamint integrációt elősegítő módszertani elemekkel, így bevezettük a projektmódszert (pl.:
Kalendáriumi órákon), valamint a hatékony tanuló-megismerési technikákat pszichológus,
logopédus, fejlesztő pedagógus közreműködésével.
Műhelymunkában dolgoztunk, hospitálásra épülő tanári együttműködés fejlesztésére
törekedtünk, az OOIH bázisintézményeként hospitációs tréningeket szerveztünk.
Kötelező kompetencia alapú értékelési rendszert vezettünk be szöveges értékelésre vonatkozó
terv kidolgozásával az 1-3. évfolyamon, így az intézményben létezik tanári együttműködésre
épülő értékelési rendszer, mely alapján az integrációs- és képesség-kibontakoztató
programban részt vevő tanulók számára egyéni fejlődési naplót készítettünk. Ez
háromhavonta elkészült tanuló értékelést tartalmazott tantárgyanként, szöveges egyéni
fejlesztési terv fogmájában. A háromhavonkénti szöveges értékelést a szülővel, tanulóval
egyaránt megbeszéltük és aláírattuk.
Intézményünkben magas a magát cigánynak valló tanulók aránya, ezért nagy hangsúlyt
fektettünk a multikulturális tartalmak tantárgyakba történő integrálására (roma kisebbségi
kultúra, népismeret, beás nyelv, hagyományok, szokások megőrzése, felkutatása) bevezettük
a beás nyelv tanítását. Tanulóink így megismerhették környezetük nemzetiségi kultúráját.
Nagy gondot fordítottunk az előítéletek kezelésére.
A továbbhaladás feltételeinek biztosítására törekedtünk. Tevékenységeink következtében
intézményünkben nőtt az évfolyamvesztés nélkül továbbhaladó hátrányos helyzetű tanulók
száma, csökkent a tankötelezettségi kor határa előtt az iskolai rendszerből kikerülők száma.
Továbbtanulásra felkészítő programokat szerveztünk középiskolai előkészítő foglalkozások és
szakkörök biztosításával, melynek következtében minden tanulónk továbbtanult, a megjelölt
középfokú intézményekben megállták helyüket, nem morzsolódtak le.
A HEFOP 2.1.3 elnyert pályázat keretében a műhelymunka továbbfejlesztése érdekében
programfejlesztő teameket hoztunk létre és az alábbi eredményeket értük el. A pályázat
fenntartási időszaka 2011-ben fejeződött be.
A diagnosztizáló fejlesztő teamünk munkája modellértékű az óvoda-iskola átmenet
szempontjából, ezért a konzorciumi partnerek közül is bevonunk pedagógusokat, hogy
tapasztalataikat intézményeikbe tovább vihessék. A család és az óvoda, iskola szorosabb
kapcsolatának kialakítása érdekében a „családi napokat” nem az óvodában,iskolában, hanem a
környező falvakban szervezzük a nagyobb részvétel érdekében.
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Multikulturális teamünk munkája szintén modell értékű, a hozzánk hasonló összetételű
intézményekben jól alkalmazható. A beás nyelv tanítására az 1-3. osztályokban a
Kalendárium tantárgyban mutatunk lehetőséget, míg a 4. évfolyamon heti 2 nyelvi órán, 5-8.
osztályokban szakkör formájában. Az angol tantárgyorientált oktatás bevezetésével a beás
nyelv jelenleg szakkör formájában valósul meg.
A Kalendárium tantárgy akkreditációja megtörtént. Kalendárium az óvodában,iskolában I.
30 órás pedagógus továbbképzés komplex környezeti nevelésre épülő óvodai és komplex
művészeti nevelésre épülő alsó tagozatos nevelési programok alkalmazására készít fel.
Sikerrel alkalmazható a hátrányos helyzetű,heterogén tanulócsoportok, interetnikus
integrációs feladatait vállaló iskolákban.
A Kalendárium az óvodában, iskolában II. 30 órás pedagógus továbbképzés az előző
folytatásának tekinthető, mely multikulturális-elsősorban beás és helyi kulturális- tartalommal
egészül ki.
Már az előző tanévekben kidolgoztuk a beás népismeret és a beás nyelv anyagát, a
Kalendárium komplex művészeti tantárgyat továbbfejlesztettük . „A művészetek építőkockái”
elnevezésű szintén komplex-integrált művészeti tantárgy is – hasonlóan a Kalendáriumhoz –
egyszerre elfogadó és értékközpontú. Tananyaga és tevékenységrendszere nagymértékben
támaszkodik a tanulók „hozott” kulturális tapasztalataira, szub- és multikulturális
megnyilatkozásaikra. Arra hív fel, hogy az osztályban zajló befogadó- és alkotó folyamatok
világában toleráns dialógus alakuljon ki értékek között, s az egyre igényesebb művészeti
képesség nyomán alakítsa ki-ki saját egyéni ízlésvilágát. Az integrációt segítő módszertani
elemek közül bevezetjük, s e tantárgyba beillesztettük a drámapedagógiát. Ennek érdekében
továbbképzésen vettünk részt..
Integrációs, fejlesztő teamünk az 5-8. osztályokban a beás népismeret tananyagának
tantárgyakba történő integrálását kidolgozta.
A sajátos nevelési igényű tanulók teljes integrálását tette lehetővé egy integrált helyi
tanterv kidolgozása: a speciális tantervi követelményeket beillesztettük a többségi tantervbe.
Ez országosan is egyetlen integrált tanterv.
/Ezt a munkát Kőpatakiné Mészáros Mária, az OKI igazgató-helyettese vezetésével
végeztük./ Így horizontálisan és vertikálisan is átjárható tantervvel dolgozhatunk.
2007/2008-as tanévben kidolgoztuk az integrált tantervünkkel koherens , tantárgyanként és
témakörönként használható diagnosztizáló feladatlap-rendszerünket. Analóg feladatokon belül
mérjük a minimumot és a követelményt. Az országban már több mint 20 intézmény adaptálta
ezeket a fejlesztési folyamatainkat.
Módszertani kiadványt állítottunk össze Mesél az Akácliget címmel. Helyi cigány, beás
meséket gyűjtöttünk össze, melyeket lefordítottunk. Palkó János helyi naív festő pedig
festményeivel illusztrált.
Az innovatív pedagógiai módszerek a hátrányos helyzetű-elsősorban roma- gyerekek
lemorzsolódásának megakadályozása érdekében már 10 éve adaptáltuk, helyi tantervvé
alakítottuk és alkalmazzuk az egyéni képességekhez igazodó differenciálást és rugalmas
tanrendet./Pirisi-Pesti: Hogyan igazodjunk az egyéni képességekhez?/
Ennek a programnak része a szöveges értékelés az alsó tagozaton.
A HEFOP 2.1.6 A SNI tanulók együttnevelése projekt nyertes konzorciumi tagjaként a
tanulói és a pedagógus kompetenciák fejlesztésére nyílik lehetőség.
A kompetenciaalapú oktatás az óvodában és alsó évfolyamon biztosítja a
hátránykompenzálást és a kompetenciák fejlesztését. A pályázat fenntartási időszaka 2012ben fejeződött be.
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A ROP 3.1pályázat segítségével bővíthettük a meglévő 3 csoportos óvodánkat. Így minden 3
éves hátrányos helyzetű gyereket fel tudunk venni az óvodába. Mindez a
szegregációmentesség kialakítását és az esélyegyenlőség megteremtését szolgálja.
Az iskola pedagógiai programjában kiemelt szerepet kap a tehetséggondozás.
A német nyelv gyakorlása érdekében 1998-tól kapcsolatot tartunk egy osztrák iskola
tanulóival. Eggersdorf Graz melletti nagyközség. A kezdeti levelezésből alakult ki az egy –
egy hetes diákcsere-kapcsolat.
Az évenkénti tanulmányutakhoz többnyire pályázati úton nyerünk pénzt.
A diákok demokratikus viselkedését szolgálja a 1998 májusában elindított diákújság,
Sulisok(k) címmel. Az újságot a diákönkormányzat vezetésével szerkesztik.
Az újság szerkesztése a gyerekek feladata. Sok-sok esemény, élmény az osztályok életének
történései „diákszemüvegen” keresztül jelennek meg. Sajnos az utolsó évben szünetelt a
kiadvány.
A tehetséggondozást az idegen nyelven kívül a számítástechnika valamint a tanórán kívüli
szakköri tevékenységek, sportköri foglalkozások segítik.
A tanórán kívüli tevékenységek sokrétűsége a nevelő testületnek az átlagosnál odaadóbb
munkájára utal. A tanulók az alábbi szabadidős tevékenységekből választhatnak:
Kézműves szakkör
beás szakkör
Énekkar
Vöröskeresztes szakkör
Sportkör
Magyar felkészítő továbbtanulásra
Matematika felkészítő továbbtanulásra
Angol felkészítő továbbtanulásra
Német felkészítő továbbtanulásra
Informatika felkészítő továbbtanulásra
Informatika szakkör
Bogarász szakkör
Média
2.6. A nevelő-oktató munka hatékonysága
2.6.1. Továbbtanulási eredmények
Az iskolai munka hatékonyságát leginkább azon lehet lemérni, hogy a továbbtanulni
szándékozók nyolcadik osztály után milyen arányban nyernek felvételt a középfokú oktatási
intézményekben, hogyan állják meg helyüket, azaz „versenyképesek”-e?
Négy évre visszamenőleg a következőképpen alakult iskolánk nyolcadik osztályos tanulóink
felvételi aránya a középfokú oktatási intézményekbe.
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Tanév

