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PÁLYÁZATI NYILATKOZAT

Alulírott Holdampf Ágnes pályázatot nyújtok be az Emberi Erőforrások Minisztere által
kiírt, a www.közigallas.hu honlapján 2020. február 5-én megjelent pályázati felhívás
alapján a Budapest III. Kerületi Krúdy Gyula Angol-Magyar Két Tanítási Nyelvű
Általános Iskola intézményvezetői beosztás ellátására.
A következő nyilatkozatokat teszem:
1.

Nyilatkozom arról, hogy a 2011. évi CXC. törvényben a magasabb vezetői állás

betöltésére előírt, valamint a pályázati kiírásban szereplő feltételeknek megfelelek, és
ennek igazolásait mellékelem.
2.

Nyilatkozom arról, hogy hozzájárulok a teljes pályázati anyagom, az eredetivel

teljesen megegyező sokszorosításához, és továbbításához a döntéshozók és a
véleményezők felé, a pályázat tartalma harmadik személlyel közölhető.
3.

Nyilatkozom arról, hogy hozzájárulok ahhoz, hogy a pályázati anyagban foglalt

személyes adataimat a pályázati eljárással összefüggésben kezelhessék.

Pályázatomhoz mellékelem a következőket:
•

szakmai önéletrajz

•

hatósági erkölcsi bizonyítvány

•

végzettséget igazoló oklevelek, bizonyítványok másolatai

•

munkáltatói igazolás

Budapest, 2020. 03. 06.

……………………………
Holdampf Ágnes
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Bevezetés
Többféle megbízásom volt már a Krúdy Gyula Angol-Magyar Két Tanítási Nyelvű
Általános Iskolában, melynek megalakulása óta tagja vagyok. 1989-től tanító és
osztályfőnök, alsó tagozatos magyar munkaközösségvezető, majd 1994-től alsós
tagozatvezető voltam. Évtizedeken át a magyar nyelv és irodalom volt a szakterületem: a
Zsolnai féle nyelvi-irodalmi-kommunikációs program, majd a Jászó Anna nevéhez
fűződő integrált anyanyelvi nevelés.
1997 augusztusától Aulechla Anna intézményvezető felkérésére intézményvezetőhelyettesi feladatot látok el. Azok közé tartozom, akik az elmúlt 31 év alatt tevékeny
részesei voltak az intézményben folyó pedagógiai munkának. Munkaköröm folyamatosan
bővült, az alsó tagozat irányítása mellett az intézmény tantárgyfelosztásának,
órarendjének elkészítése, az elsős beiskolázás koordinálása, lebonyolítása is feladatom
lett. 2002-től az intézmény minőségirányítási rendszerének kidolgozásában és
működtetésében tevékenykedtem, az iskolák között elsőként vettünk részt a COMENIUS
2000 Közoktatási Minőségfejlesztési Programban. Részese voltam az iskolai
dokumentumok átdolgozásának, a helyi tantervek kidolgozásának.
A

326/2013.

(VIII.30.)

Kormányrendelet

hatályba

lépésével,

csökkent

az

intézményvezető helyettesi óraszámom. Váltani kényszerültem, azóta matematikát
tanítok. Kipróbáltam magam kétnyelvű osztályban, a párban tanítás módszerét
alkalmazva angol anyanyelvi lektorokkal. Jelenleg két tanítási nyelvű osztályban tanítok.
2016/17-es tanévben, - amikor még nem volt kötelező jellegű – intézményünk vállalta a
KRÉTA iskolai adminisztrációs és tanügyigazgatási moduljának bevezetését. Akkor az
Adminisztrációs rendszer kezelésének gondozója, felelőse lettem. A KRÉTA naprakész
állapotának a biztosítása, az elektronikus napló használatának az ellenőrzése, az iskolai
munka értékeléséhez szükséges adatok figyelése, szűrése napi feladatommá vált. A modul
egyre több elemmel bővül, így egyre nagyobb terhet ró a felhasználókra.
Azt gondolom, hogy 23 éves intézményvezető-helyettesi feladataim során szerzett
tapasztalataim és tudásom birtokában megfelelő felkészültséggel pályázhatom meg az
intézményvezetői munkakört.
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I. Helyzetelemzés
Pályázatom megírásához az alábbi dokumentumokat tekintettem át, használtam fel:
Krúdy Gyula Angol-Magyar Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola Pedagógiai programja,
a 2015-2019 közti időszak tanév végi beszámolói
OKÉV és Célnyelvi mérés eredményei intézményem vonatkozásában
5/2020. (I.31.) Korm. rendelet - A Nemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezetéséről és
alkalmazásáról szóló 110/2012.(VI.4.) Korm. rendelet módosításáról (Magyar Közlöny
17. szám)
https://www.oktatas.hu/kozneveles/kerettantervek/2020_nat/kerettanterv_alt_isk_1_4_e
vf
https://www.oktatas.hu/kozneveles/kerettantervek/2020_nat/kerettanterv_alt_isk_5_8
https://www.etwinning.net/hu/pub/benefits.htm

1. Az iskola rövid bemutatása
A Krúdy Gyula Angol-Magyar Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola a III. kerület
legfiatalabb állami fenntartású intézménye. Az elmúlt 31 év alatt több arculatváltáson
ment keresztül. Megalakulásakor az Értékközvetítő és képességfejlesztő pedagógia elvei
szerint szerveződött. 1994-ben az általános iskolai képzés kiterjesztésére került sor, a 12
évfolyamos iskolamodell kialakításával, 6+6-os szerkezetben.
A hatosztályos gimnázium megszűnését követően német nemzetiségi négy évfolyamos
gimnáziumi képzés indult, mely a 12 évfolyamos iskolák megszűntetésével az Óbudai
Árpád Gimnáziumban folytatódott.
2004 szeptemberétől került bevezetésre a kétnyelvű oktatás, melyet 2005-ben a két
tanítási nyelvű program indítása követett. Ez a váltás, ill. ennek a programnak magas
minőségű oktatása hozta meg azt az eredményt, ami a kerület legszínvonalasabb iskolái
közé emelte a Krúdyt.
Az arculatváltások ellenére az itt folyó nevelő- oktató munka pedagógiai alapelveit az
értékközvetítő és képességfejlesztő program alapértékei ma is meghatározzák: rend és
tisztaság,

illemtudó, udvarias viselkedés, munkafegyelem, tanulási fegyelem, a
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magyarság, mint nemzeti örökség, a teljesítmény és az emberi nagyság tisztelete,
műveltségre, informáltságra törekvés, morál, testi-lelki egészség, derű, vidámság,
demokratizmus, beavatottság.
A közel 700 fős diákság 27 osztályban tanul. Osztálylétszámaink 32 és 17 fő között
mozognak. A 2019/2020-as tanévben a februári adatok alapján 387 az alsó- és 291 a felső
tagozatosok száma. Az osztályok átlagos létszáma alsóban 27,6 felsőben 22,3 fő. Délután
14 napközis és 3 tanulószobás csoportban folytatódik a munka.
Valamennyi évfolyamon egy kétnyelvű és két/három két tanítási nyelvű osztályunk van.
A kétnyelvű osztályokban a Bilingual Kétnyelvű Oktatási Nonprofit Kft-vel
együttműködve valósítjuk meg a kétnyelvű programot.

