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Pályázati Nyilatkozat
Alulírott, Kalapos Tamás pályázatot nyújtok be a Táncért és Oktatásért Művészeti Nonprofit
Kft. fenntartója által kiírt, pályázati felhívás alapján a T-Dance Alapfokú Művészeti Iskola
(4553. Apagy, Béke u. 2.) Intézményvezető (magasabb vezető) beosztás ellátására.
Azonosító: OM: 200439 T-Dance Alapfokú Művészeti Iskola – Intézményvezető”
- Nyilatkozom, hogy a 2011. évi CXC. törvény 98. § (8). bekezdésében meghatározott, az
Intézményvezető (magasabb vezetői beosztás) ellátás betöltéséhez előírt, valamint a pályázati
kiírásban szereplő feltételeknek megfelelek, és ennek igazolásait mellékelem.
- Nyilatkozom arról, hogy hozzájárulok a teljes pályázati anyagom, az eredetivel teljesen
megegyező sokszorosításához és továbbításához a döntéshozók és véleményezők felé, a
pályázat tartalma harmadik személlyel közölhető.
- Nyilatkozom, hogy hozzájárulok személyes adataim pályázattal összefüggő kezeléséhez.
Pályázatom részeként mellékelem a következő iratokat, igazolásokat:


-szakmai önéletrajz



-szakmai gyakorlatot igazoló dokumentum



-hatósági erkölcsi bizonyítvány



-végzettség meglétét igazoló okmány másolata



-a közoktatási vezető képzés végzését igazoló dokumentum

Nyíregyháza, 2016. május 22.

Tisztelettel:
Kalapos Tamás
4451. Nyíregyháza, Mezsgye utca 8/b
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Europass
Önéletrajz
Személyi adatok
Vezetéknév / Utónév(ek)
Cím(ek)
Telefonszám(ok)
Fax(ok)
E-mail(ek)

Kalapos Tamás
4451. Nyíregyháza, Mezsgye utca 8/b.
42/789-824
06-20-5565911
42/789-824
tamas.kalapos76@gmail.com

Állampolgárság

magyar

Születési dátum

1976.05.05.

Neme
Betölteni kívánt
munkakör /
foglalkozási terület

férfi
Intézményvezető

Szakmai tapasztalat
Időtartam
Foglalkozás / beosztás
A munkáltató neve és
címe

2004.09.01.- folyamatos
pedagógus
T-Dance Alapfokú Művészetoktatási Intézmény
4553. Apagy, Béke u. 2..

Időtartam
Foglalkozás / beosztás
A munkáltató neve és címe

2006.09.01.-2015.08.31.
intézményvezető
T-Dance Alapfokú Művészetoktatási Intézmény
4553. Apagy, Béke u. 2.

Időtartam
Foglalkozás / beosztás
A munkáltató neve és címe

2016.09.01. - folymatos
Igazgató
T-Dance Alapfokú Művészeti Iskola
4553. Apagy, Béke u. 2.
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Tanulmányok
Időtartam
Végzettség / képesítés
Oktatást / képzést nyújtó
intézmény neve és típusa

2009-2010
Közoktatási vezető / szakvizsgázott pedagógus
Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Gazdaságés Társadalomtudományi Kar

Időtartam
Végzettség / képesítés
Oktatást / képzést nyújtó
intézmény neve és típusa

1996-2001
Gábor Dénes Műszaki Főiskola
Informatikai mérnök

Időtartam
Végzettség / képesítés
Oktatást / képzést nyújtó
intézmény neve és típusa

2001-2005
táncpedagógus (modern-társastánc tanszak)
Magyar Táncművészeti Főiskola

Időtartam
Végzettség / képesítés
Oktatást / képzést nyújtó
intézmény neve és típusa

2012-2013
mesterpedagógus
Magyar Táncművészeti Egyetem

Továbbképzések

2015-2016 Magyar Táncművészeti Egyetem
120 órás képzés - mentortanár
2015. - Támop 3.1.5./12. Stressz kezelés, kiégés a pedagógus
pályán képzésen (30 órás) - D 2385/2014.
2016. - Perdüljünk, forduljunk, játsszunk táncot... (30 órás)
2016. minősítővizsgák, a minősítési eljárások és a pedagógiaiszakmai ellenőrzése (10 órás)

Európai Uniós
Pályázati tapasztalat

TÁMOP-3.1.15.
„Köznevelési
reformok
megvalósítása elnevezésű kiemelt uniós projekt”

Egyéni készségek és
kompetenciák

Megbízható, határozott, következetes, szakmailag felkészült
kiváló kommunikációs készség, problémamegoldó képesség
empátia,
önálló, pontos, kreatív munkavégzés
nagy munkabírás, kompromisszumkészség
pozitív életszemlélet
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Társas készségek és
kompetenciák

Jó kommunikációs készség, melyet pedagógusi munkám során
szereztem.
A tanulókkal és szüleikkel való kapcsolatteremtő készség,
melyet intézményvezető-helyettesként, osztályfőnökként,
munkaközösség-vezetőként, tagintézmény-vezetőként,
tanítói pályafutásom alatt sajátítottam el.

Szervezési készségek és
kompetenciák

Szervezői, vezetői készségeimet munkaközösség-vezetőként,
majd igazgatóhelyettesként folyamatosan fejlesztem.

Munkával kapcsolatos
készségek

A pedagógiai munkát segítő ötletekkel, innovatív
tevékenységgel az intézményem céljainak,
eredményességének elősegítése. Jó számolási készség, pl.
statisztika, táblázatkezelés, táblázat készítése. Nyitottság az
új módszerek, feladatok iránt.

Számítógépfelhasználói készségek
és kompetenciák

Főiskolai Diploma (Gábor Dénes)

Járművezetői
engedély(ek)

„B” kategóriás jogosítvány

Apagy, 2016. május 22.

Kalapos Tamás
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SZEMÉLYI ADATAIM

Nevem:

Kalapos Tamás

Születési hely, idő:

Nyíregyháza, 1976. május 05.

Édesanyám neve:

Pocsai Irén

Állandó lakcímem:

4405. Nyíregyháza, Kéményseprő utca 66.

Telefon, e-mail:

+36/20-55-65-911, tamas.kalapos76@gmail.com

Családi állapotom:

házas

Házastársam neve:

dr. Bogdán-Rajcs Ágnes

Foglalkozása:

Bírósági titkár

Munkahelye:

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye megyei bíróság

Iskolai végzettségeim:

Magyar Táncművészeti Főiskola – modern-társastánc pedagógus
Gábor Dénes Főiskola – műszaki informatika szak
Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar - Közoktatási Vezető Szak
Magyar Táncművészeti Főiskola – Mesterképzés

Szakképzettségem:

Modern-Társastánc pedagógus
Informatikus mérnök

Munkahelyem:

T-Dance Alapfokú Művészeti Iskola

Jelenlegi beosztásom:

Vezető

PUBLIKÁCIÓ:

-

A Modern Európai Jazz tükrében a Budapest Táncszínház
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Bevezető gondolatok az intézményről
„Az iskolák megjavításának alapja legyen a minden téren
megnyilvánuló rend.”.
(Comenius)

„A tanári pálya minden más pályánál tágasabb, távlatosabb, határtalanabb, s
mint a Nílus termékeny vize, túlárad saját partjain. A jó tanár nemcsak
pedagógus, hanem kertész, filozófus, esztétikus, lélekbúvár, művész és
mesterember egy személyben, s nemcsak tudását közvetíti – bár ez sem kevés –
hanem példát ad, jellemet formál, ültet, gyomlál, olt és szemez, mint a kertész,
életet visz a könyvekbe, a könyveken keresztül a tanításba, állandó és eleven
hidat épít az eszmény és a mindennap, az elvontság és a tapasztalás közé.”
A

napjainkban

végbemenő

változásokhoz

az

iskolának

folyamatosan

alkalmazkodnia kell, az igényeket magas színvonalon szükséges kielégíteni. Nehéz
olyan vezetői pályázatot írni, amelyben biztosan és minden körülmények között
megvalósítható elképzelések, tervek vannak.
A vezetést sokan, sok helyütt kulcskérdésként emlegetik. A valóságban a vezető
önmagában semmit nem ér. A vezetőnek, mint kulcsembernek, sokszorozó hatással
kell lennie arra a szervezetre, amelyért felelős. Egy olyan közösségre van szükség,
ahol együtt, egymásért összefogva, egymást támogatva lehet előre haladni. Úgy
gondolom, hogy napjainkban, amikor igen gyorsan változó körülmények között
élünk, és a jövő leginkább a változások felgyorsulását ígéri, még fontosabb szerepe
van a vezető sokszorozó hatásának.
Vallom, hogy az értékeket és hagyományokat megőrizve, folyamatosan meg kell
újulnia az iskolának, alkalmazkodva a kor kihívásaihoz, a szakma, a törvények, a
külső környezet változásaihoz. Sőt, előretekintve, a változásokat lehetőleg
felkészülten kell fogadnunk.
8
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Ugyanakkor nem szabad megfeledkezni arról, hogy a nevelés-oktatás legfőbb
tényezői a gyermekek s a velük foglalkozó nevelők.
Telephelyeinken, a tanulók általunk bepillantást kaphatnak egy olyan
világba, amit úgy hívunk művészet.
Az alapfokú művészetoktatás elsősorban az értelem kiművelésére és a szakmai
képzés alapozására biztosít lehetőséget, de a művészeti tevékenység magában
hordozza a személyiségformálás specifikus lehetőségét. A művészetek táplálják
a növendékek kialakuló érzelemvilágát, egyfajta minőségre való igényességet
alakítanak ki bennük, s egyben szűrőként is szolgálnak az őket érő ingerözönben.
A művészeti nevelés biztosítja a személyes tapasztalatszerzést, valamint azokat a
kifejezési formákat, amelyek a zeneművészetben, a táncművészetben, képző- és
iparművészetben, valamint a színművészetben ötvöződnek.
A művészeti neveléssel lehetőséget teremtünk arra, hogy minden tanuló élje át
valamely területen a siker élményét, és ezzel fejlődjön önismerete és erősödjön
egészséges önbizalma.
Az alapfokú művészeti nevelés feltárja a növendékekben a művészet
megörökítő, átörökítő szerepét, megérteti, hogy az alkotás a legértékesebb
emberi alapképesség. Művészeti nevelésünk megalapozza a tanulók esztétikai
szemléletét, kommunikációs képességét, az értékes alkotások iránti igényét.
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SZAKMAI ÉLETUTAM