2009/2010
2010/2011
2011/2012
2012/2013
Összesen/
átlag:

Létszám

35
19
38
36
128

Gimná%
zium és
szakközépiskola

Szakiskola

%

17 fő
11 fő
22 fő
15 fő
65 fő

18 fő
8 fő
15 fő
20 fő
61 fő

51,4
42,1
39,4
55,5
47,6 %

48,6
57,9
57,9
41,6
50,7 %

Nem
tanul
tovább

%

1
1
2

2,7
2,9
1,7

Összességében elmondhatjuk, hogy az utolsó 4 év átlagát tekintve többen tanultak tovább
érettségit adó középiskolában, mint szakiskolában.
A hátrányos helyzetű tanulók magas arányát figyelembe véve nagyon jó eredménynek számít,
hogy a tanulók több mint 50 %-a érettségit adó középiskolát választott.
2.6.2. Versenyeken való részvétel
Versenyeredmények
26. sz. táblázat: Tanulmányi versenyeredmények

Verseny

Városi/
térségi

Helyezés
1.

OÁTV
Megyei

döntőbe
jutott

Városi/
térségi

2009-2010
8
10

0

3.

4

0

Megyei

döntőbe
jutott

2010-2011

0

2.

OÁTV

SNI
18. hely

7

1

3

1

1

0

SNI
10. hely

22. sz. táblázat:Sport versenyeredmények
Verseny

Városi/
térségi

Helyezés

Megyei

Országos

Városi/
térségi

2009-2010

Megyei

Országos

2010-2011

1.

13

2

0

4

0

0

2.

6

5

0

0

0

0

3.

2

0

0

4

0

0

döntőbe

0

jutott

0

Versenyeredmények
26. sz. táblázat: Tanulmányi versenyeredmények
Verseny

Városi/
térségi

Megyei

OÁTV

Városi/

döntőbe

térségi

15

Megyei

OÁTV
döntőbe

jutott
Helyezés

jutott

2011-2012

2012-2013

1.

6

0

SNI

6

0

VIII. hely

2.

10

1

8. hely

9

0

Kálti Márk

3.

6

0

3

0

szépíró verseny

Történelmi
verseny

22. sz. táblázat:Sport versenyeredmények
Verseny

Városi/
térségi

Helyezés

Megyei

Városi/
térségi

2011-2012

1.

10

2

2.

4

1

3.

Országos

Megyei
2012-2013

10. hely
Atlétika

6

1

Kisiskolák

2

2

Bajnoksága
Labdarúgás

4*1000 m
4

0

Országos

váltófutás

3

4

országos
döntő

döntőbe
jutott

Tanulóink heterogén összetétele ellenére területi, megyei és országos versenyeken is sikeresen
szerepelünk. Ez a pedagógusok elhivatottságának köszönhető.
A tanóra nem elégséges a versenyekre való felkészítéshez, ehhez a délutáni szabadidőben
kerülhet sor.
Az iskola főként a tanulmányi versenyek tekintetében eredményesen működik városi, térségi,
megyei és országos szinten egyaránt. Különösen dicséretes, hogy országos szinten SNI
tanulókkal is képesek vagyunk kiemelkedő eredményt elérni.
A sporteredményeink a vidéki iskolák között a legjobbak. Ezt bizonyítja az a tény is, hogy az
utolsó két évben országos versenyeken vettek részt tanulóink atlétikában, fociban.
2.6.3. A hátrányos helyzet kezelése
A szociális hátrányok, a beilleszkedési és magatartászavarok, valamint a tanulási nehézségek
leküzdését segítő tevékenységi formák intézményünknél az alábbiak:
 IPR alkalmazása 10 éve
 Adaptív tanulásszervezés alkalmazása
 Útravaló ösztöndíj program
 napközi otthonos ellátás
 iskolapszichológus alkalmazása pályázati forrásból
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nevelési tanácsadó szakszolgálata
teljes integráció
roma kisebbségi program alkalmazása.