2. Személyi feltételek
2.1. Alkalmazottak
A heti tanítási órák száma több mint 1420, az engedélyezett álláshelyeink száma 65, amit
73 pedagógus lát el. Közülük 31 tanító, 41 szaktanár, 1 pszichológus végzettségű.

Pedagógusok

Teljes munkaidős

Részmunkaidős

Óraadó

fő

54

8

11

Összesen

73

3 fő CSED-en van, 1 fő nyugdíjazás előtti felmentési idejét tölti, s van 8 óra betöltetlen
álláshelyünk. Egyik angol szakos (CSED, 2020. jan.-tól) helyére óraadó pedagógust
tudtunk alkalmazni, fennmaradó óráit a tantárgyfelosztás újragondolásával szétosztottuk.
Ez a megoldás a plusz órákat tartó pedagógusok egy részénél túlóraként jelentkezik.
Az angol nyelv tanításához az anyanyelvi tanárokat a CEPT-en keresztül határozott idejű
szerződéssel alkalmazzuk. Közülük jelenleg hárman a következő tanévben is
nyelvtanáraink maradnak.
Felső tagozaton a két tanítási nyelvű osztályokban a rendelet szerinti három idegen
nyelven tanított tantárgy tanításához jelenleg vannak angol nyelven tantárgyat
(természetismeret, biológia, informatika, vizuális kultúra, testnevelés) tanító tanáraink.
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Célunk, hogy az angol nyelvtudás birtokában lévő magyar anyanyelvű pedagógusok
szakképesítést szerezzenek tantárgyuk angol nyelven való tanítására.
A tantestület szakmai felkészültségének egyik mutatója, hogy egyre nagyobb számban
jelentkeznek pedagógusminősítésre. A számadatokat az angol anyanyelvi tanárok nélkül
vizsgáltam. Jelenleg 1 fő mesterpedagógus, 18 fő Pedagógus II. és 37 fő Pedagógus I.
besorolásban van. Az idei tanévben négyen minősülnek még Pedagógus II. kategóriába.

A besorolások %-os megoszlása
2%
33%
65%

Mesterp.

Ped. II.

Ped. I.

1.ábra Pedagógus minősítések %-os megoszlása

Szakmai munkaközösségek
Nyolc szakmai munkaközösségbe tartoznak a pedagógusok, van, aki többnek is tagja.
➢ Alsós reál mk.
➢ Alsós humán mk.
➢ Alsós és felsős angol mk. (2020. januártól összevonva működik)
➢ Felsős humán mk.
➢ Természettudományos mk.
➢ Testnevelés és sport mk.
➢ Szabadidős mk.
➢ Osztályfőnöki mk.
Évente legalább két - szükség esetén több alkalommal megbeszélést tartanak. Részt
vesznek az éves munkaterv összeállításában. Az iskolai megemlékezések, házi- valamint
kerületi versenyek szervezését és lebonyolítását végzik. Szakmailag segítik az újonnan
belépő munkatársakat, órákat látogatnak.
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2. ábra Pedagógusok életkori és nemek szerinti megoszlása

A korfa látványosan szemlélteti, hogy az elkövetkezendő tíz évben a nevelőtestület fele
eléri a nyugdíjkorhatárt. Az 55-59 és 50-54 év közötti korosztály a közösség két magját
alkotja. A tantestület fiatalítása elkerülhetetlen. A szakmailag kiválóan felkészült,
megfelelő tapasztalattal rendelkező, de hamarosan nyugdíjba vonuló kollégák helyét
szerencsés lenne a fiatal korosztályból pótolni, hogy szakmai tudásukat még átadhassák
nekik.
A nevelő-oktató munkánkat (NOKS) félállású rendszergazda, 3 fő pedagógiai asszisztens,
2 fő iskolatitkár segíti.
Technikai dolgozóink: 2 fő karbantartó, 2 fő portás (1 tartósan beteg), 1 fő konyhai
kisegítő. Egy nappalos takarító álláshelyünk betöltésre vár. A konyhai dolgozók és a többi
takarító nem a tankerület alkalmazásában állnak.
2.2. Tanulók
A tanulólétszám vizsgálatánál a szeptember 1-jei állapotot vettem figyelembe. Jelenleg
678 fő tanulóink száma, az elmúlt öt évben 60 fővel nőtt. A 2015/16-os tanév után az
utóbbi két évben is (három helyett) négy első osztály indítására kaptunk engedélyt a
fenntartótól. Oka a beiratkozó körzeti tanköteles gyerekek magas létszáma volt.
Tanulólétszámunk ilyen mértékű növekedése komoly tervezési – szervezési feladatokat
rótt ránk. A 2020/21-es tanévtől maximum három első osztályt tudunk az épületben
elhelyezni.
Vezetői pályázat, 2020.
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Tanulási nehézséggel küzdő tanulóinkkal fejlesztőpedagógusok foglalkoznak, heti 37
órában.

A tanulólétszám alakulása
678

657

631

628

616

2015/16.

2016/17.

2017/18.

2018/19.

2019/20.