Meggyőződésem szerint véletlenek pedig nincsenek… mindennek oka van ezen
a világon, amely életünk során velünk történik.
Már kisiskolás koromban –a legelső tánctanárom- meglátta bennem még gyerekként a
leendő pedagógust, majd későbbi tanáraim szakmai vezetőim is erre a pályára szántak.
Egyesületi szinten 14 éves koromtól foglalkozok tanulókkal, ennek ellenére
pedagógusi életutam csak később, felnőttként kezdődött el.
Táncpedagógus diplomámat 2005-ben szereztem a Magyar Táncművészeti
Főiskolán, de oktatói munkám már 1990-től elindult a Slip Táncsport Egyesület –
szakmai vezetőjeként (koreográfus). Így utólag nehéz megfogalmazni, hogy melyik
volt nehezebb feladat, munka mellett tanulni, vagy a tanulás mellett a tanítást
gyakorlatban is kipróbálni.
2004-ben megalakítottuk a T-Dance Alapfokú Művészeti Iskolát, mely azzal a
céllal jött létre, hogy minél szélesebb körben jutassa el a művészetoktatást a kisfalvak,
és az elszegényedett településeken (peremvidékeken) élő gyermekekhez, igazgatóként
ezt a szellemiséget kell képviselnem.
Pedagógus pályám itt kezdődött el. Meggyőződésem, hogy a művészetek, ezen belül a
mi általunk tanítható táncművészet a peremen élő tanulók képességeire nagyon
komoly fejlesztőhatással lehetnek:
Izgalommal vegyes várakozással léptem be első tanítási napomon az iskolába,
ahol sok-sok csillogó szempár fogadott, és már az első pillanatokban éreztem, nekem
ez az utam, itt a helyem, megérkeztem.
Az eltelt évek alatt folyamatosan képeztem magam. Szakmai tudásom,
kommunikációs készségem, oktató-nevelő tevékenységem fejlesztése, bővítése
érdekében számos továbbképzésen vettem részt.
Az intézmény vezetésével kapcsolatos elméleti ismereteim kiszélesítése végett, 2009-ben
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jelentkeztem a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Gazdaság- és
Társadalomtudományi Karának közoktatás vezetői szakára, melyet 2010-ben sikeresen
elvégeztem.
Az intézményben eltöltött évek során az iskola működésének szinte minden
területén sikerült gyakorlatot, tapasztalatot szereznem. Több pályázatban segítőként
tevékenykedtem. Az igazgatóhelyettesi feladatok (2004-2006) lehetőséget biztosítottak
arra, hogy belelássak az intézményvezető kihívásokkal teli, felelősségteljes,
ugyanakkor rendkívül érdekes, változatos munkakörébe. Úgy érzem, hogy a
tanügyigazgatás több területének gondozásával sikerült bizonyos szintű vezetői
gyakorlatra szert tennem.
A pályázat elkészítése mellett főként kollégáim biztatása, belém vetett hite és
támogatása miatt döntöttem, másrészt úgy gondoltam, képes vagyok az iskola
helyzetének reális áttekintésére, elemzésére, mind az iskola jövőjét befolyásoló tervek
alkotására, majd azok megvalósítására. Kollégáimmal együttműködve, együtt
munkálkodva, az elkövetkező 5 évben szívesen folytatnám intézményvezetőként a már
megkezdett munkát, Pedagógiai Programunk megvalósítását, továbbfejlesztését.
„Ha hajót akarsz építeni, ne hívj össze embereket, hogy tervezzenek,
szervezzék meg a munkát, hozzanak szerszámokat, vágjanak fát, hanem
keltsd fel bennük a vágyat a nagy, végtelen tenger iránt.”
(Antoine de Saint-Exupéry)
SZAKMAI TEVÉKENYSÉGEK:
1990- 1994
1994- 2000
1997-2000
1998-2005

1998-2001

Slip Táncsport Egyesület – szakmai vezető (koreográfus)
Fantom TSE – szakmai vezető (koreográfus)
Valcer TSE versenytáncosa
Zenekarok koreográfusa, táncosa
(TNT, Desperado, Kerozin, Kozmix, Soho Party, Ámokfutók, L.L.
Junior)
Nyíregyháza Móricz Zsigmond Színház táncosa
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1998-2001
2001-től
2004-től

2016.

Knock Out Dance Factory koreográfusa, vezető táncos
T-Dance Egyesület elnöke, táncosa, tanára, koreográfusa
T-Dance Alapfokú Művészeti Iskola – tanára, igazgatója

TEVÉKENYSÉGEK:
T-Dance Alapfokú Művészeti Iskola alapdokumentumainak megírása
- Pedagógiai program, Helyi Tanterv, SZMSZ, Házirend
- Munkatervek – beszámolók
- költségvetés
Intézmény dokumentumainak ellenőrzése
- beírási napló, törzslap, osztálynapló. jelentkezési lap, Jegyzői határozatok,
- telephelyek szerződései, munkavállalók személyi anyagai
A T-Dance Alapfokú Művészeti Iskola irányítása
- szakmai, pedagógiai, pénzügyi

A pályázat megírása mellett azért döntöttem, mert:
Úgy gondolom, hogy az elmúlt 5 évben mások által is elismert pedagógusként
eltöltött idő kellő tapasztalatot adott ahhoz, hogy a T-Dance Alapfokú Művészeti
Iskolavezetőjeként a kollégákkal közösen sikeresen és eredményesen tudjuk
céljainkat megvalósítani.
Nyílt kapcsolatteremtő képességem folyamatos fejlesztésével, toleranciámmal,
ember- és gyermekszeretetemmel alkalmas vagyok egy alkotó pedagógusközösség
irányítására.
Őszintén remélem, hogy sikerül elfogadtatni személyiségemet a kollégáimmal,
akikkel együtt tervezve és gondolkodva szebbé és tartalmasabbá tehetjük a ránk
bízott gyermekek életét egy szeretetteljes, bizalomra épülő légkörben.
A pályázatom megírásánál az iskola alapdokumentumai mellett a nemzeti
köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvényt vettem figyelembe.
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Nem főnök, inkább vezető szeretnék lenni – Dr. Kőrösi Mária megállapítását
idézve. „A főnök a csapat mögött áll és hajtja az embereket, míg a vezető elől megy
és azt mondja: kövessetek!”
Megbízásom

esetén

kiegyensúlyozott

légkörben,

az

eddigi

eredmények

megtartásával és újabbak felmutatásával szeretnék hozzájárulni az intézmény
színvonalas működéséhez, melyben számítok az általános iskolák, a település
Polgármesteri Hivatalok, az anyaintézményben működő alapítványok, SZMK,
DÖK-ök, és nem utolsósorban a munkatársak és a fenntartó támogatására.

PEDAGÓGIAI, VEZETŐI HITVALLÁS

„Ha amit teszel, arra inspirál másokat, hogy többet álmodjanak,
többet tanuljanak, többet tegyenek, és többé váljanak, akkor vezető vagy.”
(John Quincy Adams)
Meggyőződésem szerint senki sem születik vezetőnek, de a vezetői képességek,
készségek

tanulással,

gyakorlással,

tapasztalok

gyűjtésével

megszerezhetők,

elsajátíthatók. Mindehhez azonban, hitem szerint végig kell járni az odavezető utat,
annak minden szépségével, buktatójával, nehézségével együtt.
Pedagógiai pályám során viszonylag rövid idő alatt lehetőségem volt
tapasztalatot szerezni az általános iskolai oktatás-nevelés összes lehetséges színterén,
mely időszak minden egyes napja, annak a tanulási folyamatnak volt része, amely a
vezetővé válásomat segítette.
„Amikor az ember határozott cél felé tart, nagyon fontos, hogy az útnak is szenteljen
figyelmet. Az út az, amely mindig megmutatja a célba érés legjobb módját, s útközben
gazdagodunk.”
(Paulo Coelho)
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Kiemelkedő vezetői feladataimnak tekintem:
- Az iskola eddigi eredményeinek megőrzését, továbbfejlesztését, közös értékeink,
hagyományainak ápolását.
„A vezető olyan, mint a pásztor. Nem veszik észre, hogy háttérből ő irányít azzal, hogy
egyszerűen hagyja, hogy a fürgék előre menjenek, a többiek pedig kövessék őket.”
(Nelson Mandela)
- Nyugodt, elfogadó, folyamatos kommunikációra épülő, harmonikus légkör
kialakítását, ahol a tanulók és a dolgozók is egyaránt jól érzik magukat.
„Én nem hiszek a körülmények hatalmában.
Hiszem viszont, hogy ebben a világban csak azok boldogulnak, akik megkeresik a
megfelelő körülményeket, és ha nem találják, megteremtik azokat."
(George Bernard Shaw)
- Együttműködő közösség, csapatszellem kialakítását, melyben szakmailag jól
képzett,

tudásukban

folyamatosan

megújuló,

elhivatott

kollégáim

egyedi

képességeikkel egymást kiegészítve, a csapat aktív, segítő és alkotó tagjai lehetnek.
„Én meg tudom tenni, amit te nem, és te meg tudod tenni, amit én nem; együtt nagy
dolgokra vagyunk képesek.”
(Teréz anya)
- Az iskolai nevelő-oktató munka hatékonyságának növelését, a tanulók
kompetenciáinak

folyamatos

fejlesztését,

az

egyénben

rejlő

lehetőségek

felismerésével, az esélyegyenlőség biztosításával, ahol a gyermekek érdekei és igényei
mindenek felett állnak, hiszen az intézmény miattuk és értük jött létre. Az ő
érdekükben kell lehetőségeink szerint a legjobb feltételeket megteremteni.
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„A vezetés művészete: rávenni valakit arra, hogy amit csinál, azt akarja csinálni.”
(D.D. Eisenhower)
- A szülői házzal való kapcsolattartás folyamatos ápolását. Fontosnak tartom, hogy
a szülők partnerként tekintsenek az intézményre, és jelen legyenek az iskola életében.
„Nem taníthatunk meg az embereknek semmit, csak segíthetünk nekik felfedezni azt
saját magukon belül.”
(G. Galilei)
- A fenntartói elvárásoknak való maximális megfelelést. Olyan szakmai
munkát, mely összehangolja az iskola világában jelen lévő partnerek –
pedagógusok, tanulók, szülők – igényeit a lehetőségekkel és kötelezettségekkel.
Általános gondolatok
Közel 8 éves koromtól táncolok, úgy gondoltam sokéves szakmai tapasztalattal
rendelkeztem az nevelés-oktatás területén, de pedagógusként akkor kezdtem el
igazán dolgozni, amikor Intézményünk megalakult. Pedagógusként 2006-tól
tevékenykedem. Munkámat a mai napig töretlen bizalommal folytatom, és
tanulom ezt a nagyon szép, de nagyon nehéz pályát.
A Magyar Táncművészeti Főiskolán 2005-ben végeztem, mint társastánc
pedagógus, 2010-ben pedig a közoktatási vezető és pedagógus szakvizsgát is
eredményesen zártam.
Az elmúlt időszakban nagy átrendeződés zajlott le a magyar társadalomban,
mely nagymértékben érintette a közoktatást is. Az utóbbi évekre jellemző volt az
állandó „változtatás” de nem sikerült átfogó, mindenki számára elfogadható
módosítást végrehajtani. Az évenkénti folyamatos alakítás kissé bizonytalanná
tette oktatási rendszerünket, és a mi helyünket az oktatási rendszerben.
További gondként jelentkezik a társadalom kettészakadása, a nagyfokú
munkanélküliség, elszegényedés, létbizonytalanság s ezáltal változott az iskola
hagyományos funkciója (oktatás) is. Egyre inkább előtérbe kerül a nevelés.
15
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Intézményünkben kiemelt feladatként jelentkezik a tanulók mindennapi életének
a jobbá tétele, az esélyegyenlőség biztosítása, a tanulási kudarcnak kitett tanulók
integrálása, a kialakult különbségek csökkentése, mind anyagi, mint emberi és
szakmai szinten.
Intézményünk nem teheti meg, hogy válogat, hogy a társadalmi különbségeket
még jobban érezteti, de nem szorulhatott háttérbe a tehetséges gyermekekkel
való foglalkozás sem. A társadalmi elvárások változása megkövetelte az iskolák
hagyományos szemléletének megváltozását is. Ez elsősorban a tantestület
szemléletváltását is elengedhetetlenné tette.