A szülőkkel és a fenntartókkal kialakult jó kapcsolatnak köszönhetően, két éve sikerült
elérnünk, hogy a harmadik életévüket betöltött hátrányos helyzetű gyerekek beiratkozzanak az
óvodába.
A roma kisebbségi oktatás biztosítja a cigányság kulturális értékeinek megismerését, a
történelméről, irodalmáról, képzőművészetéről, zenei- és tánckultúrájáról valamint
hagyományairól szóló ismeretek tanítását.
Az IPR- ben részt vevő tanulók számának változása
tanév

Tanulói
összlétszám

Hátrányos
helyzetű

2009/10

227 fő

77 fő
(34%)

Halmozottan
hátrányos
helyzetű
69 fő
(30 %)

2010/11

207 fő

83 fő
(40%)

63 fő
(30%)

2011/12

216 fő

63 fő
(29%)

91 fő
(42%)

2012/13

189 fő

67 fő
(35%)

87 fő
(46%)

IPR-ben
résztvevő

SNI tanulók
száma

69 fő + 7 fő
(igazgatói 10
%)
63 fő + 6 fő
(igazgatói
10%)
91 fő + 9 fő
(igazgatói 10
%)
87 fő+ 9 fő
(igazgatói
10%)

22 fő
25 fő
25 fő
24 fő

A számadatok azt bizonyítják, hogy fokozatosan nő a HHH-s tanulók száma. Indokolt az
IPR alkalmazása.
Útravaló Ösztöndíjprogram Út a középiskolába alprogramja
Intézményünkben 2005 óta működik ez az ösztöndíjprogram. Az idei évben 8. alkalommal
adtuk be pályázatunkat. A 7. és 8. osztályos tanulók érintettek benne.
tanév:

összes
tanuló:

HHH:

jegyzői
védelem:

Átmeneti
nev.:

2005/
2006
2006/
2007
2007/
2008
2008/
2009
2009/
2010

3

2

1

x

15

12

3

26

19

32
32

HH:

Család-ba
fogadott:

árvasági:

x

Ideiglenesen elhelyezett:
x

x

x

x

x

x

x

x

7

x

x

x

x

x

25

7

x

x

x

x

x

29

3

x

x

x

x

x

17

2010/
2011
2011/
2012
2012/
2013
újak

21

20

1

x

1

x

x

x

37

25

10

x

1

x

x

x

21
+19 új

15
+15 új

6
+4 új

x

x

x

x

Az idei
tanévtől
megszűnt.

Napközi igénybevétele
A tanulók az országos átlagot meghaladó arányban veszik igénybe a napközit
intézményünkben. A közel 90 %-os kihasználtság tette szükségessé az intézmény
infrastruktúrájának fejlesztését, a gazdag szabadidős tevékenységek kínálatát. Hiszen a
tanulók közel 90 %-a reggeltől délután 16,15-ig az iskolában tartózkodik.
tanév

Összlétszám

Napközis létszám

%

2009/10

227 fő

211 fő

93 %

2010/11

207 fő

186 fő

90 %

2011/12

216 fő

188 fő

87%

2012/13

189 fő

164 fő

87 %

átlagban
89%
2.7.Országos mérések
Az iskola minden évben részt vett az országos kompetenciamérésen. A legutóbbi három
tanévben közzétett eredményeket (mindig a megelőző tanévre vonatkozik), az alábbi táblázat
foglalja össze.

iskolai pontszám
országos pontszám
azonos településforma
pontszáma
1
2
4 . illetve 3 .képes-ségszint alattiak aránya

25. sz. táblázat: Országos kompetenciamérés
8. évf
6. évf.
matematika
szövegértés
matematika
szövegértés
2010.
1462
1484
1473
1622
1583
1498
1562

1504

77,2%

1433

61,3%

38,9%

1382
1483
1402

47,2

2011
iskolai pontszám

1531

1516

1343

1410

Az a minimális szint, amelynek elérése szükséges ahhoz, hogy a tanuló eredményesen tudja
alkalmazni képességeit a további ismeretszerzésben és az önálló tanulás során. 8. évfolyamon
ez a 4. képességszintet, 6. évfolyam esetén ez a 3. képességszintet jelenti.
1

18

országos pontszám
azonos településforma
pontszáma
4. illetve 3.képes-ségszint alattiak aránya

1601

1577

1486

1465

1548

1500

1432

1393

58,3%

matematika
iskolai pontszám
országos pontszám
azonos településforma
pontszáma
3
4
4 . illetve 3 .képességszint alattiak aránya

49,9%
8. évf
szövegértés

66,6%

matematika
2012.

37,5%
6. évf.
szövegértés

1463
1612

1427
1567

1405
1489

1415
1472

1542

1468

1426

1388

77,4%

71,0%

55,0%

35,0%

A táblázat a 2009. évi , a 2010. évi és a 2011.évi mérés eredményeit tartalmazza, amelyet
2010 illetve 2011 és 2012 márciusában tettek közzé. Az iskola eredményei az abszolút skálán
minden évben és minden kompetenciaterületen a 6. és 8. évfolyam esetén is viszonylag
jelentős mértékben elmaradnak az országos átlagtól. Az azonos településforma (kis község)
értékeihez változó módon viszonyultak. A 8. évfolyamok értékei a 2011. évi szövegértési
eredmény kivételével elmaradnak a településforma értékétől. A 6. évfolyamon két esetben
meghaladja, két esetben alulról közelíti ezt. 2009-ben felülről, 2008-ban alulról közelítenek.
Az egyes évek matematika és szövegértés eredményei nem korrelálnak egymással.
A legbiztatóbb eredmények a 2010. évi 8. osztályos mérés során születtek, mert ez
matematika és szövegértés tekintetében egyértelműen és jelentős mértékben javuló tendenciát
mutat.
Megállapítások:
A kompetenciamérések eredményei az országos átlaghoz és a hasonló településformák
országos átlagához képest gyengébbek.
Magas – bár csökkenő tendenciát mutat - azoknak a tanulóknak az aránya, akik az önálló
tanuláshoz szükséges alapkompetenciákkal nem rendelkeznek.5
A továbbtanulási mutatók megcáfolják a kompetenciamérések eredményeit.
Az iskola a helyi tantervében és az ehhez igazodó napi gyakorlatában a korábbi pályázati és
továbbképzési tapasztalataira támaszkodva továbbra is hangsúlyt fektet az önálló tanuláshoz
szükséges alapkompetenciák fejlesztésére.
3
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3. A célmeghatározásból eredő feladatok
3.1. Intézményfejlesztési program