3. ábra Tanulólétszám alakulása az elmúlt 5 évben

3. Tárgyi feltételek
Változás a fenntartásban – működtetésben
Öt éve iskolánk fenntartója a Klebersberg Intézményfenntartó Központ volt, működtetője
Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata. A 2016-17-es tanév szeptemberére megalakultak
a tankerületi központok; az intézmény fenntartója az Észak-Budapesti Tankerületi
Központ lett. Az önkormányzat továbbra is tulajdonosa az iskola épületének, így
támogatására, segítségére a továbbiakban is számítunk.
Az Észak-Budapesti Tankerületi Központ 2017. január 1-jétől átvette a működtetési
feladatokat is, a fenntartás és a működtetés ismét egy kézbe került. A karbantartási,
üzemeltetési feladatok elvégzésére a tankerület ugyanazzal a céggel kötött szerződést, a
különböző szolgáltatókkal (riasztó, közüzemi szolgáltató, szemétszállítás…) is, így az
átmenet zökkenőmentesen zajlott.
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Épített környezet
Iskolánk a Gyógyszergyár utcai lakótelep szomszédságában, de családi házas övezetben
helyezkedik el. A 2014 nyarán pályázat keretében megvalósult külső homlokzati
hőszigetelés, festés, nyílászárócsere, jelentős változást eredményezett az akkor már több
mint 25 éves épület küllemében. A színes homlokzat gyermekbarátibbá tette azt.
A háromszintes épület termeinek felosztásában az utóbbi öt évben belső átszervezésre
kényszerültünk. A növekvő tanulólétszám több szaktantermünk megszüntetésével járt.
Mindössze négy, - az informatika, a természettudományi, a rajz-ének és a 17 fő
befogadására alkalmas technika - terem működik szaktanteremként. 27 osztálytermünk
van, s 1 csoportbontásra alkalmas kis terem. A bontott órák magas száma miatt esetenként
a könyvtár olvasó termében is vannak tanórák.
Tornatermünk és a tornaszoba, jó időben a műfüves pálya is kevésnek bizonyul a
mindennapos testnevelés óráinak helyet adni, így külső helyszínek igénybevételére
kényszerülünk: A Laborc utcai sportpályát az Óbudai Sport és Szabadidő Nonprofit Kfttől a tankerület bérli számunkra, több alsós osztály korcsolya- és úszásoktatását a szülők
fedezik.
2018 nyarán Óbuda- Békásmegyer Önkormányzata, az Észak-Budapesti Tankerületi
Központ és a szülői bál támogatásaiból korszerű, 5 sávos futópályával gazdagodtunk. A
szakmai támogatást és a kivitelezés koordinálását a Magyar Atlétikai Szövetség segítette.
Az udvaron lévő műfüves pálya felújítást igényel, több helyen sérült. Töltőanyaga
összetömörödött, illetve kikopott.
A testnevelés helyzetének megoldása továbbgondolást kíván. A külső helyszínek
igénybevétele nélkül napi 8-9 tanórát kellene a tornateremben elhelyeznünk.
Az egy gyermekbarát módon kialakított fejlesztőszobánkat a fejlesztő pedagógus és az
iskolapszichológus közösen használja. Könyvtárunk állománya 11422 egység; 5638
szépirodalom, 5049 tankönyv, 423 CD, 177 DVD.
Az orvosi szoba felszerelése megfelelő.
Ebédlőnk befogadóképessége 168 fő, bútorzata modern, színes.
A vizesblokkok állapota kifogásolható, lassan felújításra szorulnak.
Iskolánk hatalmas udvarral, kisebb játszótérrel rendelkezik.
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A III. kerületi önkormányzat 2019 nyarán külső közösségi tér kiépítését vállalta, ami
remek lehetőséget ad a pedagógusokkal, gyerekekkel, vagy a szülőkkel töltött
közösségépítő programokra.
Eszközállomány
A tantermek bútorzata folyamatos cserére szorul. Két éve négy osztály, az idei tanévben
egy osztály kapott új padokat és ergonomikus kialakítású székeket. Igyekszünk olyan
tanulási infrastruktúrát kialakítani, ami hozzásegíti a diákokat ahhoz, hogy a tanóra még
hatékonyabb legyen számukra. A további beszerzésekkor olyan tantermi bútorokat
preferálunk, amivel a termek könnyen átrendezhetők a különböző munkaformák, vagy a
közösség egyéni igényeinek figyelembevételével.
Fenntartónknak, az Észak-Budapesti Tankerületi Központnak köszönhetően már két éve
valamennyi osztályunkban fixen rögzített projektorok vannak. Több forrásból sikerült
pedagógusainknak – fenntartó, Iskolánkért Alapítvány, Klebelsberg Központ - laptopokat
beszerezni. Feladatunk az eszközállomány folyamatos bővítése, cseréje. Négy
osztályteremben ActivPanel (2018-as vásárlás), ötben interaktív tábla áll az osztályok
rendelkezésére. Táblagépeket szinten a fenntartótól kaptunk, a wifi hálózat gyenge
kapacitása miatt eddig csak csoportmunkában tudtuk használni. A nyelvtanításhoz
szükséges cd lejátszóink vannak. Két éve 28 munkaállomásos, korszerű, nagy
teljesítményű számítógépeken folyik az informatika tantárgy oktatása. A gépek teljes
kihasználtsága más tanórákon is történik.
2019 decemberétől teljes a WIFI lefedettségünk. A KIFÜ 22 acces pointot épített ki,
emeletenként egy switchet. Az internet sebessége elméletileg kb. 100 Mb/s, a
gyakorlatban sajnos ennél gyengébb.
Környezetkultúra
Az épület megújulásával párhuzamosan iskolánk új arculatát a belső közösségi terekben
is igyekeztünk átalakítani. A barna – fehér színvilágon változtatni szerettünk volna, s a
tantermek ajtóira is ráfért a csere. Lakberendező szülő tervei és segítsége alapján a
2014/15-ös tanév tavaszán elkezdtük a belső nyílászárók cseréjét, valamint a folyosói
szekrények színesítését. A meglévő cseresznye színű ajtófrontok egyhangúságát
narancssárga és homokszínű ajtólapokkal törtük meg. Mindezt az Iskolánkért
Alapítványra befolyt szülői támogatásokból fedeztük.
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2015/16-ban az első emeleti folyosórészen két ütemben történt meg a szekrényajtók
cseréje. A 2018/19-es tanév nyarán a teljes 2. emeleten más színvilággal folytatódott a
folyosó vidámabbá, gyermekbarátibba tétele.

A 2019/20-as tanévben a 3. emeleti közösségi tereket, ahol csak felső tagozatos osztályok
tantermei vannak, teljesen új szempontok szerint kezdtük átalakítani, belsőépítész –
lakberendező szülő tervei alapján. A folyosó egyik végén kialakítottunk egy műfűvel
lefedett teret: babzsákokkal, párnákkal (szülői adomány) asztallal, színes székekkel ad
lehetőséget a pihenésre, beszélgetésre, vagy épp csak egy kis fetrengésre.
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Az ajtófrontok egy részének cseréje már megtörtént – életkoruknak megfelelő
színvilággal. A teljes 3. emeleti ajtók cseréje 2020. március-április folyamán fejeződik
be.
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Kanapékat, asztalkákat vettünk, lámpákat szereltettünk fel – ezek a folyosó középső
részén biztosítják a kikapcsolódást, a felsősök nagy örömére.
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II. A nevelő-oktató munka elemzése
Pedagógiai programunk kiemelt feladata a NAT-ban meghatározott kulcskompetenciák
fejlesztése. Kiemelt fejlesztési irányként az önálló tanuláshoz szükséges készségek,
képességek, a szociális kompetenciák valamint az alapkészségek, – olvasás, írás,
számolási, elemi rendszerező és elemi kombinatív - képességek folyamatos fejlesztését
jelöli meg. Az egyenlő bánásmód elvének megvalósítását a felzárkóztatás és differenciált
tanulásirányítás alkalmazásával.