Fontossá vált az önképzés, új

módszertani elemek elsajátítása.
A társadalmi hátrányok nem válhatnak iskolai kudarccá. Olyan oktatási
környezetet kell biztosítani ahol a gyermekek nemre, szociális háttérre, etnikai
hovatartozásra való tekintet nélkül szerezhetik meg a folyamatos tanuláshoz való
képességeket, biztosítva ezzel a munkához való nagyobb lehetőséget.
Ahhoz, hogy az iskola meg tudjon felelni az állandóan változó társadalmi
elvárásoknak szükségszerű, hogy folyamatosan meg tudjon újulni, képes legyen
új pedagógiai módszerek alkalmazására.
Milyen iskolát szeretnék vezetni?
-

ahol a nevelőtestület minden tagja fontosnak érzi magát és megtalálja a
lehetőséget arra, hogy egyéniségének megfelelően végezze munkáját

-

ahová a gyerekek szívesen járnak, mert szerető, megértő, biztonságot adó,
motiváló légkör veszi őket körül

-

ahová a szülők szívesen hozzák gyermeküket, mert mindig bizalommal
fordulhatnak hozzánk és partnerként számítunk az együttműködésükre

-

amely rugalmasan kezeli a változásokat

-

amelyet innovatív gondolkodásmód és vállalkozó szellem jellemez

-

amelyet a felsoroltakért a fenntartó is szívesen támogat
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Vezetői hitvallásom záró mottója:
„A vezető első felelőssége meghatározni a valóságot.
Az utolsó pedig köszönetet mondani.
A kettő között pedig a vezető szolgál.”
(Max DePree)
Intézmény alapelve
Iskolánk alapfokú művészeti iskola, így alapvető feladata, hogy kibontakoztassa a
művészi képességeket, fejlessze a művészi tehetségeket, így igény esetén felkészítsen
a szakirányú továbbtanulásra. Feladatunk tehát a tanuló harmonikus egyéniségének
fejlesztése, a művészi kifejezőkészségének megalapozása, a tehetség fejlesztése,
illetve felkészítése szakirányú továbbtanulásra. Alapvető célkitűzésünk a nemzeti
hagyományok ápolása, az európai és más zenei kultúrák iránti nyitottság kialakítása.
Az

alapfokú

művészetoktatás

alapkövetelményeiben

meghatározott,

részletes

követelményekkel összhangban az iskolánk által kiegészített feladatok teljesítése
során, a tanulói személyiség fejlesztésének megvalósítása az általános emberi értékek
továbbadása. Iskolánk fő feladata az építhető ismeretanyag közvetítése, amelyben
figyelembe kell venni az adott közösség és benne a gyerekek képességeit.
Az intézményben folyó képzés teljes ideje alatt, az alapvető készségek biztos
kialakítása után a képességek fejlesztésére helyezzük a hangsúlyt. A szilárd alapokat
megteremtve nyitottá, fogékonyakká kell tenni a tanulókat az értékek befogadására,
kreatívvá a szerzett képességek alkalmazásában. Érzelemközpontú nevelésünk és
oktatásunk fokozatosan billenjen át teljesítményközpontúvá, alakuljon ki a
versenyképes tudás.
Tanulóinkat az élet tiszteletére, a természet szeretetére, az emberi munka, kultúra
megbecsülésére, az egészséges életvitel igényére, s az ehhez szükséges önfegyelemre,
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az erkölcsös cselekvés igenlésére és igényére, a természetben és az emberi alkotásban
megjelenő szépség értékelésére, valamint tevékeny és alkotó életre kell nevelni.
Iskolánk nem csupán a gyerekeké, hanem a településé is, a község igényeinek kíván
eleget tenni a jövőben.
Jövőképünk
A világ a változások korát éli. Az ember igyekszik mindig szebbet, jobbat teremteni.
Iskolánk nevelési-oktatási koncepciója a felnövekvő nemzedék nevelését új módszerek
alkalmazásával, a művészeti attitűdök követésével teszi. Alapvető célunk, hogy
tanulóinkat az emberiség hasznos polgárává neveljük, kiemelt figyelmet fordítva, az
emberi magatartás alapvető értékeinek közvetítésére. Szem előtt tartva az egyetemes
magyar nemzeti hagyomány megismertetését, a nemzeti öntudat fejlesztését, és a
táncok által egy olyan új világot teremteni, ahol a mozgás, az emberi kapcsolat, a sport
érték.
Intézményünk jövőképének közvetítése, minden nálunk dolgozó pedagógus feladata.
Oktató-nevelő munkánk eredményeként az általunk tanított diákok jellemzői:
-

Egészséges életmód és szemlélet

-

Magabiztos fellépés

-

Egészséges, jó tartású, jó mozgású

-

Testi, lelki, szociális képességek megléte

-

Művészeteket értő, befogadó közönség

-

Nyitott személyiség

-

Kapcsolatteremtő képesség

-

Az élet különböző területein tudja alkalmazni a megszerzett tudást

-

Továbbtanulás iránti igény

-

Jó kommunikációs készség

-

Megfelelő empátiás képesség

-

Jó alkalmazkodó képesség és helyzetfelismerés
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Diákképünk
Az oktató-nevelő munkánk során arra törekszünk, hogy tanulóink a képzési szakasz
közben egyre inkább közelítsék meg az általunk eszményinek tartott alább vázolt
képet. Szeretnénk, ha a tanulóink elfogadnák egymást, elfogadnák helyüket a világban,
felfedeznék, hogy minden ember érték, és ezt az értéket kell előhozni bennük, a
képességet az alkotásra, a segítésre, az értékteremtésre. A színpadi produkció is egy
érték, ami ha elismerést hoz, a tanuló teljes jellemére, személyiségére pozitívan hat.
Nagyon fontos hogy a tanulók az általunk tanított tantárgyakon, és a tantárgyakon
keresztül elvégzett műsorokon keresztül megismerjék
-

a sikert,

-

a mozgásos táncokon keresztül az érzelmeket,

-

a bemutatókon az elismerést,

-

a csoportos órák alatt az elfogadást, a tiszteletet

-

a színpad által az alázatot.

Szeretnénk, ha tanulóink egy pár év után a következő értékeket közvetítenék:
-

érzelem gazdag, erkölcsös, tiszteli az értékeket,

-

becsületes, lelkiismeretes, kitartó, akaraterővel rendelkező,

-

ismeri önmagát, igényességre, önfejlesztésre törekszik,

-

tanulni vágyó, szellemileg fogékony,

-

rendelkezik

a

társas

emberi

léthez

nélkülözhetetlen

szokások

magatartásmódok ismeretével és gyakorlatával,
-

közösségi lény, a valahova tartozás érzése, a lakóhely és a haza szeretete
jellemzi,

-

felelősséget vállal önmagáért és másokért,

-

következetes, de toleráns, segítőkész, változásokra és változtatásokra is képes,

-

helyzethez illően képes viselkedni, jogainak érvényt tud szerezni
19
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Pedagógusaink, pedagógusképünk:
Intézményünk pedagógusai a magyar táncéletből kerültek hozzánk.
A T-Dance Alapfokú Művészeti Iskolatanárai úgy kerültek az intézményünkhöz, hogy
a táncos életből én és a testvérem, már személyesen ismertük őket, mielőtt nálunk
kezdtek tanítani.
A pedagógusokat a Magyar Táncművészeti Főiskolán ismertük meg, a legtöbb
tanárunk osztály, vagy évfolyamtársunk volt.
Területi elhelyezkedésünk is ebből az ismeretségből indult el. Intézményünk azért lett
országos méretű, (7 megye) mert az osztálytársaink nálunk akartak dolgozni. Ezért én,
mint intézményvezető, a lakóhelyükhöz közelebbi kistelepüléseken kerestem olyan
befogadó általános iskolát, akik szeretnének velünk dolgozni. Megtiszteltetés volt,
hogy volt táncos társaim velem, és intézményünkkel szeretnének dolgozni.
Intézményünkre a mai napig jellemző a baráti, nyugodt, emberi kapcsolatokra épülő
tantestületi hangulat. Intézményünk ebben a pedagógus szellemben működik:

-

közös megbeszélések,

-

havi egyszeri találkozás, kötetlen hangulat, nem nevelőtestületi, inkább baráti
megbeszélések, külön Pesten, és külön Nyíregyházán.

-

csapatépítő tréningek (közös kirándulás, Nyíregyházi értekezletek utána
kötetlen vacsora, közös produkciók)

-

fontos döntésekben közös érdekek képviselete (pl: telephelyek megszüntetése,
pedagógiai és nevelési program változtatása, Házirend fejlesztése, jelmezek
bővítése, fejlesztési területek, jól működő területek)

-

fejlesztési területek, fejlesztési szükségletek közös meghatározása (jelmezek
bővítése, hangeszközök beszerzése, laptopok javítása, vásárlása, szakirodalmi
jegyzetek,

könyvek

iskolán

belüli

terjesztése,

tanulók

tananyagának

nyomtatása,
-

Pedagógusok iskolán kívüli tevékenységének támogatása (beiskolázás, táncos
egyesületek támogatása, tanulók versenyeztetése, fellépések megszervezése.)
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régre

visszavezethető,

intézményünk egy kollektívaként tud működni, a célok közösek, szinte a
megalakulástól együtt dolgozunk az intézményért.
Munkánk az őszinteségre, a közös tiszteletre épül, így a nevelőtestület, ha problémája
van, nyugodtan és őszintén fordulhat hozzám, és vezetőtársaimhoz.
Nálunk működik a demokratikus megbeszélés, ha problémájuk van, nyugodtan
elmondhatják, ha velem van problémájuk a visszajelzéseket szívesen fogadom, mert
úgy gondolom, és alapelvem: ha a pedagógusom jól érzi magát, akkor én is jól érzem
magam. Ha ő szeret itt dolgozni, akkor az intézményünk csak pozitív lehet, mind a
szülők, mind a tanulóink szemében.
Így a vezető feladatok megosztásánál nagyon könnyű dolgom volt, mert
pedagógusainkat ismerem, és a következő ciklusban is tudom, hogy számíthatok rájuk.
Intézményünk szervezeti, vezetési felépítésben egy jól kialakult vezetői teamet hoztam
létre, mely a munkát hatékonyan tudja ellátni.
Igazgató
-

igazgatóhelyettes
o tanszakvezető
 szakmai munkaközösség

-

gazdasági vezető
o iskolatitkár
o könyvelés

A vezetői team kialakításánál figyelembe vettem, hogy
1. szakmailag felkészültek legyenek,
2. a minőségfejlesztés iránti elkötelezettség,
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3. ismerje az intézmény dokumentumait, az idevonatkozó jogszabályokat,
4. fogékony legyen az újra,
5. jó kommunikációs-, és szervező készség,
6. a nevelőtestület elfogadja
Az általam kiválasztott pedagógusokkal személyes megbeszélést folytattam, ahol
tájékoztattam őket a feladatról, a munka mennyiségéről és fontosságáról. Mindenki
elvállalta a feladatot, kihívást láttak benne, és szerettek volna többet hozzátenni
iskolánkhoz.
Pedagógusaink szakmailag és emberileg meg vannak nálunk becsülve. Pedagógusaink,
ha többletfeladatokat látnak el, vagy a kötelező órákon felül tanítanak fizetési
kiegészítést, vagy túlóra díj kifizetést kapnak. Beiskolázásukkal kapcsolatban
maximálisan támogatom őket. A művészeti iskolán kívüli tevékenységeket
versenyzésüket, fellépéseiket- (pl: Szombat Esti Láz), ha az intézmény hírnevét növeli,
maximálisan mellettük állok. (helyettesítés megszervezése, fellépő ruhák biztosítása,
versenytermek bérlése). Pedagógusaink a saját versenyekre, fellépéseikre azokat a
tanulókat akik megérdemlik, és a lehetőségek engedik, el szokták vinni, ez a
tanulóknak egy jutalom.
Büszke vagyok rá, hogy pedagógus gárdánk közel 80%-a állandó stáb, akikkel évről
évre dolgozhatok, és ezen pedagógusok büszkék arra, hogy a T-Dance Alapfokú
Művészeti Iskolatanárai.
Kitűzött céljaink megvalósításának egyik feltétele az alábbi pedagóguskép követése:

-

felkészültséggel, szaktudással, gazdag módszertani kultúrával rendelkezik,

-

nyitott az új információk befogadására, ismereteinek folyamatos kiegészítésére
és korszerűsítésére, innovatív szemléletű,

-

következetes, igazságos és humánus,

-

jó konfliktus- és kríziskezelő,
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világossá teszi, miért fontos a tananyag, mi az óra célja, mit kell tenni annak
elérése érdekében,

-

jól megválasztott módszerei biztosítják a tanulók a kreativitását, felkeltik az
érdeklődésüket,

-

modellközvetítő szerepet tölt be, személyisége, magatartása élmény forrás,

-

a tudás, a tanulás fontosságával kapcsolatos saját pozitív viszonyulását hitelesen
és meggyőzőerővel közvetíti, mint követendő mintát,

-

munkájában igényes, pontos és fegyelmezett,

-

határozott, megfelelő döntések meghozatalára képes,

-

egészséges életvezetés, lelki egészség, kiegyensúlyozottság, tolerancia jellemzi,

-

felelősségérzettel, önkritikával rendelkezik, szavai, tettei megfontoltak, hibáit
vállalja,

-

az iskola által megfogalmazott alapvető értékeket hitelesen közvetíti

Célmeghatározás
„Mi azt akarjuk, hogy az iskola családi otthon legyen,
ahol kinyílik a szív és feltárulnak a gondolatok.”
(Celestin Freinet)
Az

iskolában

folyó

nevelő-oktató

munka

fő

célja

a

komplex

személyiségfejlesztés, melynek során a pedagógia és pszichológia újabb
eredményeinek alkalmazása segítségével a gyermek adottságainak és a
lehetőségeknek megfelelően önálló, testben-lélekben harmonikus személyiséggé
tudjuk fejleszteni tanítványainkat, a gyermekek képességeinek figyelembe
vételével.
Az iskolának több funkciója van, nem kizárólag a tudás átadásának helye, hanem
világképet, emberképet ad, lehetőséget teremt a tanulóknak egy új mozgásforma
megtanulására.
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Az iskola élettér: a család, a lakás, a szomszédság, az utca és a természet mellett
a tájékozódás, a tevékenység helye. Fontos, hogy jó tartózkodási helye legyen a
gyermeknek.