„ A derék kora követelményeinek tesz eleget,
a derekabb a jövőnek is lerakja alapját.”
(Eötvös Loránd)

Intézményi arculatformálás a TÁMOP 3.3.3. és 3.1.7. pályázattal a fenntartási
időszakban
Inkluzív intézménnyé válásunk fontos feladata a gyerekek igényeihez való igazodás, egyenlő
esélyek biztosítása, eszközrendszer megléte.
A referencia intézmények minősítési eljárásának záró szakaszába lépéshez szolgáltatói
portfóliót állítunk össze. (TÁMOP 3.1.7. )Ebben bemutatott szakmai fejlesztések és
szolgáltatási tevékenységek , jó gyakorlatok tartalmi elemei határozzák meg az intézmény
fejlesztési programját a következő évekre.
A sajátos nevelési igényű tanulók integrációját tovább erősítjük. Ennek érdekében az
integrált tantervünkhöz az SNI többszintű diagnosztizáló feladatlapok további
korrekcióját készítettük el.
A másik fontos terület, amely a fejlesztési irányba jelentőséget kap, az esélyegyenlőséget
segítő programok további alkalmazása. A HHH tanulók számára a hátránykompenzációra
az IPR alkalmas és alkalmazzuk is. Az iskolában működnek azok a munkacsoportok,
amelyeknek a feladatuk az esélyegyenlőség segítése az IPR alkalmazásával.
A kompetencia alapú oktatás az hátrányos helyzetű gyerekek szempontjából (szövegértésszövegalkotásból 1.-2- 3.-4.osztály) iskolánkban az ország első iskolái közt történt meg. Ezért
ezt a területet kiemelten kezeljük, eddig is és ezután is az a célunk, hogy vezető szerepet
töltsünk be ezen a téren a kistérségben. A pedagógusok módszertani kultúrájának megújulása
érdekében a TÁMOP 3.1.4 keretén belül további módszertani képzéseken vettünk részt, ezzel
is biztosítjuk a minőségi oktatást.
Az Integrációs referencia-intézményi találkozók során az együttnevelés nevelésszociológiai
hátterét képviselik, melynek formája előadás, szakmai műhelybeszélgetés.
A Kistérségi szakmai fejlesztő műhelyekbe a munkacsoport delegál tagjai közül, vagy
felkér más egyetemi oktatót a részvételre. A projektindítást követő időszakban a szakmai
műhelyekben történő belső képzésekben követően a pedagógusok a műhely vezetőjével
közösen kialakítja a hospitációs szempontrendszert és a konzultációs tervet. Az egyéni és
csoportos hospitációs tapasztalatokra építve folyamatos korrekcióra kerülhet sor
intézményünk, mint gyakorló terep valamennyi előzetesen már meglévő programjára
vonatkozóan. A gyakorló iskola modellé válás folyamán intézményünk felkészült arra az
adaptációs folyamatra, mely során a főiskolai hallgatók egyéni szakmai gyakorlatukat is itt
végezhetik megismerve az inkluzív iskola feltételrendszerét és a célcsoportot. Az inkluzív és
minőségi oktatást biztosító intézményi feltételek fejlesztése folyamatos.
5

Ritter Attila szakértői vélemény 2012.

20

Az IPR-ben működő elemeket továbbfejlesztjük, éves integrációs cselekvési tervet
készítünk. A helyzetelemzésre/ önértékelésre épülő fejlesztések eredményeit, sztenderdjeit
beépítjük az intézmény alapdokumentumaiba / Helyi Nevelési Program, IMIP, SZMSZ/.
Pályaorientációs és továbbtanulásra felkészítő éves programot működtetünk.
Továbbfejlesztjük az integrált nevelés pedagógiai feltételeit, modellprogramokat
szolgáltatunk. A sajátos nevelési igényű tanulók integrációját tovább erősítjük.
Más integrációs referencia intézmények számára találkozókat szervezünk,bemutatjuk a jó
gyakorlatunkat, bekapcsolódunk más integrációs referencia intézmények által szervezett
programokba, melyek során megismerkedünk egymás szolgáltatási és jó gyakorlataival.
Tematikus szakmai műhelyeket alakítunk, működtetünk, melyek során továbbfejlesztjük jó
gyakorlatainkat.
A pedagógusképző intézmények hallgatói számára az integrált nevelést
megvalósító integrációs referencia intézményként hospitációkat, konzultációkat,
próbatanításokat és vizsgatanításokat teszünk lehetővé.
A főpályázó szakmai projektjéhez igazodóan a munkacsoport valamely tagja, illetve a
tématerületen járatos más egyetemi oktatók bekapcsolódnak az integrációs bázis- és
referencia intézmények által szervezett szakmai találkozók műhelymunkáiba.
Integrációs referencia-intézményként találkozókat szervezünk a partner referencia
intézményekkel és a pedagógusképző intézménnyel, hogy az együttnevelés
nevelésszociológiai hátteréről előadás és hospitáció formájában szakmai
műhelybeszélgetéseket folytassunk.
A Kistérségi szakmai fejlesztő műhelyekbe az egyes referenciaintézmények
munkacsoportjai delegál tagjai közül az egyetemi oktatókkal együtt a részvételre. A
műhelyekben azokat az elméleti alapok és kutatási eredmények kerülnek bemutatásra, melyek
az adott tématerülethez köthetők, és tudományos megalapozásához elengedhetetlenek. A
projekt célcsoportja PTE BTK NTI Romológia és Nevelésszociológiai tanszék kurzusain
résztvevő hallgatók, a mentortanárok és mentortanítók, a projektben résztvevő pedagógusok a
projektmenedzsment, a nevelési tanácsadó szakemberei közül a pszichológus, valamint az
intézményben tanuló és nevelkedő gyerekek. A nyitott iskola megvalósításához a RNÖ-t, a
szülőket és HH szülőket is bevonunk a projekt megvalósításába. (Multikulturális team, beás
animátor) A célcsoport meghatározásánál a hátrányos helyzetű és a halmozottan hátrányos
helyzetű ill. SNI tanulók esetében a statisztika és a népesség nyilvántartó kimutatását vesszük
igénybe.
Igyekszünk folyamatosan bővíteni a nevelési színtereket a rendszeres szabadidős programok
szervezésével, ellensúlyozva az egyre erősödő negatív társadalmi hatásokat.
Az intézmény fejlesztési programjának kialakításának meghatározza a Köznevelési törvény, a
Nemzeti alaptanterv, a Kerettanterv, Baranya Megyei Közoktatás fejlesztési terve, AKLIK
elvárásai, az iskola, óvoda pedagógiai programja, az intézmény feltételrendszerei, a
fenntartók iskolakoncepciója, valamint a szülők elvárása az intézménnyel szemben.