1. Osztályaink
Kétnyelvű oktatás – „a” osztályok
A program sajátossága az idegen nyelv tanítása és az idegen nyelven tanulás. A magyar
nyelv és irodalom tantárgy kivételével valamennyi tantárgyat magyar és angol nyelven
az ún. párban tanítás módszerével tanítunk. Heti 5 az angol nyelvi órák száma, bontott
csoportban.
Két tanítási nyelvű oktatás
Heti 5 órában, bontott csoportban tanulják a gyerekek az angol nyelvet.
Helyi tantervünkben az alábbiak szerint határoztuk meg az angol nyelven tanított
tantárgyakat és óraszámaikat:
1-2. évfolyam – 3 óra testnevelés és sport, 1 óra vizuális kultúra, 1 óra ének-zene
3-4. évfolyam - 3 óra testnevelés és sport, 1 óra vizuális kultúra, 1 óra környezetismeret
bontott csoportban
5-6. évfolyam - 3 óra testnevelés és sport, 1 óra vizuális kultúra, 1 óra természetismeret
bontott csoportban, 1 óra országismeret bontott csoportban
7-8. évfolyam – 2 óra biológia bontott csoportban, 1 óra országismeret bontott csoportban,
1 óra informatika

2. Környezeti nevelés
A 2018/19-es tanévben másodszor kaptuk meg az ÖKO-Iskola címet. Sajnos ez nem
mutatkozik meg az iskolai élet minden területén. El kell érnünk, hogy a környezeti
nevelés elvei ne csak a tanítási órákon érvényesüljenek. Takarékosan kell bánni az
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energiákkal, kevesebb hulladékot kell termelni, óvni kell az esztétikusan kialakított
környezetet. Jobban oda kell figyelnünk – tanulóknak és pedagógusoknak egyaránt – az
üres teremben felkapcsolt lámpákra, a fűtési szezonban nyitva hagyott ablakokra.
A Pedagógiai programban vállaltak szerint környezettudatos életmódra és a személyes
felelősségen alapuló környezetkímélő magatartásra neveljük tanítványainkat. A 2016/17es tanévben megalakult ÖKO-munkacsoport minden évben meghirdeti a „Legökosabb
osztály” versenyt. A szelektív hulladékgyűjtést iskolai és osztályszinten is megvalósítjuk.
A tárolók kiürítését külön beosztás alapján az osztályok végzik.
2018 tavaszán elkészült az iskolakertünk, melybe fűszernövényeket, zöldségféléket és
epret ültettek a gyerekek. Hagyománnyá vált, hogy a Föld napján az iskola előtti
zöldterületet, az udvaron lévő ágyásokat és ládákat virágokkal ültetik be az osztályok.
Minden évben két alkalommal papírgyűjtést szervezünk. Két éve bekapcsolódtunk a
Sulizsák programba, amiben nagyon aktív részvétele.

3. Mérések
Egy iskola oktató-nevelő munkájának mutatója a külső és belső objektív méréseken
nyújtott teljesítmény.
3.1. Belső mérések
Angol nyelvi méréseket mindkét tagozaton végeznek a nyelvszakos kollégák. Alsó
tagozaton a 3. és 4. évfolyamon, felső tagozaton próbanyelvvizsgák keretében. Alsó
tagozaton a fő cél annak megerősítése, hogy a gyerekek magabiztosan, gátlások nélkül
képesek kommunikálni. A mérés szóbeli részét mindig az anyanyelvi tanár végzi. Ezzel
a kis vizsgával rutint szereznek a célnyelvi mérésre.
Próbanyelvvizsgát jelentkezés alapján a 7. és 8. osztályos tanulók tehetnek. A kétnyelvű
és két tanítási nyelvű osztályok más-más típusú vizsga követelményeit teljesítették. A
táblázat a sikeres vizsgázók százalékos arányát mutatja.
EURO B2 - két tanítási nyelvű osztályok

FCE B2 – kétnyelvű osztály

2015

2016

2017

2018

2019

2015

2016

2017

2018

2019

98%

88%

72%

94%

84%

73%

73%

93%

100%

73%

4 fő C1

1 fő C1

1 fő C1
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3.2. Országos kompetenciamérés
Az kompetenciamérések eredményei visszajelzést adnak az osztályokban folyó
munkáról. Az országos átlag mellett a budapesti nagy iskolák eredményeihez
hasonlítottam az elmúlt öt tanév teljesítményeit. 2014-ben a 6., 2016-ban a 8.
évfolyamon mindkét területen minimális képességpont különbséggel teljesítettek a
budapesti intézmények átlaga alatt tanulóink. A következő években mindkét
évfolyamon és területen megnyugtató eredmények születtek. A mérés eredményéről a
tanévzáró tantestületi értekezleteken az érintett kollégák beszámolnak, elemző értékelést
végeznek.

OKÉV mérés, matematika - 6. évf.
1611

1608

1607

1595

1571
1555

1542

1531
1491

1497

2014

2015

1486

2016

Krúdy

1561

1549

országos átlag

1497

1499

2017

2018

Bp-i nagy ált.isk.

4. ábra OKÉV mérés 6. évfolyam

Az átlageredmények szignifikánsan magasabbak az országos átlagnál, több évben a
budapesti nagy iskolák átlagánál is.
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OKÉV mérés, matematika - 8. évf.
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5. ábra OKÉV mérés 8. évfolyam

Jól látható, hogy mindvégig magasabb képességszinten teljesítettek mindkét csoporthoz
hasonlítva diákjaink. Szignifikánsan magasabb a különbség a 2018-as évben.

OKÉV mérés, szövegértés - 6. évf.
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6. ábra OKÉV mérés 6. évfolyam
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OKÉV mérés, szövegértés - 8. évf.
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7. ábra OKÉV mérés 8. évfolyam

Az utóbbi tanév szövegértés képességpontjai szignifikánsan magasabbak.

3.3. Célnyelvi mérés
A mérés eredményei jó nyelvi szintet mutatnak mindkét évfolyamon. A 6-8. évfolyam
fejlesztési-fejlődési folyamatát vizsgálva, az eredmények javulása látható. A nyolcadik
évfolyam eredményeit tekintve a 2019-es év kiemelkedő.

Célnyelvi mérés - 6. évfolyam
93,09%
90,86%

90,5%

85,72%
83,20%

2015

2016

2017

2018

2019

8. ábra Célnyelvi mérés 6. évfolyam
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Célnyelvi mérés - 8. évfolyam
91,30%
87,48%