Ennek

érdekében

intézményünk

folyamatosan

fejleszti

a

környezetét. (pl: iskolai tánctermek kialakítása, bútorok technikai eszközök
elhelyezése a telephelyeken.) Az elmúlt években nagyon sok fejlesztést
hajtottunk végre, mely a tanulók minőségi környezetét, jobbá, szebbé tette.
Az iskola a tapasztalás helye is, ahol az egyes ember megtapasztalja a
szükségszerűséget, az előnyöket és az élet értelmét. Ennek a közösségnek a
modelljén tanulja meg a gyermek a békés, igazságos, rendezett, felelősségteljes
együttélés alapfeltételeit és mindazokat a nehézségeket, amelyeket mindez
jelent.
Az iskola kísérleti helye egy létező világnak. Az iskola a középiskola a főiskola
megelőzi a munkahelyet, ezért nagyon fontos hogy a tanulónak már általános
iskolában lefektessük az egészséges emberi normákat, hogy a későbbiekben
zökkenőmentesen tudjon beilleszkedni a társadalomba. Ha az iskola élettér, az
egész személyiséget kell kibontakoztatni benne, ezért a tanítást a tapasztalással
igyekszünk kiegészíteni, ahol a tapasztalás fellépések formájában jelenik meg.
Az emberi harmóniának nagyon fontos része a munkahely, a kollégákkal
kapcsolatos viszony, a környezet, amit megteremtünk, de a legfontosabb a
hitvallás az, hogy szeretem-e azt, amit csinálok, a másik, hogy a munkámban
sikeres vagyok-e. Erre a harmóniára szeretnénk nevelni tanítványainkat. Meg
szeretnénk tanítani őket arra, hogy tekintsék magukat értéknek, hogy jóban
legyenek önmagukkal. Igazi védettséget személyiségük épsége biztosít. Fontos,
hogy a gyerekek ne szorongással, félelmekkel éljék végig iskolás éveiket.
Igyekszünk

ezért

egyszerre

szigorú,

szeretetteljes nevelők, lenni.
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Megpróbálunk olyan sokrétű és színvonalas munkát felelősséggel megtervezni,
mely elsősorban tanulóink érdekeit és szüleik elvárásait figyelembe véve, a fent
említett harmónia kialakítására törekszik.
Fontos a személyközpontú iskola megteremtése, működtetése, a gyermek
személyiségének kibontakoztatása.
Az ember része a világnak. Nem korlátlan ura annak, de felelőse: munkálkodik
benne, törődik vele, gondozza, alakítja. S minden egyes ember felelős a
másikért, tisztelettel tartozik a másik ember iránt.
Meg szeretnénk őrizni a hagyományos emberi értékeket, ezért növendékeinket
az élet tiszteletére, a természet szeretetére, az emberi munka, a kultúra
megbecsülésére, az egészséges életvitel igényére, az ehhez szükséges
önfegyelemre, valamint a tevékeny és alkotó életre neveljük.
Célunk a hagyományok tisztelete, a szülőföldhöz, a hazához településhez való
ragaszkodás, a közösségi ember érzéseinek gyarapítása, elhanyagolt értékeink
újraélesztése.
Szeretnénk felfedezni szűkebb környezetünk természeti adottságait, értékeit,
melynek megóvására ösztönözzük tanulóinkat.
Igyekszünk biztosítani az alapkészségek, képességek, a megfelelő kompetenciák
kialakulását, a felsőbb iskolába lépés lehetőségét pedig oly módon megerősíteni,
ami az anyaintézmények munkáját kiegészíti és segíti.
Szeretnénk elérni, hogy tanulóink értékeljék a tudást, értékeljék egymást,
egyéniségüknek megfelelő módon érdekelje őket a világ. Ennek érdekében
ismereteket adunk át, képességeket fejlesztünk, gondolkodni, beszélni,
cselekedni, mozogni, érezni tanítjuk őket, foglalkozunk a lemaradókkal,
csiszoljuk a tehetségeseket.
Fontos, hogy az intézményünkből kikerülő gyermek képes legyen tanulmányait
eredményesen folytatni a középiskolában, a megszerzett tudást fel tudja
használni, hogy a fellépéseken szerzett rutinból merítsen erőt egy állásinterjúban,
vagy a középiskola szalagavatói táncokban már aktívan részt tudjon venni.
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A környezetben, a társadalomban ható értékfelfogáshoz alkalmazkodva, mely
meghatározza a műveltség, a munka megbecsülését, az erkölcsi felfogást,
törekszünk

tanulóink

erkölcsi

arculatának,

magatartási

kultúrájának

kialakítására.
Olyan gyermekeket kívánunk nevelni, majd az iskolából kibocsátani, akik
megfelelő alapműveltséggel, biztos erkölcsi, mentális alapokkal rendelkeznek,
kiegyensúlyozottak, s vonzódnak egy meghatározott foglalkozáshoz, szakmához,
életcéljaik reálisak, és embertársukhoz való viszonyuk teljes harmóniában van.
A gyermekek számára fontos a többi gyermek, a kortársak közelsége. Ez
szocializációjuk feltétele, fejlődésük záloga.
Szeretnénk, ha minta és jó példa lehetnénk a befogadás, az elfogadás, az
integráció terén. Szeretnénk, ha a gyermekkori fejlesztés területén elért
eredményeinket jó gyakorlatként másoknak is átadhatnánk. Minőségi munkát
szeretnénk végezni, mert ezt diktálják hagyományaink, mert erre ösztönöz
minket a pedagógusi lét, erre sarkall a lelkiismeret.
Az előttünk álló feladatainkat:
-

a tantestület,

-

a tanulók,

-

a telephelyek szülői munkaközösségeivel,

-

a helyi diákönkormányzatokkal,

-

az iskolánk telephelyein működő alapítványokkal

-

intézményünk fenntartójával

-

a település fenntartóival,

-

az

anyaintézmények

pedagógusaival,

elkövetkezendő években is megvalósítani.
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Helyzetelemzés
AZ ISKOLA MÉRFÖLDKÖVEI AZ ALAPÍTÁSTÓL NAPJAINKIG

Az iskola helye és helyzete a településen belül
Meghatározó művészeti iskolánk számára, hogy azokon a településeken ahol a TDance Alapfokú Művészeti Iskola művészetoktatási feladatot lát el, a legtöbb
kistelepülésen egyetlen olyan művészeti iskolája vagyunk, akik képesség illetve
készségfejlesztő oktatást folytatnak a táncművészeti tanszakokon keresztül.
A T-Dance Alapfokú Művészeti Iskola, mint a legtöbb település egyetlen
művészetoktatási iskolája-, minden mozgással és tánccal (modern, társas, divat,
történelmi társastánc) kapcsolatos igényt, mely a gyerekek (pl. cigánytáncok
tanítása), a szülők, pedagógusok (pl.: iskolai rendezvények kiszolgálása) iskola
felől (pl.: magatartási, problémák javítása, agressziókezelés – drámajátékok
beépítése

a

tananyagba)

megfogalmazódik,

magas

művészi

fokon

kell

kiszolgálnunk.
Az iskola telephelyeinek közvetlen szociális környezete
Tanulóink falusi, zömében hátrányos illetve halmozottan hátrányos környezetből
járnak az iskolába. A családi hátteret illetően tanulóink 72%-a halmozottan
hátrányos családokból kerülnek ki, bár sajnálatos tény, hogy a csonka családban
felnövekvő diákjaink száma a korábbi évekhez képest is évről-évre növekszik.
Intézményünk felvállalta a roma tanulók felzárkóztatását, oktatását, hisszük, hogy a
művészeteken keresztül a társadalmi széthúzásokat enyhíteni tudjuk. Roma
tanulóink száma Intézményi szinten a teljes tanulólétszám közel 70%-a.
A T-Dance Alapfokú Művészeti Iskola- Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, BorsodAbaúj-Zemplén megye, Heves megye, Nógrád megye, Zala megyei, Vas megye,
Komárom-Esztergom megye– településein a hozzánk érkező tanulók nagyfokú
lemaradást mutatnak, a felzárkóztatás nagyon nagy munkát igényel. Túl a szociális
terheken, ezek a gyerekek általában tankönyv és egyéb felszerelések nélkül
érkeznek, otthon a tanulók étkeztetése is problémát okoz. A T-Dance Alapfokú
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Művészeti Iskola céljaként tűzte ki, hogy mindenben, amiben csak tudd segíteni
fog a hátrányos és a halmozottan hátrányos tanulóknak.
Ezért intézményünk tanulóinknak ingyenesen biztosítja
-

a bizonyítványt

-

a fellépéseken használt jelmezeket, ha kell iskolai környezetüket is fejleszti.

Nagyon sok településen működő általános iskolában besegítünk anyagilag a
környezet fejlesztésben.
-

termek festése,

-

iskolai bútorok korszerűsítése,

-

rendezvények díszítése,

-

gáláinkon megvendégeljük a tanulókat,

-

vendégfellépőkkel motiváljuk, inspiráljuk tanulóinkat

A környezeti nevelési munkánk eléréséhez elengedhetetlen feltétel, hogy az iskolai
élet résztvevői egymással, valamint külső intézményekkel, szervezetekkel jó
munkakapcsolatot, együttműködést alakítsanak ki. A résztvevők és a közöttük
kialakuló együttműködés egyben környezeti nevelési munkánk erőforrása is.
Az iskola és a helyi társadalom kapcsolata
Iskolánk tartalmas, jól működő, egymás véleményét tiszteletben tartó, korrekt
kapcsolatok kiépítésére törekszik. 2004-től óriási változáson és fejlődésen mentünk
keresztül. Az tény, hogy kiegészítő-oktatást folytatunk a magyar oktatási
rendszeren belül, de munkánk vitathatatlan, eredményeink magukért beszélnek.
Fontos tényezőnek tartom, hogy iskolánkról pozitív kép alakuljon ki partnereinkben,
amely csak tudatos tervezéssel, a meglévő kapcsolatok ápolásával, folyamatos építésével,
leendő kapcsolataink feltérképezésével, az együttműködés hatékonyságának növelésével
érhető el.
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Az intézmény kapcsolatrendszere:
Iskolánk fenntartója a „Táncért és Oktatásért” Művészeti Nonprofit Közhasznú
Korlátolt Felelősségű Társaság (4400. Nyíregyháza, Erdő sor 2. 4/25.).