Az eddig létrehozott értékekre és eredményekre kívánok építeni. Minden eddigi pozitív
folyamatot szeretnék megerősíteni és továbbfejleszteni.

3.1.Nevelési célunk: A tanulók személyiségfejlesztése, az értelem kiművelése, a szakmai
képzés alapozása.
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Pedagógiai tevékenységünk célja: Az általános alapok fejlesztése, érdeklődési,
továbbtanulási célok segítés
Vegyük figyelembe a tanulók közötti különbségeket! (fejlettségbeli, fejlődési, sajátos
adottságbeli, érdeklődési, tanulási technikák közötti különbségeket)
Ennek érdekében változatos szervezeti és módszerbeli megoldásokat alkalmazzunk, amelyek
elősegítik, hogy minden tanuló elsajátítsa legalább a társadalmi beilleszkedéshez és az
egyszerűbb szakmák elsajátításához szükséges színvonalú általános felkészültséget.
Ugyanakkor e minimum fölött minden tanuló megfelelő, optimális alkalmat és segítséget
kapjon, hogy adottságbeli lehetőségeinek legfelsőbb határáig miben a legjobb, milyen
tevékenységi körhöz van leginkább tehetsége.
Az ezredforduló új iskolai kultúrája gyökeres szemléletváltást igényel a társadalomtól, annak
minden szereplőjétől. A helyi programok és az iskolai munka ennek alapján valóban
innovatív, önálló alkotó munka lehet a jövőben.
Intézményünk nem elit iskola. Több éven keresztül halmozottan hátrányos iskolaként
szerepelt. Vagyis több szempontból is lényegesen rosszabb helyzetben volt, mint az átlag.
A halmozottan hátrányos helyzet azonban nem végleges állapot. Bár több hátrányos tényező
együttes megléte továbbra is meg van: pl. a szülők zömének szociális helyzete, a fenntartók
anyagi gondjai, osztálylétszámok.
(A hátrányok közül az iskola műszaki állapota már jelentősen megváltozott az új termek,
szaktantermek egyéb infrastrukturális fejlesztések hatására.)
Iskolánk arculatát meghatározza a helyi társadalom, az iskolahasználók pedagógiai
kultúráltsága, és a fenntartók iskolatámogatása.
3.2. Infrastrukturális fejlesztés
3.2.1. Hosszú távon megoldandó feladatok (5 év)
A tornaterem mögötti szabadidős park létrehozása.
A tornaterem felújítása (tetőszerkezet- és fűtéskorszerűsítés).
Közösségi tér ( aula ) kialakítása
A Rákóczi utcában lévő tanterem helyreállítása
3.2.2. Középtávon megoldandó feladatok (2-3 év)
Az informatikaterem új helyének kialakítása
Fűtéskorszerűsítés: a villanykályhák kiváltása
3.2.3. Rövidtávon megoldandó folyamatok (1 év)
A bitumenes pálya hosszabbik oldalán a labdafogó háló felállítása.
A digitális táblákkal felszerelt tantermekben a filccel írható táblák beszerzése.
3.3. Az intézmény pedagógiai tevékenységének folytatása, fejlesztése
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A pedagógiai programjainkban leírtakat betartjuk és teljesítjük.
3.3.2. Iskolai oktatás, kezdő szakasz
Az iskola alsó tagozatában a kezdő szakasznak óriási jelentősége van, mert alapozó funkciójú,
a későbbi eredményes tanulás feltétele. A nagycsoportos óvodásoknál a Nevelési tanácsadó
iskolaérettségi vizsgálatot végezhet azoknál a gyerekeknél, akiknél az óvónők valamilyen
részképesség zavart észlelnek.
Azok a gyerekek, akik az iskolaérettséget nem érték el, hét éves korukig az óvodában
maradhatnak. Az óvodai csoportok létszáma azonban lehetővé teszi, hogy az SNI gyerekeket
megfelelően tudják az óvónők fejleszteni.
A kompetenciaalapú oktatással azok a tanulók, akiknél lassabb haladás- fejlődés jelei
mutatkoznak lényegében másfél évet kapnak az első osztályos tananyag lassú folyamatban
való elsajátítására, az év végére elért követelmények elérésére. Ez a bőséges idő lehetővé
teszi, hogy ezek a gyenge képességű gyerekek ne osztályismétléssel, hanem a mentális és
érzelmi- akarati pszichés folyamatok fejlődésének elősegítésével, egyéni fejlesztéssel
teljesítsék a követelményeket.
A normál ütemben haladó tanulók alsó tagozatban továbbra is rugalmas tanrenddel és az
egyéni képességekhez igazodó differenciáló pedagógiai programmal haladnak.
3.3.3. A túlkorosság a fent felvázolt lehetősséggel csökkenthető.
A túlkorosság és a bukás oka zömében a nem megfelelő alapozás hiánya illetve az, hogy a
gyerek nem az értelmi képességének megfelelő iskolatípusban kezdi meg a tanulást. Ha a
felismerés időben történik, akkor maximum egy évvel lesz a gyerek csak túlkoros és 15
évesen befejezheti az általános iskolát.
A bukás miatti túlkorossághoz vezet a rossz tanulási technika is. Folytatnunk kell azt a
gyakorlatot, amely szerint év elején az újonnan belépő tantárgyak tanulási technikáját
szaktárgyi órákon sajátítják el. De arra is időt kell szakítanunk, hogy megtanítsuk, hogyan
lehet a megnövekedett ismeretanyagot hatékonyan elsajátítani. Törekedni kell e gyakorlati
tudás közvetítésére! Ezt segíti majd a „Tanulni jó” memóriatechnika elsajátítása.
3.3.4. Integrált oktatás

Az integrált oktatás megoldásakor optimális feltétel a „két tanítós modell”.
Vagyis a tanórán egyszerre van jelen tanár és gyógypedagógus is, differenciált óravezetéssel,
személyre szóló feladattervezéssel.
Ez gazdag módszertani kultúrát kíván minden pedagógustól.
Gyógypedagógusaink és az integrációban részt vevő kollégák állandó kapcsolattartása,
egymás segítése nagyon fontos. Ez már év elején az integrált tanmenetek összeállításával
kezdődik.