87,92%

87,90%

2016

2017

2018

83,51%

2015

2019

9. ábra Célnyelvi mérés 8. évfolyam

3.4. Szegedi Iskolai Longitudinális mérés
Az intézmény belső mérései mellett szükségesnek tartottuk egy olyan külső, objektív
mérésbe való bekapcsolódást, mely a képességek és készségek vizsgálatára irányul. Segíti
a pedagógusokat a tanulók tárgyilagos megítélésében, valamint fejlődésük követésében.
A Szegedi Tudományegyetem kutatási programja ezt a lehetőséget kínálta.
Iskolánk 2011 őszétől vesz részt az MTA-SZTE Képességfejlődés Kutatócsoport Szegedi
Iskolai Longitudinális Programjában, melynek kapcsolattartója vagyok. Azért döntöttünk
a méréshez való csatlakozás mellett, mert korszerű lehetőségnek tartottuk az iskola kezdő
szakaszának újszerű vizsgálatát. Az olvasás-szövegértés, a matematika és a
természettudományos műveltségterületeken a nyolc éven át tartó követéses, objektív
mérési lehetőséget, az objektív és azonnali tanulói visszacsatolást. A későbbiekben az
osztályok mérési eredményeinek a fővárosi és országos átlageredményekkel való
összehasonlíthatóságát, a négy illetve nyolc éves intervallumban az egyes tanulók egyéni
fejlődési ütemének követését. Úgy gondoltuk, az elektronikus média térhódításával
párhuzamosan nem csak a nyomtatott könyvek, szövegek olvasását kell megtanítani
tanulóinknak, hanem az „elektronikus olvasást”, az online szövegek, feladatok terén való
tájékozódást is. A tanítás-tanulás folyamatában az infokommunikációs eszközök mind
gyakoribb beiktatása, interaktív tábla, laptopok, -egyre gyakrabban tabletek - használata
iskolánkban a mindennapi munka része. Az óralátogatások során kiemelt megfigyelési
szempont az infokommunikációs eszközök alkalmazása.
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Az (V. minta) 8 éven át tartó mérése lezárult. Jelenleg két évfolyam – az 5. (VI. minta)
és az 1. (VII. minta) - tanulócsoportjainak felmérése van folyamatban. Valamennyi
évfolyammal az online adatfelvételbe kapcsolódtunk be. Az eDia platform használatához
elengedhetetlen az állandó internetkapcsolat, valamint a Google Chrome vagy a Mozilla
Firefox böngésző használata. A harminc asztali számítógéppel rendelkező informatika
terem, a kiépített sávszélesség lehetővé tette/teszi a teljes osztályok egy tanítási napra
ütemezett mérését. A Képességfejlődés Kutatócsoport minden év szeptemberében
tájékoztatást ad a mérések tervezett időpontjáról, tárgyáról. Részletes mérési útmutatót az
adatfelvétel előtt kapunk, mely tartalmazza a lebonyolításhoz szükséges tudnivalókat,
biztosítva az objektív adatfelvételt. A vizsgálatba bevont gyerekek szüleit írásos
formában tájékoztattuk az országos méréssorozatról, a követendő műveltségterületekről,
a vizsgálatokat érintő gondolkodási képességek köréről. Biztosítottuk őket a rendszerbe
bekerülő gyermekeik teljes anonimitásáról. A tájékoztatás után írásban nyilatkoztak,
hozzájárulnak-e gyermekük követéses vizsgálatához.

10. ábra Az egyik 4.-es osztály tanulók egyéni fejlődési mutatói a bemeneti- és a szövegértés –
alkalmazás teszt alapján (2019)

3.5. eDia mérés
A hosszanti méréseken kívül alkalomszerűen az eDia (Elektronikus Diagnosztikus mérési
rendszer) méréseihez is csatlakoztunk, mely az alábbi területeket vizsgálja az 1-6.
évfolyamon: matematika, természettudomány, olvasás. Ez is készséget, képességet mér,
Vezetői pályázat, 2020.
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azok fejlődését egyénileg követi és feltárja a tanulási problémákat. A pedagógus dönthet
arról, hogy az éppen elérhető mérésbe tanítványaival bekapcsolódik-e. Pozitívuma, hogy
értékeli a tanulók fejlődését, s ezáltal képes időben jelezni az esetleges lemaradásokat.
Ezzel segíti a fejlesztést.

4. Továbbtanulás
A mérések eredményei és az iskola tanulmányi munkája megjelenik a továbbtanulási
mutatókban. Tanítványaink egyre magasabb számban nyernek felvételt gimnáziumokba.
A középiskolák visszajelentései alapján tanulmányi eredményeik nem romlanak.

Továbbtanulás
81%

78%

91%

84%

69%

20%
2%

27%

19%

16%

9%

4%

2015

2016

2017

gimnázium

szakgimnázium

2018

2019

szakközépiskola

szakiskola

11. ábra Továbbtanulási mutatók 2015-2019

5. Pályázatok
A 2017/18-as tanévtől nyújt be az intézmény pályázatot az Erasmus+ mobilitásra. Két
sikeres éven vagyunk túl, bízunk az idei pályázat kedvező elbírálásában. A pályázó
pedagógusok között nem csak nyelvtanárok vannak. Az intenzív nyelvi képzésen kívül
szakirányú képzéseken is részt vettek a jelentkezők. A program szélesíti látókörüket,
fejleszti pedagógiai – módszertani kultúrájukat. Az elsajátított technikákat továbbadják a
tantestületben, kamatoztatják tanóráikon.
Tanév
2017/18
2018/19
2019/20
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A környezeti nevelés egyik iskolán kívüli szervezeti formája a tanulmányi kirándulás. A
Határtalanul! program keretében 2020. júniusában 7. évfolyamos tanulóink ( 73 tanuló
+ 6 tanár) Szlovénia és Horvátország történelmi emlékhelyeit és annak magyar
vonatkozásait keresik fel. A gyakorlatban megtapasztalhatják az őket körülvevő
környezet jellegzetességeit. A megtapasztalt új ismereteket a mindennapjaikban is
alkalmazni tudják.

6. Partneriskolai program
Felső tagozat, kétnyelvű osztályok
A partneriskolai kapcsolat a Bilingual Kétnyelvű Oktatási Nonprofit Kft. és egy angol
tréner közreműködésével valósult meg.
A 2018/2019-es tanévben a kétnyelvű osztály nyolcadikosai a hollandiai KSG Apeldoorn
Holland-Angol

Kéttannyelvű

Iskola

diákjaival

vettek

részt

először

közös

projektmunkában. Az együttműködés diákcsereprogramként és internetes felületen
összekötött órai munka formájában valósult meg a Bilingual Program és
partnerintézményei közös szervezésében.
A csereprogram egy Magyarországon és egy Hollandiában eltöltött hétből állt, aminek
során párba rendezve a családok látták vendégül a diákpárt. A program célja a kizárólagos
angol nyelvhasználat mellett a másik kultúrájának megismerése volt, amit iskolában
töltött projektmunka, óralátogatásokon és iskolán kívüli kulturális programok által értek
el. A csereprogram a 2019/2020-as tanévben megismétlődik, jelenleg szervezés alatt áll.
Az internetes felületen összekötött órai munka során a hetedik osztályos tanulók az
Apeldoorn-i iskola E2 (korban az általános iskola 8. osztályának felel meg) osztályával
dolgoztak csoportmunkában. A Skype platformját alkalmazták. Angol nyelven végeztek
kiscsoportos munkát, azzal a céllal, hogy a kulturális szokások tükrében többet tudjanak
meg egymás hétköznapjairól.
A két tanítási nyelvű osztályokban sajnos még nem sikerült partnerintézményi
kapcsolatot kialakítani. Ennek megvalósítása a vezetői programom része.
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III. Vezetői program
Vezetői munkám során vezetőtársaimmal az utolsó 15 évben közösen kialakított utat
szeretném folytatni. Az angol kétnyelvű és két tanítási nyelvű program bevezetése sikeres
iskolafejlesztési koncepció volt, ezért a program magas színvonalú folytatása és
fejlesztése a továbbiakban is az intézmény feladata, amit támogatni fogok. A
továbbiakban is cél és feladat az alsó tagozaton a megismerés, a megértés, a tanulás iránti
érdeklődés fenntartása. Az alapkészségek – olvasás, szövegértés -, számolási képességek
fejlesztése, nem fejeződhet be az első négy évben. A szövegértési készség fejlesztése a
felső tagozaton is kiemelt tevékenység, valamennyi tantárgy tanulása során.