Az elkövetkező időben is célom a fenntartóval és az intézmény dolgozóival való
folyamatos kapcsolattartás ápolása.
A különböző szervezetekkel való intézményi kapcsolataink segítséget nyújtanak a
közös értékteremtéshez és céljaink megvalósításához. Ennek érdekében szeretném, ha
a jövőben megerősödne az intézmény és a környezetében lévő települési és roma
nemzetiségi önkormányzatok közötti kapcsolat, melyeket közös rendezvények
szervezése,

megvalósítása,

illetve

kulturális

és

sporteseményeken

keresztül

valósítanánk meg.
Az iskolai életünk szerves részét képezik az általános iskola vezetői és dolgozói. Az
elmúlt évek során sikerült a telephelyek vezetőivel és dolgozóival olyan nyílt,
kölcsönös bizalmon alapuló, őszinte, partneri kapcsolatot kiépíteni, melynek
megőrzését és tovább mélyítését kiemelten fontos feladatomnak tekintem.
Pedagógiai munkánkat segítik (telephelyek)
-

telephelyeinken működő Önkormányzatok
telephelyeinken működő alapítványok
Tankerületek
szakszolgálatok dolgozói
iskolaorvos
védőnő
gyermekjóléti szolgálat
családsegítő szolgálat
gyámhivatal
iskolarendőr
egyházak képviselő

Tárgyi feltételek:
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Meghatározó szerepe van az iskola személyi és tárgyi adottságainak az iskolában
folyó nevelő-oktató munkában, az iskola megítélésében, a szülők érdeklődésének
felkeltésében, fenntartásában, a tanulólétszám megtartásában.
A T-Dance Alapfokú Művészeti Iskola nem saját épületekben, hanem az alapító
okiratában szereplő általános iskolák épületeiben oktat, így az elmúlt
időszakban, az évek múlásával egyre kedvezőbb feltételek teremtődtek a bennük
folyó oktató-nevelő munkához.
A tantermek egy része szaktanterem, vagy osztályterem jellegű, berendezéseit
intézményünk használja, a speciális eszközöket intézményünk a telephelyi
általános iskolákban feltételként megteremti. A tantermek tiszták, rendezettek. A
fellépéseken használt dekoráció ruhák biztosítása a kollégák gyermekszeretetét,
esztétikai érzékük fejlettségét tükrözi.
Minden tanárunk rendelkezik laptoppal, hangtechnikai eszközökkel, a tanári
gépek rendelkeznek internet eléréssel is.
Szemléltetőeszköz ellátottságunk jónak mondható. Rendelkezünk digitális
tananyagokkal, zenei hanganyagokkal, videofelvételekkel, mobil tükrökkel,
mobil balett rudakkal, melyek a szemléletesebb oktatást és a jobb megértést
biztosít a tanulóknak. Nagyon sok iskola már partner abban, hogy saját oktatási
termet alakítottunk ki, (tánctermet) így iskolánk már (Dejtár, Zagyvaszántó,
Encsencs, Kisköre, Kál, Szentpéterúr) több településen speciálisan kialakított és
felszerelt táncteremben tartja az órákat.
Az általános iskolák felszereltsége (bemutató jellegű, hiszen ez telephelyenként
változó, így a meghatározásnál általános eszközökre gondolok)
Intézményünk nagyon sok telephelyen dolgozik, de azok az eszközök,
felszerelések, amiket használunk, mindenhol fellelhető, hiszen törvényi feltétele az
iskola működésének.
Az Általános Iskolában fellelhető:
-

4- 12 tanterem,
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1 táncterem, (általunk létrehozott helységekből kialakítva)

-

1 könyvtár, (Iskolai, vagy települési)

-

1 tornaterem vagy tornaszoba,

-

öltözők,

-

illemhelyek, zuhanyzók

-

igazgatói iroda,

-

iskolatitkári, ill. igazgatóhelyettesi iroda,

-

orvosi szoba, (csak a nagyobb intézményekben)

-

szertárak (csak a nagyobb intézményekben)

-

számítástechnika terem található. (csak a nagyobb intézményekben)

2016.

Az összes általános iskolában ahol dolgozunk, a tantermek megfelelően
felszereltek. A bútorzat valamennyi teremben használhatóak, a tantermek tágasak,
világosak, szépen berendezettek. Az legtöbb iskola folyosóin beépített szekrények
találhatók, amelyekben a tanulók öltözetüket, tanszereiket is tárolhatják. Ebben mi
is segítettünk, hiszen Lakon, Nyírpilisen, Nagykapornakon, Szentpéterúron,
Boconádon, Nagyfügeden, Atkáron és még sorolhatnám a telephelyeket,
intézményünk a tanulók környezetének és a tanulók életminőségének javítása
érdekében iskolánk bútorokkal szerelte fel a felsorolt iskolák folyosóit. A
tantermekben a színvonalas pedagógusi munka eredményeként barátságos
környezetben tanulhatnak a gyerekek, és a tantermi dekorációk is igényes
pedagógusi munkáról vallanak.
A legtöbb általános iskolában van „aula” mely fogadja az ide látogatókat, és van
konyha és ebédlő, mely lehetőséget ad a kulturált étkezésre.
Az intézmény szép udvarokkal, tiszta termekkel, barátságos, otthonos arculattal
rendelkeznek..
Intézményünk az együttműködési szerződésében ezen eszközök használatára
kitér.
Személyi feltételek:
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Iskolánkban a pedagógusok a megfelelő végzettséggel rendelkeznek.
A pedagógusok felkészültsége megfelel a színvonalas oktatás megvalósításához.
Személyi

feltételeink

adottak

ahhoz,

hogy

intézményünk

megfeleljen

feladatának: megismertesse a gondjainkra bízott gyermekeket az alapvető emberi
értékekkel, felkészítse őket a társadalmi beilleszkedésre.
Nevelőink továbbképzéseken megbeszéléseken bővítik tudásukat, sajátítják el az
új pedagógiai módszereket, vagy az alkalmazható tanítást elősegítő módszereket.
Fontos, hogy iskolánkban jól képzett, sokoldalú szakemberek dolgozzanak.
Ezért a kollégák továbbképzési, önképzési szándékát szívesen támogatjuk.
Intézményünk dolgozói fiatalok, aktív sportolók, akik ma a szakma legjobbjai
között vannak. Többen diplomájuk megújítására, másoddiploma, vagy mesteri
diploma megszerzésére is vállalkoznak. A nevelők innovatív elképzeléseit a
legmesszebbmenőkig támogatom, sőt biztatom őket az új dolgok bevezetésére
(pl. Zumba alkalmazása a bemelegítésben, új irányzatú divattáncok alkalmazása
az oktatási anyagokban - Salsa)
Közös feladatok esetén jól együttműködik a tantestület. Bizonyítják ezt a magas
színvonalú

rendezvényeink,

előadásaink,

a

térség

iskoláival

való

bemutatóóráink, melyeket a tanárok nagy hozzáértéssel és lelkesen készítenek
elő, szerveznek meg. Tanáraink a közösségi rendezvényeken aktívan fellépnek,
ha kell, ők maguk is táncolnak a rendezvényeinken.
A főbb nevelési kérdésekben egységes álláspontot képviselnek, ezzel egy
harmonikus, nyugodt munkahelyi légkört teremtenek maguk körül.
Ha tantestületünknek, tanárainknak kérdése problémája van, az Általános iskola
segítségét is kérhetjük, hiszen ők nagyobb tapasztalattal rendelkeznek a
magatartási, viselkedési zavarokkal rendelkező tanulók esetében.
Pedagógusaink mai napig aktív táncosok, klubok táncegyesületek vezetői, a
magyar táncélet meghatározó alakjai.
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Intézményünk pedagógusai ismerik intézményünk alapdokumentumait,
-

pedagógiai program

-

helyi tanterv

-

házirend

-

SZMSZ

A pedagógusok által elfogadott tanszakvezető, és szakmai munkaközösség tagjai
és jómagam, mint intézményvezető a tantervet és a tanmeneteket közösen
dolgoztuk ki, mely tanmenetek a pedagógusoknak szabadságot ad (tanult táncok
ismétlése, és a szabadon választott táncok tanítása órák) így a tanmenet minden
telephely sajátosságára, igényére ráalakítható.
-

tanult táncok ismétlése (felzárkóztatás, tehetséggondozás)

-

szabadon választható táncok (helyi igények kisolgálása (cigány, disco, salsa
táncok…stb), versenyek gyakorlása, vizsgákra készülés, fellépésekre
készülés.

Belső tudásmegosztás
Nevelőtestületünk fontosnak tartja a belső tudásmegosztást, a legtöbb tanárunk a
mai napig együtt dolgoznak, versenyeznek, és tanulókat készítenek fel
versenyekre. Pedagógusaink segítik egymás munkáját, szívesen lejárnak egymás
telephelyeire, nemcsak ha helyettesíteni kell, hanem műsorok betanításában is
aktívan részt vesznek, vagy a félévi és év végi vizsgákon is szívesen látogatják
egymás tanítványait. Intézményünkben a nevelőtestületi értekezleteken mindig
adok teret és időt, hogy pedagógusaink egymástól tanuljanak táncokat, vagy
megbeszélhessék az adott település problémáit, kihívásait, ezzel is tanulva
egymás megoldásaiból (esetmegbeszélés).

Továbbképzések

33

Pályázat a T-Dance Alapfokú Művészeti Iskola állására

2016.

Napjaink információ áradatában a fő feladat a tanulók érdeklődésének felkeltése, a
tudáshoz vezető út megmutatása. Fel kell készíteni a diákokat az élethosszig tartó
tanulás képességének elsajátítására. Ehhez szükség van a pedagógus folyamatos
szakmai megújulására.
Az élethosszig tartó tanulás eszméje egy olyan új megközelítés, amely rámutat,
hogy a mai tudásalapú társadalomban az oktatás nem kizárólag az e célra
létrehozott rendszer feladata, másfelől arra is, hogy ez nemcsak az intézményi
keretek között történhet. E fogalom arra is figyelmeztet, hogy az oktatásnak nem a
tanítás a célja, hanem a tanulás. A tanulásfogalom az egyéni felelősség mozzanatát
is jelenti. A személyes tanulást is magába sűríti, s nem a befejezettség,
szakaszosság jellemzi, hanem a folyamatszerűség. Az élethosszig való tanulás
képességét kialakítjuk a gyermekekben, és gyakoroljuk pedagógusként, nevelőoktató munkát segítő felnőttként.
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény továbbra is alkalmazási
feltételként írja elő a pedagógusok hétévenkénti továbbképzését.
A továbbképzések teljesítési kötelezettsége 55 éves korra emelkedett. A
pedagógus - életpályamodell a minősítési eljárásnál figyelembe veszi a korszerű
pedagógiai, módszertani ismeretek meglétét és használatát.
Megbízásom esetén arra fogok törekedni, hogy minden pedagógusnak legyen
lehetősége támogatott tanulással teljesíteni a hétévenkénti továbbképzési
kötelezettségét.
Olyan – az intézményre is kiterjedő – egységes továbbképzési szabályzat és éves
beiskolázási tervek elkészítését tervezem, amelyek figyelembe veszik az
intézmények szakmai arculatát, a módszertani kultúra gazdagítását és a kollégák
érdeklődését. Közösen fogjuk meghatározni a prioritásokat, a beiskolázás
feltételeit.
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Célszerű lenne az inkluzív nevelést segítő, a gyógypedagógiai, drámapedagógiai,
informatikai, stressz kezelés, mentálhigiénés ismereteket nyújtó képzéseket
előtérbe helyezni. Ha lehetőség lenne rá, a helyben szervezett, járulékos
költségekkel nem járó, azonos témában több pedagógus részvételét biztosító
képzéseket szeretném előtérbe helyezni.
A sikeresen befejezett továbbképzésekről, a megszerzett ismeretekről, új
módszerekről, kutatási eredményekről a résztvevő pedagógus bemutató órán,
munkaközösségi megbeszélésen, nevelési értekezleten tájékoztathatja a kollégákat.
Ezzel elérhetjük, hogy a továbbképzések hasznosulnak, és beépülnek a mindennapi
nevelő-oktató munkába.
Ügyviteli, gazdasági, technikai dolgozók
Az iskola ügyviteli és gazdálkodási munkáját 2 fő iskolatitkár és 1 fő gazdasági
igazgató végzi. A munkánkat az általános iskola igazgatói, a helyi
munkaközösségek vezetői iskolatitkárai is segítik, akik az adminisztrációs
munkákban látnak el fontos feladatokat. Ők nagymértékben segítik munkánkat,
köszönet ezért. Továbbra is számítanék munkájukra. A gyerekek érdekeit a helyi
iskolák diákönkormányzata segíti, tanáraink a fellépésekhez szükséges igényeket
az iskolával és a gyermekekkel egyezteti.
Tanulói összetétel
A T-Dance Alapfokú Művészeti Iskolazömében kistelepüléseken, peremvidékeken
megtalálható kisiskolákban tevékenykedik. Ezen települések tanulóinak 75%100%-a