23

Tantestületünk tagjai képesek a megújulásra és módszertani kultúrájuk folyamatos
gazdagítására.

3.3.5 Tehetséggondozás
A helyzetelemzésből kitűnt, hogy iskolánkban magas hátrányos tanulók száma. Ugyancsak a
tanulók közötti különbségek figyelembe vételét feltételezi a tehetséggondozás.
Ezt a célt is segíti a délutáni szakköri foglalkozások, fakultációk, középiskolai előkészítők
szervezése és a versenyekre való felkészítés. A tehetséges tanulókat nem csak több ismeret
elsajátításával kell fejleszteni, hanem minél nagyobb önállóságot, alkotó jellegű
tevékenységet, probléma jellegű gondolkodást igénylő feladatokkal.
A gimnáziumba, szakközépiskolába jelentkező tanulók célja az alapfokú nyelvvizsga
megszerzése 8. osztály végére. Az angol nyelvi órák számának ötre történő növelése és a
délutáni nyelvi szakkör, középiskolai előkészítő felkészíti a gyerekeket erre.
Fokozatosan „vissza kell vezetni” a német nyelv tanítását!
Továbbra is jó kapcsolatot kell fenntartani Eggersdorf iskolájának tanulóival.
Számítógépeinket délelőtt maximálisan használatba veszik a tanulók. A számítógép
használata, az informatika tantárgy oktatása már 3. osztálytól elkezdődik iskolánkban
A számítástechnikai eszközök nem tekinthetők csupán oktatástechnikai eszközöknek ma már.
Jelenlétük alapvetően meghatározza egy iskola módszertani kultúráját, és kihat szinte minden
műveltségi területre.

3.3.6. Időkeret
A fentiekben felvázolt intézményfejlesztési program messzemenően épít az előző ciklus
folyamataira és eredményeire. Ez folyamat mely eredményességét hatékonyságát több év
elteltével lehet lemérni.
A rugalmas és differenciált képességfejlesztés a magas osztálylétszámok miatt
csoportbontásban valósítható meg.
Az intézmény gazdálkodását eddig is az előző ciklusban az jellemezte, hogy plusz
erőforrásokat kutattunk fel.
Fontos feladatomnak tartottam, hogy minél több pályázaton vegyünk részt. Feladatom a
továbbiakban is, hogy az intézmény pénzügyi gondjait pályázati pénzekből enyhítsük.
A nevelést-oktatást azonban nem szabad a pénz függvényévé tenni, de ésszerű, jól átgondolt
gazdálkodással is lehet eredményeket elérni.
Csak annyit várhatunk a jövőtől, amennyit ma rááldozunk.
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4. Jelenlegi folyamatok
 A Pécsi Tudományegyetem Tanárképző Intézete pedagógusok szakvezető
szakvizsgájának megszerzését teszi lehetővé. A gyakorló tanításba bekapcsolódó
nevelők közül a pedagógus továbbképzés keretén belül néhányan megszerezték ezt a
végzettséget.
 A Nyugat-magyarországi Egyetem Apáczai Csere János kar megállapodást kötött
intézményünkkel. A 2008-2009. tanévtől gyakorlati képzés helyszínét biztosítjuk a
gyógypedagógiai, tanulásban akadályozottak pedagógiája alapképzési szakon tanuló
hallgatók gyakorlati képzésének megvalósítása területén.


Magyarországon létrehozták a regionális integrációs központokat. Pályázatot nyújtunk
be, amely elnyerése esetén a térség bázis integrációs intézménye lehetünk,
Modellértékű pedagógiai-, oktatásszervezési-, és deszegregációs eljárások
központjaként.



A referencia intézmények minősítési eljárásának záró szakaszába jelentkezünk.



A kistérség, tankerület intézményei számára Konrád Ignác rajzpályázatot
hirdetünk. Az 1-4. osztályok részvételével matematika versenyt szervezünk. Az 5.-8.
évfolyamon tanulók pedig szövegértésből, helyesírásból adhatnak számot tudásukról.

5. Vezető vezetési elképzelései
A programom nem egyszemélyes. A tantestület, a szakmai- pedagógiai munkaközösségek
segítsége és támogatása nélkül csak terv marad.
Fontosnak tartom a demokratikus vezetési stílust, elvárom az építő kritikát.
A pedagógus legfőbb munkaeszköze a saját személyisége, amelynek
„karbantartásáért” ő
a felelős.
A tantestület tagjai azonos iskolai végzettséggel rendelkeznek: egyetemi, vagy főiskolai
pedagógusi oklevéllel. Figyelemmel kell lennem arra, hogy kollégáim eltérő mennyiségű és
minőségű feladat elvégzésére képesek – azonos képzettség esetén is. Meg kell találnom azt a
standard követelményt, amelyet mindenkitől elvárok.
Az intézmény pedagógiai programjaiban kitűzött célok megvalósítása konkrét feladatok
adásával, következetességgel, segítéssel teljesíthetők.
Semmiképp és senkin sem segít a vezető- elnézéssel.
A pedagógusaink olyan motivációs bázissal rendelkeznek, amely tartós, folyamatos, belsőből
fakadó hajtóerő. Ez állandó cselekvésre készteti őket. Feladatom az intézményben olyan
ösztönző rendszer – siker, becsvágy, anyagi elismerés – lehetőségének megteremtése továbbra
is, mellyel erősítem, elismerem a dolgozók munkavégzését, aktivitását.
Az együttműködés nem konfliktusmentes. A konfliktusok megoldása során arra kell
törekedni, hogy a „győztes-győztes” megoldás legyen jellemző.
A pedagógusok problémamegoldó képessége jó. A munkaközösségek együtt értékelik
hatékonyságukat, és arról is döntenek, hogyan javíthatnák saját működésüket. Fontosnak
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tartom, hogy a pedagógusok szellemiségét tekintve továbbra is képesek legyenek érzékelni és
megbecsülni egymás értékes, de egymástól különböző tulajdonságait is.
A nevelők szakmai önállóságát maximálisan tiszteletben tartom. Az önállóság módszertani
szabadság is. A szakmai módszertani tudás állandó szinten tartásához messzemenően
támogatom a továbbképzéseken való részvételt anyagi lehetőségeink függvényében.