1. Pedagógiai alapelvek
Ahogy az intézmény jelenlegi vezetőjének, nekem is elsődleges pedagógiai alapelvem a
gyermekközpontúság: Az életkori sajátosságaik, személyiségük figyelembevételével a
szükségleten, érdeklődésen alapuló, a megfelelő egyéni bánásmódot alkalmazó
foglalkozás tanulóinkkal.
„Ha egy gyermek nem tud úgy tanulni, ahogyan tanítjuk, akkor úgy kell tanítanunk,
ahogyan ő tanulni tud.” (Ignacio Estra)
Kapják meg a fejlettségi szintjükhöz, tanulási stílusukhoz megfelelő segítséget. A
hátrányok kompenzálására és tehetséggondozásra egyaránt biztosítsuk a lehetőséget. Ki
kell alakítanunk feladattudatukat, a kitartó munkavégzéshez szükséges képességeiket. El
kell érnünk, hogy tanulóink az oktatási folyamat tevékeny részeseivé váljanak. Megfelelő
motivációval, örömmel legyenek egy nyugodt, elfogadó légkörű iskola tanulói. Sajátítsák
el a megfelelő kommunikációs normákat, a kulturált viselkedés szabályait.
Ez kiegyensúlyozott, nyugodt légkörben dolgozó, együttműködő pedagógusokkal
valósítható meg. A nevelőtestület nagy része több évtizede - éve az iskola tagja.
Hivatástudatuk, szakmai munkájuk, gyermekszeretetük kimagasló. Nyitottak az új
módszerek befogadására, alkalmazására.
Elvárás, hogy rendelkezzenek az elvárható pedagóguskompetenciákkal, amelyek
meglétével a fent leírtak megvalósíthatók:
➢ alapos szaktárgyi, pedagógiai tudás
➢ a tanulás támogatása, az egyéni bánásmód érvényesítése, differenciált
foglalkoztatás
Vezetői pályázat, 2020.
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➢ a személyiség és a képességek fejlesztése
➢ a tanulói csoportok, közösségek alakulásának segítése, fejlesztése
➢ szakmai együttműködés, problémamegoldás kollégákkal, szülőkkel egyaránt
➢ szakmai fejlődés, nyitottság az újra, igény a folyamatos fejlődésre
➢ IKT eszközök ismerete, alkalmazása
Az utóbbihoz javaslom az eLea program megismerését és használatát, ami az eLea
platformon keresztül érhető el. (edia.hu/elea) Különböző infokommunikációs eszközök
által támogatott tanítási-tanulási formákat jelenti. Az oldalon olyan fejlesztőprogramok,
módszertani segédanyagok találhatók, amelyekkel eredményesebbé tehetők a tanórai és
a tanórán kívüli foglalkozások. A Hogyan tanuljak? című olvasás-szövegértési
képességeket fejlesztő program tantárgyfüggetlenül alkalmazható az 5-8. évfolyamos
tanulók körében.
Ahhoz, hogy az intézmény valamennyi tagja munkáját teljes odaadással végezhesse,
elengedhetetlen az iskolai környezet folyamatos fejlesztése. Pedagógusok és tanulók sok
esetben több mint nyolc órát tartózkodnak az épületben, ezért fontos a kulturált környezet
megléte, a már gyermekbarát környezet megóvása.
A tornaterem és a földszinti kőburkolat felújítása halaszthatatlan.
A tornaterem állapotát több alkalommal jeleztük a fenntartó felé. A padlózat betonja sok
helyen sérült, a rajta lévő linóleum burkolat számos helyen kilyukadt. A sérült részek
foltozása megtörtént, de az egyenetlen padlózat így is balesetveszélyes. A terem festve,
az iskola átadása óta (1988) még nem volt. A bordásfalak fokai sok helyen hiányosak, a
felfestések elkoptak. A térelválasztó függöny szakadozott, hangszigetelésre alkalmatlan.
Felújítására a forrást elő kell teremteni, ha másként nem sikerül, pályázat, szülői-,
alapítványi támogatás útján.
A padlóburkolatok szinte az egész iskolában elavultak, kikoptak, a földszinti folyosó
kőburkolata több helyen töredezett, ami szintén balesetet okozhat. Néhány tanteremben
volt lehetőségünk a burkolatot nagy kopásállóságúra cserélni, szülői támogatásból. Az
iskolai szintű cserére több lépcsőben meg kell találni a fedezetet.
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2. Jövőkép
Azokon a területeken tervezek változtatást, amelyek már az elmúlt években is
felmerültek, de nem sikerült megvalósítani, valamint ami az elmúlt öt év tapasztalatai
során megoldást, továbbgondolást kíván.

2.1. Alsó tagozat: az óvoda-iskola átmenet könnyítése
Tanítóként számomra a legsúlypontosabb az óvoda-iskola átmenet könnyítése. Ennek
időszerűsége a hat évesek beiskolázásával sürgetővé vált. Pályázatom írásakor pontos
adatokkal még nem rendelkezem a beiskolázottak életkoráról, de az előző évekhez képest
jelentősen megnőhet a számuk. „A közoktatás indikátorrendszere 2019” kimutatása
alapján 2018-ban a hat évesek 31%-a kezdte meg általános iskolai tanulmányait. Ez a
szám várhatóan nőni fog, ennek következtében a gyerekek eltérő fejlettségi szintje az
osztályközösségen belül nagyon változó lehet.
Az utóbbi néhány évben azt tapasztaltuk, hogy egyre több olyan gyermek iratkozott be
intézményünkbe, aki az óvodai szakvélemény alapján iskolaérett, elemi alapkészségeiben
azonban lemaradás, megkésett fejlődés állt. A 2015-ben 1. osztályt kezdő tanulók között
a 4. osztály novemberéig 15 százalékos lemorzsolódással szembesültünk
Az utóbbi évek oktatáspolitikája a képességek fejlesztését helyezi előtérbe. Ma már
ismert tény, hogy az iskolát megkezdő, azonos korú gyerekek fejlettségbeli különbsége
szélsőségesen nagy, akár több évnyi is lehet. Maradandó fejlődés csak több éves
fejlesztőmunka hatására valósul meg. A képességek fejlődése több éven át tartó folyamat,
a fejlődés nem lineáris. (Józsa, 2004; Molnár-Csapó, 2003 kutatásai alapján)
„Az óvoda és az iskola közötti átmenet segítésére az előkészítő időszak hosszát
rugalmasan kell kezelni, figyelembe véve az iskolába kerülő gyerekek eltérő adottságait,
meglévő ismereteit. Ebben az időszakban kell a pedagógusnak megfigyelnie a tanulókat,
és ezekre a megfigyelésekre építve kezdheti meg a differenciált fejlesztést.” (Magyar nyelv
és irodalom 1-4. évfolyam, kerettanterv. 2020.02.21.)
A fent leírtak figyelembevételével még fokozottabban szeretném az egyéni képességek
fejlesztésére helyezni a hangsúlyt. Már szeptember folyamán a DIFER vizsgálat mellett
az MTA-SZTE Képességfejlődés Kutatócsoport által kidolgozott iskolakezdő
mérőeszközcsomag online képességvizsgálatával (szülői hozzájárulások függvényében)
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valamennyi kisiskolást felmérnénk. A tanulók eredménye az online felületen a tanítók
számára elérhetővé válik. Az online teszt és a DIFER eredményét összevetve szakszerűen
meg tudják majd határozni az egyéni fejlesztéshez szükséges utakat, elkezdhetik a
differenciált fejlesztést.