hátrányos/halmozottan

hátrányos

helyzetű,

ezért

a

törvénynek

megfelelően, egyes telephelyeinken Intézményünk térítési díj beszedése nélkül
ingyenesen biztosítja a tanulók részére a művészetoktatás tanszakait.
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Az iskolánkba felvett tanulók 70% gyermekvédelmi kedvezménybe részesül, vagy
hátrányos illetve halmozottan hátrányos tanuló, a 60%-nak közel a 5-10%-a SNI-s
tanulók, akik minden évben tanulási, magatartási, beilleszkedési zavarral küzdenek.
Ezek tünetei sokfélék, néha önállóan, néha halmozottan jelentkeznek.
Nehezíti még az ilyen tanulók beilleszkedését:
az új környezet, az új gyermekközösség, a felnőttek személye, amely megváltozott,
foglalkozási rend, tevékenységi struktúra.
Nagyon

fontosnak

tartjuk,

hogy

a

beilleszkedési,

tanulási,

magatartási

nehézségekkel küzdő gyerekek/tanulók, illetve a hátrányos/halmozottan hátrányos
helyzetű tanulók saját oktatási intézményükben azon belül saját korosztályuknak
megfelelő

csoportokban

tanulhassanak

művészetoktatást.

A

beilleszkedést

elősegíti, hogy a hátrányos/halmozottan hátrányos tanulókat nem szeparáljuk el a
többi tanulótól. Ezért oktatási intézményünk a peremvidékeken található
kisiskolákban a legtöbb helyszínen, osztályszinten tanítja az „anyaintézmény”
mellett a gyerekeket a táncművészetre.
A képességfejlesztő hatása miatt a művészeti képzésre a tanulókat nem
felvételiztetjük különböző szempontok alapján, ezen a szinten még nem a
tehetségek válogatása a cél, hanem a tanulók fejlesztése, ezért a tánc
készségfejlesztő hatása miatt a kisiskolák tanulóit felvesszük, és tanítjuk.
Mivel oktatási intézményünk nem állami/nem egyházi fenntartású, és a
művészetoktatást már a működő általános iskolákban tanítjuk, saját eszközökkel,
de nem saját, bérelt épületekben, ezért oktatási intézményünk az adott
településeken élő, már ott tanuló gyermekkel kezd el dolgozni.
Oktatási Intézményünk nagyon sok időt szentel arra, hogy mindig aktualizálja,
fejlessze a különböző területeken élő tanulók környezetéhez alkalmazkodva,
alakítsa ki oktatási programját. Intézményünk Pedagógiai Programja a törvényi
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előírásoknak megfelelő, szakértő által ellenjegyzett, a Nemzeti köznevelésről szóló
törvényeknek, illetve az új Nemzeti Alaptanterv által megfogalmazott alapelvekkel
összhangban van.
A társadalmi változásokkal párhuzamosan azonban egyre nagyobb réteget
alkotnak a halmozottan hátrányos helyzetű környezetben élők. Szüleik
munkanélküliek, vagy alacsony az iskolai végzettségük.
Sajnos a megnehezedő társadalmi helyzet egyre több családnál anyagi gondot
okoz. Munkalehetőség hiányában a szülők nehéz körülmények között nevelik
gyermekeiket.
A szülők nagy része szeretné taníttatni gyermekét, olyan középiskolába íratni,
ahol olyan szakmát tanulnak, amellyel boldogulni tud az életben. Éppen ezért
nagy feladat hárul a tanári karra, mert nálunk a képességfejlesztés a tánc
nyelvezetén keresztül fontos feladat, mert hozzátudunk járulni a sikeres
beilleszkedéshez.
A mozgásgyakorlatok által:
-

a mozgáskoordináció,

-

ügyességi, szemkoordináció,

-

memória, kreativitás,

-

improvizálás, másolás képességének fejlesztése a cél

A táncokon keresztül:
-

az önuralom és koncentráció figyelmet,

-

koncentrációs gátlásoldást,

-

kiközösítés megakadályozását szeretnénk elérni.

A táncórákon a jókedv, a leleményesség, a kapcsolaterősítő, a megfigyelés,
közérzetjavító, térbeli tájékozódás, egymásra figyelés a jellemző.
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A hiányzások csökkenőben vannak, köszönhető ez annak a rendeletnek, amely
megszigorította az iskolai hiányzásokat.
Közvetlen megrendelők: a szülők
Intézményünk közvetlen környezetében élő legfontosabb nevelőtársaink a
szülők. A legnagyobb mérésünk a telephelyeken visszairatkozó tanulók száma.
Kapcsolataink a szülőkkel korlátozottak. Munkánk eredményét a szülők iskolánk
esetében a fellépések számával, és azok minőségével tudja mérni. Természetesen
pedagógusaink teljesen nyitottak a szülői igények felé.
Negatív tendencia viszont, hogy egyre inkább előfordul a számon kérő stílusú,
agresszíven fellépő szülő, nagyon nagy a számuk azoknak a szülőknek, akik
semmilyen formában nem dolgoznak együtt sem velünk sem az anyaintézmény
pedagógusaival.
Így azonban nem csodálkozhatunk azon, hogy egyre több az olyan tanuló, akivel
nehéz boldogulni. A szülők számon kérik az iskolán gyermekeik hibáit, míg
közös nevelési elvekkel, jobb odafigyeléssel jobb eredményeket érhetnénk el.
A szülők jobb tájékoztatása érdekében segítséget kérünk a telephelyi általános
iskola pedagógusaitól, szülői értekezleteiket, az iskolai ellenőrzőjüket mi is
használjuk.

Vezetői koncepció
„A cselekvést meg kell hogy előzze a tervezés, hogy a végrehajtás során ne keveredjen minden
össze.”
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(Alan Alexander Milne)

Hírnév javítása
Iskolánk jövője, stabilitása szempontjából rendkívül fontos a hírnevünk javítása.
A köztudatban a rossz hírek sokkal gyorsabban terjednek és tartósabban
megmaradnak, mint jók. Hiába vannak felkészült pedagógusok, hiába folyik jó
színvonalú munka intézményünkben, ha erről a környezet nem szerez tudomást.
Ezért nekünk nagyon fontos, hogy tanulóink minél több rendezvényen
fellépjenek. Terveim között szerepel az iskola honlapjának megújítása, a szülők
és tanulók számára rendszeres információk kerüljenek fel arra.
Mind több alkalmat kell teremteni nyílt napok tartására, amikor a szülők
megismerhetik a tanórákon folyó munkát, gyermekeik szereplését, tudását
figyelemmel kísérhetik.
Több nyilvánosságot kell adni az elért eredményekről, a színvonalas ünnepi
műsorokról, rendezvényekről, meg kell teremteni a felületet, ahol a szülők
láthatják a gyermekeiket.
Mindezekkel szeretném megtartani, esetleg növelni a tanulólétszámot.
Készségek, képességek fejlesztése
Ugyanolyan

jelentőséget

tulajdonítok

a

felzárkóztatásnak,

mint

a

tehetséggondozásnak. Minden diák számára a legjobb képzést, fejlesztést kell
megadnunk. A felzárkóztató, tehetséggondozó foglalkozásokat nekünk szinte a
tanórákon belül kell megoldanunk.
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Intézményünk éves szinten úgy gazdálkodik, hogy megtakarítási pénzből
különböző eszközökkel, ruházattal, játékokkal is segítsük a nehéz helyzetben élő
családokat, iskolákat. (jelmezek, bizonyítványok, taneszközök, írószerek,
tonerek, projektorok stb. vásárlására kerülhet sor).
Fejlesztési területek
-

AZ ISKOLA ÉPÜLETÉHEZ, KÖRNYEZETÉHEZ KAPCSOLÓDÓ FEJLESZTÉSI
FELADATOK

-

OKTATÓ-NEVELŐ MUNKA FEJLESZTÉSI TERVE

-

HUMÁN ERŐFORRÁS FEJLESZTÉSE

-

INTÉZMÉNYI KULTÚRA FEJLESZTÉSE, HAGYOMÁNYŐRZÉS

-

EGÉSZSÉGNEVELÉS ÉS KÖRNYEZETI NEVELÉS

-

GYERMEK- ÉS IFJÚSÁGVÉDELEM

-

VISELKEDÉSKULTÚRA

-

SZOCIÁLIS HÁTRÁNYOK, BEILLESZKEDÉSI, TANULÁSI, MAGATARTÁSI
NEHÉZSÉGEK ENYHÍTÉSÉT SEGÍTŐ TEVÉKENYSÉGEK

-

AZ INTÉZMÉNY KAPCSOLATRENDSZERE, BŐVÍTÉS LEHETŐSÉGEI

Az iskola épületéhez, környezetéhez kapcsolódó fejlesztési feladatok
Az iskola épülete és környezete meghatározó alkotó eleme az intézmény
szervezeti kultúrájának. Fontosnak tartom, hogy az a környezet, amely körülvesz
bennünket igényes, kulturált, nevelő hatású legyen.
Ez nem csupán pénz kérdése, hiszen mi magunk is folyamatosan azon
munkálkodunk, hogy minél szebbé, esztétikusabbá, kellemesebbé varázsoljuk
közvetlen környezetünket, ahol mindennapjainkat töltjük, ezért nagyon szoros
kapcsolatban kell lennünk az anyaintézményekkel.

OKTATÓ-NEVELŐ MUNKA FEJLESZTÉSI TERVE
Oktató-nevelő munkánkat az átdolgozott, nevelőtestületünk által elfogadott
Pedagógia Programunk szerint végezzük. A kötelező tanórai foglalkozások mellett a
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tanulók életkorának, érdeklődésének, képességeinek és fejlettségének megfelelően
tanórán kívüli tevékenységeket is biztosítunk.
Legfontosabb feladatunk, hogy pedagógiai tevékenységünket a gyermekek mindenek
feletti érdeke vezérelje.
Céljaink:
 a gyermekek harmonikus lelki, testi és értelmi fejlődésének elősegítése
 készségeik, képességeik, ismereteik, jártasságaik, érzelmi és akarati
tulajdonságaik, műveltségük életkori sajátosságaiknak megfelelő, tudatos
fejlesztése
 a nevelés-oktatás eszközeivel a társadalmi leszakadás megakadályozása és a
tehetség gondozása
 olyan intézményi pedagógiai kultúra kialakítása, melyet az egyéni bánásmódra
való törekvés, a gyermek, a tanuló elfogadása, a bizalom, a szeretet, az
empátia, az életkornak megfelelő követelmények támasztása, a feladatok
elvégzésének ellenőrzése és a gyermek, tanuló fejlődését biztosító sokoldalú, a
követelményekhez igazodó értékelés jellemez
 a tanulás szervezése során páros munka, differenciált csoportmunka, illetve
kooperatív tanulási technikák alkalmazásával megvalósuló készségfejlesztés
 a testi és lelki egészség megőrzése érdekében a pozitív beállítódások,
magatartások és szokások kialakulásának elősegítése
 a tanulók saját környezetük, a természet és a társas kapcsolatok értékei iránti
fogékonyságának kialakítása
 oktató