Külső segítők igénybevétele
A Kormányhivatal Pedagógiai Intézetének szolgáltatásait továbbra is maximálisan igénybe
kívánom venni.
A település óvodájával továbbra is együtt kell működni.
Elengedhetetlenül fontos a szülőkkel való együttműködés a nevelési szemléletek közelítése.
Olyan partnernek kell tekinteni a szülőt, akinek joga és kötelessége az intézmény életébe
beleszólni.
A szülői munkaközösség segítő támogatására továbbra is szükség van.
Továbbra is szükség van a fenntartók iskolabarát politikájára és segítő támogatására.
Fontosnak tartom, hogy a fenntartók munkánkat elismerjék, ha megérdemeljük dicsérjenek
bennünket, ha kell jobbító szándékkal bíráljanak.

Az integrált közoktatási intézmény tagintézmény-vezetőjeként a szakmai program és a
működés alapja a közös Pedagógiai program, mellékletei a tagintézmények saját nevelési,
pedagógiai, szakmai programjai ,valamint a Szervezeti és működési szabályzat.
A pedagógiai program a sajátos struktúrából adódó lehetőségek kihasználásával készül: közös
nevelésfilozófiára épül, az alapelvek, célok és feladatok meghatározása mellett tükröződik az
egyes intézményegységek helyi sajátosságaiból adódó egyéni arculat, amely színesebbé,
változatosabbá teszi az intézmény egészét.
A közös igazgatású közoktatási intézményben a pedagógiai program alapján a
tagintézmények egymással együttműködnek, tevékenységüket összehangolják.
Vezetői céljaim:


Az intézmény zavartalan működését szolgáló személyi és tárgyi feltételek,
eszközellátottság biztosítása, a többletforrások lehetőségeinek keresése (pályázatok.
TÁMOP 3.1.4, TÁMOP 3.3.8. TÁMOP 3.1.7. stb.)
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Átlátható szervezeti felépítés, egységes elvárásokra épülő, ellenőrizhető belső
működési rend kialakítása.



A tagintézmény nevelési/ pedagógiai/ programjának, hagyományainak, egyéni
arculatának tiszteletben tartásával az integrált intézmény közös értékeinek,
jövőképének, minőségpolitikájának megtartása.



Gyermekközpontúság, tanulóközpontúság, esélyegyenlőség érvényesülése, az inkluzív
pedagógiai szemlélet kialakítása, a képesség-kibontakoztató és integrációs felkészítés
biztosítása minden intézményegységben.



Nyugodt, alkotó légkör biztosítása az intézmény közvetlen partnerei számára
(gyermek, tanuló, alkalmazottak, szülők).



A nevelési problémák kezelése, a gyermekek/tanulók neveltségi szintjének emelése
érdekében egységes eljárások következetesebb alkalmazása (külső-belső képzések,
benschmarking, hospitálás, esetmegbeszélések, tréningek szervezése).



Arra törekszem, hogy munkatársaim sikeresek legyenek. Ehhez összhangba kell hozni
a kollégák képzettségét, képességét,a feladatokat és az önmegvalósítási ambíciókat.



A munkatársak szakmai tudásának, felkészültségének, kompetenciáinak, módszertani
kultúrájának továbbfejlesztése, szakmai innovációk menedzselése (részvétel a
szakmai, pedagógiai, innovációs pályázatokban,



A folyamatos fejlesztés a rendszeres intézményi önértékelésekre épüljön (erősségek,
gyengeségek, fejlesztendő területek meghatározása).



Az intézmény szolgáltatásainak színvonala, ismertsége és elismertsége növekedjen a
lakossága tekintetében, valamint kistérségi, megyei szinten egyaránt.



A minőség érvényesüljön a gyermekek/tanulók nevelésében, a kulcskompetenciák
fejlesztésében, az emberi kapcsolatainkban, a szakmai együttműködéseinkben, a
mindennapi munkavégzésünkben, a programjainkban.

Feladatok a célok megvalósítása érdekében


Az információs és kommunikációs rendszer kidolgozása és hatékony működtetése az
intézményegységek között (információ és tudásmenedzsment, informatika).
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Az intézmény esélyegyenlőségi tervének megvalósítása, felülvizsgálata, aktualizálása.



A szakszolgálati tevékenység igénybevételének megszervezése, a nevelési tanácsadás,
pályaválasztási tanácsadás, logopédus, pszichológus, gyógytestnevelő, konduktor).



Kistérségi együttműködési formák, módszertani bázisközpontok munkájába való
bekapcsolódás (óvoda, iskola, művészeti nevelés, IPR, munkaközösségek, közoktatásirányítás).

Az intézmény pedagógiai, tartalmi fejlesztésének lehetőségei:


A térségben élő minden gyermek és tanuló kapja meg az intézményes támogatást
ahhoz, hogy egyéni adottságainak megfelelően fejlődjön személyisége,
kibontakozhassanak képességei és eredményesen készüljön fel a továbbtanulásra, a
társadalomban való helytállásra.



Az eredményesség indikátorai az
intézményben : a neveléseredményességi
vizsgálatok, képességfejlesztés eredményei, a hagyományostól eltérő és eredményes
módszerek alkalmazása, a kompetencia alapú tudás megszerzését biztosító tanulásitanítási technikák elsajátítása és alkalmazása, országos –regionális -kistérségi mérési
eredményekhez való viszonyítás, tanulmányi - és verseny eredmények, továbbtanulási,
lemorzsolódási mutatók.



Az egyes intézményszintek (óvoda-iskola) közötti átmenet kezelése, az
tagintézmények közötti együttműködés, kapcsolatrendszer fejlesztése, egymásra épülő
programok kidolgozása (környezeti, művészeti, mozgás-sport tevékenység, játék).



A kompetencia alapú nevelés, oktatás,, kulcskompetenciák fejlesztése: óvodai nevelés,
szövegértés –szövegalkotási; számolási és matematikai, idegen nyelvi kommunikáció;
szociális, életvitel, életpálya-építési; környezeti, esztétikai-művészeti; IKT
kompetencia területeken. (TÁMOP 3.1.4. szolgáltatói kosár )



A képesség-kibontakoztató és integrációs program (IPR) alkalmazása az iskolákban.