2.2. A felső tagozat jövőképe
A társadalmi elvárások, valamint a 2020. szept. 1-jén felmenő rendszerben bevezetésre
kerülő NAT a tananyagközpontú tudás helyett a készségalapú ismeretszerzés fontosságát
helyezi előtérbe. Pedagógiai programunk az 5-6. évfolyamon a „sikeres iskolai
tanuláshoz, a tanulási eredményességhez szükséges kulcskompetenciák, képességegyüttesek és tudástartalmak megalapozásának folytatása.”-t, a 7-8. évfolyamon a ”
megalapozott kompetenciák továbbfejlesztése”-t jelöli meg feladatként. (Pedagógiai p.,
52.o.) A helyi tantervek kidolgozása mellett a tantestülettel közösen meg kell határozni
azokat az új célokat és stratégiai feladatokat, amelyekkel a NAT elvárásait teljesíteni
tudjuk.
Tervszerűen szeretném könnyíteni az átmenetet az alsó és felső tagozat között. Minden
év tavaszán, a következő évi tantárgyfelosztás elkészülését követően a felsős
osztályfőnökök és szaktanárok hospitáljanak a negyedikes osztályokban, ismerjék meg
leendő tanítványaikat. A tanítók fokozatosan készítsék fel a gyerekeket a felső tagozatra.
Az osztályt átadó és átvevő tanárok június folyamán team-megbeszélésen egységesítsék
módszertani, értékelési kultúrájukat.
Augusztusban a negyedikes osztálytanítók osszák meg a tanulókról fontos tudnivalókat a
leendő ötödikes osztályfőnökökkel. Szeptember végén team-megbeszélésen az adott
osztály tanárai beszéljék meg az eltelt időszak tapasztalatait.
A kétnyelvű és két tanítási nyelvű programnak 6 osztályos középiskolában nincs
folytatása. Az elmúlt években ennek ellenére többen távoztak ebbe a képzési formába. A
távozás után több olyan visszajelzést kaptunk, hogy a Krúdyban magas szinten
megszerzett angoltudást a követő intézményben még szinten tartani sem tudták.
A távozás évről-évre csökkenő tendenciát mutat, de távlati cél a tanulói elvándorlás
teljes megszüntetése. Ennek érdekében a matematika és természettudományok területén
tervezem tehetséggondozó szakkörök indítását, biztosítva a lehetőséget az angol nyelv
mellett, a természettudományos tantárgyak magasabb szintű elsajátítására, tanulására.
Vezetői pályázat, 2020.
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A TÁVOZÓK %-OS ARÁNYA
14%

2019

17%

2018

16%

2017

24%

2016

31%

2015

12. ábra A 6 osztályos gimnáziumba távozók %-os aránya

Szeretném, ha a két tanítási nyelvű osztályokban tanuló diákjaink is részesei lehetnének
a testvériskolai programnak, ahol nyelvtudásukat széleskörűen kamatoztathatnák. A
sikeres Erasmus+ pályázatok kapcsán is keresni kell az erre irányuló lehetőségeket.
Jelenleg egy két éves partnerségi kapcsolatba szeretnénk integrálódni, hat ország
részvételével. Témája: „Music as Cultural Heritage”. A mi témánk „ A néptánc és
népzene, mint a kulturális örökségünk része” lenne.
Az idei tanévben Erasmus szakkör alakult, azzal a céllal, hogy felkészüljenek egy
lehetséges partnerségi kapcsolatok programra. Tevékenységük során Magyarország,
főként Budapest kulturális örökségét igyekeznek feltárni, kisebb videók segítségével,
melyeket a későbbiekben partnereinkkel osztanának meg. Eddig a Városliget és a
Széchenyi Gyógyfürdő, utóbbin keresztül a budapesti fürdőélet bemutatása történt meg.
Tervezik az iskola bemutatását, valamint az Erasmus+ honlap angol nyelvű változatának
elkészítését.
Intézményi szinten támogatnám a csatlakozást az eTwinning (az európai iskolák
közössége) programhoz. Az online felületen (skype) az európai országokban működő
iskolák

tanárai

kommunikálhatnak

egymással,

közös

projekteket

indíthatnak.

Legfontosabb eleme, hogy az iskolák, pedagógusok, diákok, szülők közös munkát
végeznek. A diákok interakciókat folytatnak, kutatnak, döntéseket hoznak, 21. századi
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számos

előnyét

kamatoztathatják.

https://www.etwinning.net/hu/pub/benefits.htm

2.3. Pályázatfigyelő-és pályázatíró csoport
Tervem egy pályázatfigyelő és pályázatíró csoport létrehozása.

A különböző

munkaközösségekből 4-5 fős csapat folyamatosan figyelemmel kísérné az újonnan
megjelenő kiírásokat. Több területen fontosnak tartanám - oktatási, diák-csereprogram,
tárgyi eszközök, tornaterem felújítása – a lehetőségek megismerését, a részvétel
mérlegelését.
Pályázatírásban jártas, erre alkalmas pedagógusok vannak a tantestületben, hiszen beadott
munkájuk elbírálása többször sikerrel végződött.