nevelőmunkánkat

a

tevékenység

és

gyakorlatközpontúság,

a

fokozatosság és folyamatosság jellemezze
 a

kommunikációs

megteremtésével

az

készségek

alakításával,

nyugodt,

alapvető

viselkedési

szokások,

társadalmi normák elsajátíttatása
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 a hátrányos helyzetű és a halmozottan hátrányos helyzetű tanulók esetében
differenciált fejlesztéssel, egyéni bánásmóddal az esélyegyenlőség maximális
biztosítása
 az egészséges életmód, a tartalmas szabadidős tevékenységek, az önművelés, és
az élethosszig tartó tanulás iránti igény kialakítása
 az önálló tanulás és ismeretszerzés képességének elősegítése, egyénre szabott
tanulási

módszerek

és

technikák

kialakításával,

hosszabb

időkeret

önbecsülésük

korszerű

biztosításával
 reális

önértékelésük,

kudarctűrő

képességük,

tanulásszervezési eljárások alkalmazásával való kialakítása
 a sajátos nevelési igényű gyermekek adottságainak és korlátainak figyelembe
vételével a legteljesebb habilitáció vagy rehabilitáció biztosítása, a hiányzó
vagy sérült funkciók helyreállításának elősegítése
 nyílt napok, bemutató órák szervezésével nyújtsunk betekintést oktató-nevelő
munkánkba
 a továbbtanuló diákjaink számára középiskolai előkészítő programok
szervezése, kiemelt feladat a gyermekek olvasóvá nevelése, melynek
érdekében az iskolai és községi könyvtárban könyvtárhasználati órák
megtartása
Humán erőforrás fejlesztés
Az iskola, mint szervezet életében az egyik legalapvetőbb feladat a
humánerőforrás folyamatos fejlesztése. Oktató-nevelő munkánk minőségének
meghatározó tényezője a jól képzett pedagógus. Meggyőződésem szerint a mi
nevelőtestületünk olyan kiváló pedagógiai adottságokkal, nagyfokú elhivatottsággal
rendelkező, gyermekközpontú kollégákból áll, akiket közös gondolkodás és tenni
akarás jellemez.
A nevelőtestület alapját, az intézmény stabilitását azok a régi kollégák alkotják, akik
évtizedek óta az intézményben végzik feladatukat. Pedagógiai tapasztalataik,
helyismeretük segíti az újonnan érkezett kollégák beilleszkedését, hogy ne csak
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jöjjenek, hanem meg is érkezzenek hozzánk. Ők azok, akik őrzik az intézmény
szellemiségét, ismerik múltját, hagyományait, s ezeket az értékeket tovább is adják a
fiatalabb generáció számára.
Az elmúlt évek pályázataihoz kapcsolódóan nevelőtestületünk számos továbbképzésen
vett részt, de fontosnak tartom az ismeretek folyamatos bővítését a jövőben is.
Terveim között szerepel olyan belső, intézményi tanulási rendszer kialakítása,
melynek során a továbbképzésen részt vevő kollégák a kapott ismereteket, innovatív
módszereket a nevelési értekezletek keretén belül továbbadják a nevelőtestület
tagjainak.
Rendkívül fontosnak tartom a tapasztalati úton való ismeretszerzést is, melynek
érdekében a hospitálások számának növelését tervezem. Véleményem szerint ez által
olyan, a gyakorlatban is kipróbált, jól hasznosítható módszerekhez juthatnánk,
melyeket beépíthetnénk saját pedagógiai munkánkba is.
Fontos feladatomnak tekintem a nevelőtestületen belüli egyenletes terhelés
kialakítását, a pontos feladat meghatározást, melynek következtében pedagógusaink
megtalálják egyéniségüknek, érdeklődésüknek, kvalitásaiknak megfelelő feladatot az
egyén és közösség érdekeinek összehangolásával. Mindezek mellett legalább olyan
fontosnak tartom a jól végzett munka elismerését.
Célom továbbra is a nevelőtestület egységes gondolkodásának megtartása, közös,
mindenki által elfogadott, reális célok kitűzése, mellyel minden kolléga azonosulni
tud. Fontosnak tartom, hogy minden kollégám érezze, a feladatok csak általa és vele
oldhatók meg.
Felgyorsult világunkban az információ birtoklása nagymértékben felértékelődött,
ezért a jövőben nagy hangsúlyt kívánok fektetni az információ pontos és gyors
áramlására.
Az Intézményi kultúra fejlesztése
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személyisége,

melynek

építését,

arculatának kialakítását, továbbfejlesztését fontos feladatomnak tekintem a
jövőben, mely amellett, hogy közösséget formál, alakít, nem csak külsőségekben,
hanem belső értékekben is megjelenik. Hiszek az épített környezet, a falakat díszítő
dekorációk, a parkosított udvar személyiségformáló erejében, melyeknek ugyanakkor
fontos információhordozó szerepük is van az intézmény szűkebb és tágabb környezete,
illetve a partnerek felé.
Új színt szeretnék adni az iskola arculatának, melynek elemei az alábbiak
lehetnének:
-

intézményi címer, logó

-

Honlapunk folyamatos fejlesztése

-

táncfesztiválok szervezése,

-

logóval ellátott pólók

Mindezek

mellett

meggyőződésem,

hogy

az

iskola

jövője

szempontjából

elengedhetetlen a hagyományok ápolása, a múlt értékeinek tiszteletben tartása.
Szeretném megőrizni iskolánk eddigi hagyományait, ugyanakkor újak bevezetésével is
színesíteni kívánom iskolánk életét, és teljesen beépülni a telephelyeinken található
iskolák kulturális életébe.
Hagyományainkat, iskolai rendezvényeinket, ünnepeinket, házi versenyeinket az éves
munkatervben meghatározottak alapján végezzük.

Egészségnevelés
Az egészséges életmódra nevelést már kisgyermekkorban el kell kezdeni, és az
életfordulókon - serdülőkor - fokozottabban meg kell erősíteni. A nevelési
folyamatban nélkülözhetetlen az alapvető értékek mellett a testi-lelki-szociális
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egészség közvetítése, az élet egészségvédelme, az egészség megőrzésének, a
betegségek megelőzésének tudatosítása.
Ennek érdekében kiemelt figyelmet kell fordítani a gyermek, a tanuló egészséghez,
biztonsághoz való jogai alapján a teljes körű egészségfejlesztéssel összefüggő
feladatokra, amelyek különösen az alábbi területekre terjednek ki:
 az egészséges táplálkozás,
 a mindennapos testmozgás,
 a testi és lelki egészség fejlesztése,
 a

viselkedési

függőségek,

a

szenvedélybetegségekhez

vezető

szerek

fogyasztásának megelőzése,
 a bántalmazás és iskolai erőszak megelőzése,
 a balesetmegelőzés és elsősegélynyújtás,
 a személyi higiéné,
 családi életre nevelés,
 felvilágosító előadások.
Az egészségnevelés intézményünkben számos színtéren van jelen, szinte minden
telephelyünkön aktívan részt veszünk az „egészség” nap rendezvényeken.

Környezeti nevelés
Iskolánk fontos feladatának tekinti a környezethez való pozitív viszony formálását, a
növények és az állatok szeretetét, környezetvédő magatartás kialakítását, a gyerekek
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természettel való közvetlen élményekhez juttatását, a felnőttkori környezettudatos
életforma alapjainak megteremtését.
Nagyon támogatom az áprilisi, májusi órák szabadban történő megtartását.
Gyermek ifjúságvédelem
Iskolánkban a gyermek- és ifjúságvédelmi feladatok elvégzése az anyaintézmény
vezetőjének irányításával elsősorban az osztályfőnökök feladata, akik egy jól működő
jelzőrendszer segítségével a veszélyeztető körülmények felismerését követően, azok
gyors és hatékony megszüntetése érdekében lépéseket tudnak tenni.
Az iskolai gyermek- és ifjúságvédelmi feladatok magukban foglalják mindazokat a
feladatokat, amelyek mindahhoz szükségesek, hogy a gyermek, tanuló családban
történő nevelése, iskolai felkészülése megvalósulhasson, hogy a tanuló személyiségét
kibontakoztathassa,

tehetségét

kifejleszthesse,

hátrányát

ledolgozhassa,

hogy

hozzájusson a fejlődéséhez szükséges ellátáshoz.
A gyermekvédelmi munka hatékonyága érdekében a pedagógusaink igyekeznek napi
kapcsolatot tartani az anyaiskola dolgozóival és szükség esetén felveszik a kapcsolatot
a

családsegítő

szolgálattal,

gyámhivatallal,

illetve

a

nevelési

tanácsadó

szakembereivel.

Szociális hátrányok, beilleszkedési, tanulási magatartási nehézségek enyhítését
segítő tevékenységek
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Pedagógiai munkánk során kiemelt feladatunk a hátrányos helyzetű és halmozottan
hátrányos helyzetű tanulók esélyegyenlőségének biztosítása.
A hátrányos helyzetű tanulók nevelése az integrációs és képesség-kibontakoztató
felkészítés pedagógiai rendszere (IPR) módszertani elemeinek adaptációja alapján
folyik.
Kiemelt céljaink között szerepel:
-

esélyegyenlőség megteremtése

-

a szociális hátrányok csökkentése

-

a tanulók fejlődésének folyamatos nyomon követése

-

a szülőkkel való folyamatos kapcsolattartás

Felzárkóztató tevékenységeink:
-

differenciált tanulásszervezés a tanórákon

-

egyénre szabott házi feladatok

-

felzárkóztató foglalkozások

-

fejlesztő foglalkozások

Beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézségek enyhítését segítő tevékenységek
A beilleszkedési, tanulási és magatartási zavar az elfogadott társadalmi normáktól való
eltérő viselkedés, valamint a tanulási képességek zavara. Fontos feladatunknak tartjuk
időben felismerni és kiszűrni a beilleszkedési, tanulási és magatartási problémákkal
küzdő tanulókat, s ezt követően megfelelő szakemberhez irányítani.
A beilleszkedési, tanulási és magatartási zavarok enyhítését az alábbi pedagógiai
tevékenységekkel kívánjuk elérni:
 fejlesztőpedagógus támogatásával egyéni fejlesztés, tanulmányi támogatás,
 többségi órákon támogató légkör kialakításával, békéltető, konfliktusmegoldó
stratégia alkalmazásával,
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 a felnőttek és a serdülők közötti barátságos viszony kialakításával, amely
lehetővé teszi, hogy a tanuló problémáival, érzelmi konfliktusaival, kritikus
élethelyzeteiben bizalommal fordulhat tanítójához, tanáraihoz,
 személyes szeretetteljes bánásmód kialakításával,
 teljesíthető, reális követelmények támasztásával, a pozitív énkép kialakulásának
támogatásával (dicsérettel, biztatással),
 a szülőkkel való rendszeres kapcsolattartással,
 a közös iskolai és iskolán kívüli programok során a peremhelyzetű tanulók
bevonásával,

Sajátos nevelési igényű tanulók integrálása, fejlesztése
Iskolánk fogadja a beiskolázási körzet sajátos nevelési igényű tanulóit, kiemelt
feladatunknak tekintjük az iskola életébe való maradéktalan integrálásukat.
Az SNI-s tanulók nevelése-oktatása állapotuknak megfelelően a vonatkozó jogszabályi
előírások szerinti speciális implementációjú tanterv szerint történik. A használt
módszerek igazodnak hiányosságaikhoz, fogyatékosságukhoz. Értékelésük egyéni
elbírálás alapján, a vonatkozó szabályozók által megfogalmazott metódusnak
megfelelően folyik.