Közös szakmai fejlesztések, projektek, pedagógiai innovációkba való bekapcsolódás:
kéttanítós modell, hátrányos helyzetű gyermekek integrációját segítő programok,
multikulturális tartalmak, inkluzív nevelés, művészeti nevelés).



Az iskolákban az országos mérési, értékelési eredmények elemzéseire és az
intézményi mérési adatokra épülő intézkedési tervek kidolgozása az intézményi
pedagógiai tevékenység fejlesztése.
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Az intézményen belüli szabad átszervezés lehetőségeinek kihasználása, a speciális
tudással és kompetenciákkal rendelkező szakemberek több intézményegységben is
láthatnak el feladatokat (áttanítás, helyettesítés, zenei nevelés, mozgásfejlesztés,
gyermek és ifjúságvédelmi, könyvtári feladatok).



Intézményegységeken átívelő közoktatási együttműködések, teamek, szakmai
műhelyek, munkaközösségek munkájába való részvétel



A pedagógusok módszertani eszköztárának továbbfejlesztése, új nevelési-oktatási
módszerek bevezetése, további alkalmazása (kooperatív tanulási technikák, önálló
tanulás, differenciált óravezetés, disputa módszer, drámapedagógia, multimédiás
oktatás, SDT alkalmazása, projektpedagógia, műhelyfoglalkozások, rendszeres
gyermekkönyvtári foglalkozások, konfliktuskezelési technikák, tevékenységközpontú
tanítási-tanulási gyakorlat, erdei óvoda-iskola stb.), a hagyományostól eltérő
tanulásszervezési eljárások alkalmazása, a bevált módszerek összegyűjtése
(„módszertani kosár”), nyilvánossá tétele, terjesztése az egymástól való tanulás,
horizontális tanulás fórumainak kialakításával.



Az iskolában tanórán kívüli tevékenységek továbbfejlesztése, új szolgáltatások
szervezése a partnerek igényeinek figyelembe vételével (közösségépítő csoportok,
mentálhigiénés foglalkozások, programok, szakköri foglalkozások, fejlesztő
foglalkozások, tehetséggondozás)



Korszerű, tanulást segítő eszközök bővítése, informatikai háttér biztosítása és
alkalmazása (projektor, interaktív táblák, internet, filmvetítésre alkalmas eszközök,
IKT)

Az tagintézmény vezetésével kapcsolatos feladatok
Tagintézmény-vezetői megbízásom esetén menedzsment szemléletű, ésszerű, hatékony és a
folyamatos fejlődést biztosító humán és tárgyi erőforrás gazdálkodást szeretnék
megvalósítani.
A vezetői feladatok ellátása során nagyon fontosnak tartom a törvényességre, szakmaiságra és
kölcsönös bizalomra épülő folyamatos kapcsolattartást az intézmény kulcsfontosságú
partnereivel.
Vezetői munkám alappillérének tekintem a pedagógiai munka szervezését, irányítását, a
kommunikációs fórumok és az információs rendszer működtetését, a korrekt tájékoztatást a
nevelőtestület, a teljes alkalmazotti kör, a szülők és a fenntartó részére egyaránt.
A döntés előkészítés folyamata meghatározó része a vezetői munkának. Arra törekszem, hogy
a döntéshozatalba az érintettek minél szélesebb körét bevonjam annak érdekében, hogy
valamennyi érintett érezze magáénak a döntést és érezze a döntéssel járó felelősséget is.
Fontosnak tartom , hogy a problémákat közösen oldjuk meg, az ötleteket, javaslatokat,
fejlesztéseket alkotó, nyílt légkörben és együttműködve valósítsuk meg.
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Munkatársaim kiválasztásakor a munkakörnek megfelelő képzettség, szakképesítés,
pedagógiai elkötelezettség és együttműködési képesség mellett fontosnak tartom a
menedzsment szemléletet.
Az intézmény eredményeinek megismertetése és eredményességének növelése érdekében
erősíteni szeretném az intézmény marketing és PR tevékenységét.
A vezető vezetési elképzelései
A programom nem egyszemélyes. A tantestület, a szakmai- pedagógiai munkaközösségek
segítsége és támogatása nélkül csak terv marad.
Fontosnak tartom a demokratikus vezetési stílust, elvárom az építő kritikát.
A pedagógus legfőbb munkaeszköze a saját személyisége, amelynek „karbantartásáért” ő a
felelős.
.
.
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Összegzés
Meggyőződésem, hogy menedzsment szemléletű irányítással, a lehetőségek és feltételek
kihasználásával az

intézmény alkalmazkodni tud a változó igényekhez, a feladatokat

elsősorban saját erőre támaszkodva, hatékonyan tudja ellátni.
A vezetés felelőssége meghatározó a stratégiai célok megvalósítása során, ezért fontosnak
tartom, hogy szakmai hitelességemet, fejlődőképességemet, a külvilág iránti nyitottságomat és
kapcsolatrendszeremet a jövőben is megőrizzem és hasznosítsam a tagintézmény és az
intézmény fejlődése érdekében.
A működés sikerkritériuma: az intézményi folyamatok, eljárások napi gyakorlatban történő
alkalmazása, mely egységesíti az integrált intézmény közös értékrendszerét, erősíti a közös
felelősséget, a közös cselekvés hatékonyságát, a közösen elfogadott normák, értékek hatással
lesznek a nevelő-oktató munkára és eredményességére.
A minőségcélok eléréséhez eredményességre törekvő, sikerorientált vezetőre és a pedagógiai,
nevelési programokat erősítő kompetenciákkal rendelkező pedagógusokra van szükség, ezért
arra törekszem, hogy a külső és belső képzésekkel, az értékelési rendszer működtetésével
munkatársaim személyes fejlődését, magasabb szintű szakmai törekvéseit segítsem.
„A tegnap gondolatainak felhasználásával szemlélni a jövőt, az élet mozdulatlanságára
utal.
Bármi legyen is a feladatunk, mindannyiunknak új, jobb módszereket kell keresnünk – mivel
amit ma jól csinálunk – holnap még jobban hajthatjuk végre.” (Janes F. Bell)

Tisztelettel kérem a véleményezésben és a döntéshozatalban közreműködőket, hogy segítsék a
pályázatomban megfogalmazott célok megvalósulását.

Kovácsevicsné Tóth Marianna
Kétújfalu, 2013.augusztus 09.
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