Igazgatói pályázat vélem ényezése
A pályázat jól bemutatja iskolánk múltját, fejlődését, jelenét, és folytonosságot biztosítva
határozott jövőképet állít elénk. Ezt fejezi ki a cím is" Megújulva megőrizni". A pályázatból
kitűnik, hogy iskolánk jelentős hagyományokkal rendelkezik, amelyek időtálló értékeket
közvetítenek, ennek folytatása az iskola kultúrájának része. Jó olvasni az elért eredményekről,
és hogy ezek továbbra is fontosak. A sikerek elismerése mindig erős motiváló tényező.
A pályázat komplex célkitűzéseket fogalm az meg:
A társadalm i, gazdasági változások felism erése és elemzése maga után vonja az iskola nevelő,
oktató m unkájának innovációját is, hogy versenyképesek maradhassunk. Meg kell felelni az új
igényeknek, kihívásoknak. Az eddig sikeresen működő programok megtartásával új terveket
vázol fel. Új módszerek bevezetésének tám ogatásával lehet a fejlődést biztosítani.
Kitér a pályázat az egészséges életmódra való nevelésre és az ifjúságvédelemre. Ezt
szemléletform áló és prevenciós programok szervezésével lehet megvalósítani. Iskolánk sport
tagozat és a különböző sportkörökön való részvételi lehetőség is ezt segítik elő.
A pályázat hangsúlyozza azt, hogy meg kell tanítani gyermekeinket az informatikai eszközök
helyes alkalm azására, az internet adta lehetőségek megfelelő használatára a tanulás során,
hiszen a nagymennyiségű információáradatban komoly nehézséget jelent az eligazodás.
Kiemelt feladatként jelenik meg a különböző tanulási technikák megismertetése is a
tanulókkal.
A kollegák számára is jelentős feladat az új technológiai eszközök használata a hétköznapi
oktatásban, ezért szükséges a tanárok, tanítók továbbképzésének biztosítása.
Az iskola tárgyi feltételei más intézményekhez képest nem rosszak, de hogy ez így is maradjon
erőfeszítéseket kell tenni az állagm egóvás érdekében. Ehhez nem csak a pénz jelenthet
segítséget, hanem az odafigyelés is. Ennek megvalósítása érdekében a tanulók, szülők
bevonására is olvashatunk ötletet. A pályázatok figyelem m el kisérése is segíthet.
A partnerközpontúság is fontos eleme a pályázatnak. Kiemeli a szülőkkel való kapcsolat
fontosságát, a kerületi médiák lehetőségeinek kihasználását. Új elemként jelenik meg az öreg
diák mozgalom megerősítése.
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információáram lás gördülékenyebbé tételét. Hatékonyabbá kívánja tenni a döntéshozás
körülményeit. Mindenki elsősorban azokkal a témákkal foglalkozzon, ami a munkájával
szorosan összefügg. Ezzel idő spórolható meg, illetve aktívabbá válik a munka és a
véleménycsere.
A pályázatban leírtak biztosítják azt a pozitív légkört, melyben minden tanár a maga
egyéniségének megfelelően dolgozhasson. Az oktatást, nevelést elősegítő új ötletek
tám ogatást kapjanak.
M unkaközösségünk ezek alapján a pályázatot tárr
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