Azoknak

az

SNI-s

tanulóknak

kerül

sor

a

többségi

tanulókkal

történő

együttnevelésére, akiknek nevelését-oktatását a szakértői bizottságok integrált
osztályban javasolják. Ezek a tanulók többségi társaikkal együtt végzik iskolai
feladataikat, de a szükséges területeken támogatást kapnak. Ez jelenti a fokozott
toleranciát, az egyéni fejlesztést, más munkaszervezési formák alkalmazását, speciális
tankönyv használatát, az ellenőrzés és értékelés szigorú igazítását a tanuló
képességeihez, s az egyéni foglalkozásokat.
Tanórán kívüli tevékenységek
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Az osztály számára a fellépések előtt oktatóink külön órákat építenek be, a jobb
fellépési eredmény elérésének céljából.
A felzárkóztató, tehetséggondozó foglalkozásokat nekünk szinte a tanórákon
belül kell megoldanunk, de oktatóink a jobb képességű diákokkal tudnak együtt
dolgozni.
A tanórán kívüli tevékenység a sport is, mely az egészséges életmód
elengedhetetlen része. Legkedveltebb a kézilabda, a futball különböző játékok,
melyeket, választható formában lehet alkalmazni jutalmazás céljából.

Az iskolai rend, fegyelem
A gyermekek irányítása nagy figyelmet követel tantestületünktől. A szabályok
betartása és betartatása néhány tanuló esetében napi problémát okoz. Az ügyeleti
rend szigorú fenntartásával, a rendetlenkedők kiszűrésével, ahol órarendben
vagyunk az ebédeltetés rendjének megoldásával – osztályonként, tanári
felügyelettel – az állandó udvari ügyelet megszervezésével, melyhez az általános
iskolák pedagógusai nagy segítséget nyújtanak..
Továbbra is számítok az Intézményekben dolgozó Alapítványok munkájára, és a
települések

Önkormányzatának

támogatására,

segítségére,

akik

segítik

munkánkat.
A hiányzások visszaszorításában nagyon fontos, hogy a tanulóknak el kell
mondani, az órák látogatása beiratkozás után kötelező.
A pedagógus közvetlenül tájékozódhat a hiányzás okáról, és megteheti a
szükséges intézkedéseket, felszólítás, feljelentés, melyet az anyaintézmény
ellenőrzőjébe beírhat. A tanulói óra 30%-nál több igazolatlan mulasztás esetében
a tanulót fel kell szólítani, hogy az évet meg kell ismételnie.
Az intézmény gazdálkodása
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Az intézmény önálló gazdálkodású. Igazgatóként tapasztalatot szereztem az
egyes gazdálkodási folyamatok lebonyolításának módjáról.
-

az éves költségvetés tervezése

-

előirányzat felhasználásának módosításáról

-

az intézmény üzemeltetéséhez, fenntartásához kapcsolódó kiadások és
bevételek alakulásáról

-

a pénzkezelésről

-

adatszolgáltatásokról (statisztika, KIR - Közoktatási Információs Rendszer ,
normatív igénylés)

Az elmúlt évek során megismertem a gazdálkodás folyamatában részt vevő
dolgozók gazdálkodással összefüggő feladat hatás és jogkörét:
-

utalványozás

-

ellenjegyzés

-

érvényesítés

-

kötelezettségvállalás

Törekedni szeretnék egyszerű, hatékony gazdálkodásra.
Az intézményi gazdálkodás a mindenkori költségvetési keretszámok függvénye. Ezen
belül a gazdaságosság, takarékosság, a hatékonyság és az eredményesség jelenti a
megfelelő színvonalú intézményi gazdálkodást. Alapkövetelménynek tekintem a
költségvetési keretszámok pontos betartását, a felelős bérgazdálkodást.
A költségvetésben lebontásra kerülnek a berendezéseknek az üzemeltetési, fenntartási
költségei, amelyek a zavartalan működtetést biztosítják. Ezeknél is követelmény a
költségek ésszerű felhasználása.
Az intézmény saját bevételének növelése pályázatok útján lenne lehetséges. Úgy
látom, hogy a saját bevételeket az átvett pénzeszközök terén lehet bővíteni. Ehhez
szükség lenne egy jó pályázati figyelő rendszer kialakítására.
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Továbbiakban különösen az iskola fejlesztésére lenne szükség.
Az intézményi működés magában foglalja az intézményi feltételrendszer meglétének
és állapotának folyamatos vizsgálatát, a gyermekeket, tanulókat és az intézményben
munkát

végzők

egészségét

veszélyeztető

minden

körülmény

feltárását,

megszüntetését, az állagmegóvást.
Támogatom olyan szabadidős tevékenységek szervezését, melyek megfelelnek egyes
civilszervezetek

profiljának,

ezáltal

azok

bevonhatók

támogatóként,

például

egészségnap szervezésébe, térítési díjak befizetésének támogatásában.
A kiadásokon belül prioritást élvez a személyi kiadások, és az ahhoz kapcsolódó
járulékok. Csökkenteni a dologi kiadásokat, ezen belül az üzemeltetéssel
kapcsolatos költségek csökkentésére kevés mód van, sőt a szolgáltatási árak egyre
nőnek. A szakmai kiadások csoportja az, amit esetleg csökkenteni lehet olyan
mértékben, hogy az a szakmai működést ne veszélyeztesse. A jövőben is szeretnénk
kihasználni ezeket a lehetőségeket, amellyel a hiányt pótolni lehet (szemléltető
eszközök, papírszükséglet, irodaszerek).
A gazdálkodás szabályszerűségére különös figyelmet kell szentelni, egyre
gyakoribbak az ellenőrzések – Kincstár, Törvényességi , hatósági ellenőrzések – és
ennek meg kell felelni.
Meggyőződésem, hogy a tudatos odafigyeléssel, az épített és természetes környezet
rendeltetés szerinti használatával, állagának megóvásával tovább csökkenthetők az
intézmény költségei, s a beszerzések, javítások helyett a fejlesztésre (környezet
szépítésre, korszerű eszközök beszerzésére) fordíthatjuk a rendelkezésünkre álló
forrásainkat.

A vezetői célok megvalósulásának ütemezése
Rövid távú célok:
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-

Az intézmény arculatának, profiljának kialakítása.

-

Az intézmény és a nevelőtestület közötti kommunikáció szervezése,
adatok, információk gyűjtése, továbbítása.

-

Belső kommunikáció javítása.

-

Menedzserszellemű vezetés megvalósítása, a településeken folyamatos
megjelenés.

-

Stabil intézményi szerkezet kialakítása.

-

Az

anyaintézményekben

működő

alapítványokkal

szorosabb

munkakapcsolat.
-

Egységes fellépést várok a fegyelmezetlen tanulóinkkal szemben

-

Biztosítani kívánom a folyamatos tájékoztatást az iskolánkban folyó
eseményekről a szülők, fenntartó és érdeklődők felé

Középtávú célok:
-

Intézményi továbbképzési program prioritásainak meghatározása.

-

Belső kommunikáció javítása.

-

A fellépésekhez szükséges jelmezek biztosítása.

-

Pályázati és egyéb bevételi forrásból bővíteni kívánom intézményünk
informatikai eszközparkját. Szeretném elérni, hogy 3-4 éven belül minden
kolléga tudjon az iskolában „saját” számítógépen készülni az óráira, illetve
tudja azt használni a tanításában

Hosszú távú célok:
-

Stabil intézményi szerkezet működtetése.

-

Külső pályázatfigyelő munkacsoporttal eredményes kapcsolat

-

Az

anyaintézményekben

működő alapítványokkal

munkakapcsolat.
-

kulcskompetenciák fejlesztése

-

a gyermeki jogok tiszteletben tartása

-

hátrányos helyzetű gyerekek felzárkóztatása
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-

tehetséges tanulók felismerése, támogatása

-

a másság elfogadása, integráció segítése

-

esélyegyenlőség biztosítása

-

egészséges életmódra nevelés

-

bűnmegelőzés

2016.

Összegzés
„A nagy örökség egyúttal kötelesség. Nehéz helyzet csak ott támad, ahol az ember a
kötelességét megtagadja. A nagy kultúrával feltétlenül együtt jár az a kötelezettség,
hogy az ember tovább építse. Kultúrában születni nemcsak annyit jelent, hogy élvezni
a kiváltságokat, amiket az ősök alkotása teremtett, hanem annyit is, hogy előkészíteni
az utódok kultúráját.”
(Hamvas Béla)
Úgy érzem, hogy az elmúlt években végzett intézményvezetői, pedagógusi
tevékenységem nagymértékben elősegítette, hogy az iskola működésének szinte
minden területén kipróbálhassam magam, és olyan gyakorlati tapasztalatot, jártasságot
szerezzek, amely segítségemre lehet intézményvezetői munkám folytatásában.
A mai változó világunkban egy intézmény vezetése igazi kihívás, nem könnyű feladat,
azonban intézményünk stabil, jól felkészült, együtt gondolkodásra és együtt
munkálkodásra képes, lelkes, elhivatott pedagógusai, illetve a lelkiismeretes,
munkájukat nagy precizitással, hozzáértéssel végző alkalmazotti közösségünk erőt
adhat az intézményvezetői munka elvégzéséhez.
Kollégáimmal együttműködve az elkövetkező 5 évben intézményvezetőként szívesen
folytatnám tovább a már megkezdett munkát, Pedagógiai Programunk megvalósítását,
továbbfejlesztését.
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Meggyőződésem, hogy szellemi és fizikai értelemben fenntartani, továbbépíteni a TDance Alapfokú Művészetoktatási Intézményt, a hagyományok továbbvitelével és a
gyorsan változó igények figyelembe vételével egyszerre lehet. Ebben a munkában az
iskola minden dolgozójának feladata van. Ha az alapító atyák szellemében teljesítjük
kötelességünket, nyugodt lelkiismerettel reménykedhetünk, hogy mindig lesznek
elegen, akik megtöltik padjainkat…
Ebben az iskolában tanítani, tanulni, dolgozni – az iskolát vezetni nagy felelősség.
Úgy gondolom, vezetőként alkalmas vagyok arra, hogy
-

felelősséget vállaljak más emberekért,

-

célokat határozzak meg és irányt mutassak,

-

helyes döntéseket hozzak

-

meghallgassak másokat,

-

megértessem másokkal, mit kell elérnünk

-

jó példával szolgáljak más kollégáknak,

-

feladatokat delegáljak és ellenőrizzek,

-

motiváljak, elismerjek és – ha szükséges – szankcionáljak,

-

az iskola arculatát megőrizzem, megerősítsem

„Egyedül nem megy!”
Vezetőként alkalmazom a vezetés és a team-munka irányelveit, igyekszem ezeknek
megfelelően tevékenykedni. Munkatársaimtól elvárom, hogy ismerjék, aktívan
támogassák az iskola céljait azzal, hogy kezdeményeznek, munkájukért felelősséget
vállalnak és képességeiket, tudásukat folyamatosan fejlesztik. Minden alkalmazottnak
szüksége van arra, hogy bízhasson a vezetésben és érezze, hogy a vezetés is bízik
benne. Ez a kölcsönös bizalom. A sikeres együttműködés elengedhetetlen feltétele az
egymás iránti kölcsönös bizalom és tisztelet. Elkötelezettség és teljesítőképesség az
eredménye a bizalmon alapuló együttműködésnek, mely mind az iskola, mind az
összes alkalmazott számára sikert hozhat.
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Olyan környezetet kell teremteni, amely kedvez az elkötelezettség erősödésének.
A vezetők demonstrálják elkötelezettségüket. Az alkalmazottak elkötelezettségét
biztosítja, ha igazodnak a közösen kialakított normákhoz.
Az Általános Iskola vezetőinek segítsége elengedhetetlen ebben a munkában, kérem,
hogy továbbra is, mint az intézmény támogatói, partnerei, szívügyüknek tekintsék
iskolát.
Számítok az Önkormányzat támogatására is, hiszen ők azok akik legjobban ismerik a
szülőket, a családi háttért.
Továbbra is jó kapcsolatot szeretnék tartani az alapítványokkal, közös rendezvények
és közös célok formájában. Közös nevelési, oktatási célok kitűzésével hatékonyabbá
lehet tenni a nevelést – oktatást.
Pályázatomat tisztelettel ajánlom a nevelőtestület, az alkalmazotti közösség, a szülői
munkaközösségek, a fenntartó képviselői és a döntéshozók figyelmébe.

Nyíregyháza, 2016. május 22.

Kalapos Tamás
pályázó
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