2.4. Terv a megüresedő pedagógus álláshelyek betöltésére
Az intézmény pedagógusainak életkorát szemléltető korfa előrevetíti, hogy az
elkövetkezendő 10 évben egyre több kolléga éri el a nyugdíjkorhatárt, így tanítói és tanári
álláshelyeinken is megüresedések várhatók. Az elmúlt néhány év nem épp
zökkenőmentes tanévindítása, a hiányszakok betöltetlen álláshelyei a megoldást /
cselekvést sürgetik. A Klebersberg Ösztöndíjban részesülő hallgatók közül várhatunk
pályázókat. Ezen kívül két lehetőséget látok a probléma megoldására:
➢ A tantestületen belül azokat a kollégákat, akik jelenleg részmunkaidősként
foglalkoztatottak, (a jövőben teljes munkaidősként kívánnak dolgozni), vagy
óraszámukat az új NAT óraszámcsökkenése miatt saját szakjuk tantárgyi óráival
nem tudjuk kitölteni, a hiányszakok függvényében beiskolázzuk.
➢ Intézményvezetőhelyettesként már felvettem a kapcsolatot az ELTE Tanárképző
Központjának tanárképzési referensével valamint az ELTE Tanító-és Óvóképző
kar Oktatási ügyekért felelős dékánhelyettesével, hogy csatlakozhassunk a
partnerintézményi hálózatukhoz.
Amennyiben ez sikerül, vállaljuk a hallgatók fogadását, és lehetőséget adhatunk
számukra a várhatóan megüresedő álláshelyek betöltésére. (Néhány éve így lett
munkatársunk egy tanítási gyakorlatát nálunk töltő angol szakirányú tanító.) A tanító- és
tanárjelöltek fogadásának ezen felül több hozadéka is lenne: az újonnan elsajátított
Vezetői pályázat, 2020.
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ismereteiket megosztják az őket mentoráló pedagógussal, ami ötvözhető a már bevált jó
gyakorlatokkal.

2.5. A jövő munkavállalói
A világ, a társadalom rohamos átalakulása hatással van a munka világára is. A World
Economic Forum kutatásai alapján a ma iskolát kezdő korosztály 65 százaléka olyan
foglalkozásokat űz majd, amik ma még nem is léteznek. Olyan készségeket kell a
gyerekekben fejleszteni, olyan irányba kell terelni érdeklődésüket, amivel képesek
lesznek befogadni az új kihívásokat.
Személyiségük fejlesztése során a kitartás, az alkalmazkodó- és kezdeményezőkészség, a
szociális és kulturális nyitottság elengedhetetlen. A kreativitás, az önkifejezés és
kulturális tudatosság, a problémamegoldás, a személyes és társas kapcsolati
kompetenciák kialakítása, erősítése szükséges. Azokat a tudástartalmakat kell közvetíteni
feléjük, amik birtokában képesek lesznek munkát találni. Ilyenek a pénzügyi ismeretek,
a digitális írástudás. Az értő olvasás képességével felvértezve a nyomtatott és a digitális
világban is jártasnak kell lenniük. Azt gondolom, kollégáim eddig is tettek lépéseket az
új kihívások felé.
Többen csatlakoztak a Pénz7 témahéthez, a gyerekek életkori sajátosságaihoz igazítva a
foglalkozást: Feladatmegoldás, pénzintézetben dolgozó szülő előadása, pénzzel
kapcsolatos közmondásokhoz plakátkészítés formájában.
Volt, aki a K&H Vigyázz, kész, pénz! pénzügyi vetélkedőjével ismerkedett, ami segíti a
mindennapi pénzügyekben való eligazodást. Az itt elsajátított ismeretek hozzájárulnak
ahhoz, hogy felnőttként okos pénzügyi döntéseket hozhassanak.
Több osztály látogatott már el Bűvösvölgybe (Médiaértés Oktatóközpont). A program
támogatja a 9-16 éves gyerekeket a média tudatos és biztonságos használatában,
egyedülálló eszközparkkal és képzett médiaértés-oktatókkal.
A felsorolt foglalkozásokon közvetett módon érték olyan impulzusok a gyerekeket, ami
könnyebben beépül, jobban megmarad emlékezetükben. A már bevált jó gyakorlatok
átadását szorgalmazom.
A kor kihívása a jövő munkavállalóinak a programozás, a robotika világa. Harmadik éve
működik az iskolában robotika szakkör, amit nagy érdeklődés övez. A programozás a mai
Vezetői pályázat, 2020.
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gyerekek számára elengedhetetlen. Olyan készség, ami a munkavállalásuk egyik
alappillére lehet. Egyre inkább alapkövetelmény az algoritmikus gondolkodás, a
tudatosság tervezésében. Már az alsó tagozatosok is ismerkedhetnek programozással,
tanulhatnak egyszerűen programozható robotokkal (Bee-Bot) matematika órákon. Egy
robotot 2019. decemberében kaptunk a tankerülettől, célszerű lenne még beszerezni,
ezzel segítve a tanórai csoportok aktív tevékenységét, együtt gondolkodását, kreativitását.
Minél több lehetőséget szeretnék kollégáknak és tanulóknak ezáltal az örömteli tanulásra.
Az időközben 2020. febr. 21-én megjelenő kerettantervben újonnan bevezetésre kerülő
tantárgy a Digitális kultúra a 3-4. évfolyamon. „ A robotika és a kódolás alapjai témakör
újonnan jelenik meg az oktatásban. Megközelítésmódja egyértelműen problémacentrikus,
középpontjában az áll, hogy hogyan lehet egy adott problémát felismerni, a problémához
megfelelő megoldási módot találni, illetve más problémákhoz kidolgozott megoldási
algoritmusokat az adott problémához alakítani, a probléma kisebb mértékű változása
esetén az algoritmust hozzáigazítani.” (Kerettanterv, Digitális kultúra 3-4. évf. ) A fenti
témakör kerettantervbe emelése csak megerősít abban, hogy szakköri formában minél
több tanulónak kell lehetőséget biztosítanunk e terület elsajátítására.
A pályaorientációs napokra olyan lehetőségeket kell felkutatnunk, - akár szülők,
szervezetek, bevonásával - amik hozzásegítenek tanítványaink látókörét szélesíteni a jövő
munkalehetőségei felé.
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Záró gondolatok
Az eddigi értékek megőrzése mellett a folyamatos változásokhoz, az új kihívásokhoz
rugalmasan alkalmazkodó iskolát képzelek el, valamennyi kollégám aktív részvételével.
A köznevelésben végbemenő változások – a 2020 szeptemberében az 1. és 5. évfolyamon
életbe lépő NAT, - az addigra már kidolgozott helyi tantervek bevezetése tartalmi
megújulást jelez. Az új kihívásokhoz, a közös célok eléréséhez biztosítani szeretném a jó
légkört. Nagyobb hangsúlyt kívánok fektetni a tantestület tagjainak egyenletes
munkaterhelésére. Vezetőtársaimmal egyeztetve a feladatok egyenletes elosztására, a
feladatok pontos kijelölésére. A belső kommunikáció fejlesztése területén sok lépést
tettünk előre, ennek szinten tartását a továbbiakban is fontosnak tartom.
Remélem, munkatársaim tudják, hogy bizalommal fordulhatnak hozzám felvetődő
kérdéseikkel, problémáikkal. Számíthatnak segítségemre, támogatásomra.
Munkabírásom és a Krúdyhoz való elkötelezettségem úgy gondolom biztosíték arra, hogy
a továbbiakban is mindent meg fogok tenni, hogy nyugodt és színvonalas körülmények
között folyjon az oktatás-nevelés.
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