Tagintézmény-vezetői pályázat véleményezése
(„erősíteni
kell az ellenőrzés szerepét, fenn kell tartani a diák és tanári ügyelet rendszerét.”)
Az iskolavezetés alakítsa ki a hatékony, rendszeres ellenőrzés rendszerét mind a diákok
házirendbe ütköző magatartásának (iskola elhagyása, dohányzás stb) kiküszöbölése,
mind a tanári ügyelet hatékony működése érdekében. Tájékoztassa a tantestületet az
elképzeléseiről, működjön együtt az ügyeletes tanárokkal, folyamatos jelenlétével, a
diákokkal szembeni szigorú fellépésével, a felelősségre vonások nyilvánosságra
hozatalával igyekezzen a tantestülettel közösen elérni, hogy kevesebb rongálás,
szemetelés, agresszió történjen.
(„munkában jól
hasznosítható képesítéseket. A TISZK által indított, ilyen irányú továbbképzésekre már hat
kollégát regisztráltunk”)
A hasznosítható, lehetőleg nem magas részvételi díjjal járó akkreditált továbbképzéseket
igyekezzen egy felelős gyűjteni, és ezekről rendszeresen tájékoztatást adni, elérhető
helyen nyilvánossá tenni.

(„Ehhez fel kell vállalni az eddigi „mindenki egyformán kapjon” elv megváltoztatását.
Ezt csak a munkaközösségek segítő támogatásával valósíthatjuk meg.”)
Munkaközösség-vezetőként már évekkel ezelőtt is szívesen megtettem, hogy készítettem
kollégáim éves tevékenységéről a vezetés számára kimutatást. A pályázat ilyen irányú
elképzelését támogatjuk, azzal a kiegészítéssel, hogy legyen nyilvános az elbírálás
rendszere is.
(„növekvő számban
rendelkezésünkre álló interaktív-digitális táblák kezelése, használása”)
Lehetőséget kell teremteni szervezett, helyi továbbképzésekre a digitális táblák
használatának elsajátításához. Valóban legyen több tábla, legyen használható, ami már
van.
(Lényegesen kevesebb idő jutott a személyes megbeszélésekre, tantestületi
értekezletekre, munkaközösségek közötti egyeztetésekre. Ezen a jövőben
mindenképpen változtatni kell. Az éves munkarendben ki kell alakítani egy idősávot
(legalább havi rendszerességgel), melyben ezek a megbeszélések előre tervezhetők
lesznek, és az érdemi munkára kellő idő áll rendelkezésre. (hatékonyabb
információáramlás alakulhat ki!)
Teljes mértékben egyet értünk azzal, hogy az információknak el kell jutnia a
tantestülethez, ehhez rendszeres, érdemi megbeszélésekre van szükség, amelyek a
tanítást nem zavarják.
Mindenképpen el kell készíteni ennek a megvalósítási módját a tanév elején, és szükség
van az éves munkatervre is!

A tagintézmény vezetése is egyeztessen egymás között, és legyen a tantestület számára
egyértelmű, hogy milyen területnek ki a felelőse, ki dönt bizonyos helyzetekben.
(„gépcseréi során kikerülő és a napló kezeléséhez
még alkalmas számítógépek tantermekbe telepítésével is javítható lesz a beírási”)
A tantermek régi, de még naplóvezetésre alkalmas gépekkel való felszerelése
elodázhatatlan, a következő tanévet már úgy kellene kezdeni, hogy ezek a helyükön
legyenek. Támogatjuk a pályázat ilyen irányú elképzeléseit.
(„nyár folyamán szükséges lesz az e-napló részbeni módosítására, a program
készítőjének bevonásával”)
A nyár során minden részlete valóban legyen kijavítva az e-naplónak.
Az iskolai hálózat legyen kifogástalan a következő tanévkezdésre. ( A tantestületet nem
tájékoztatta senki arról, hogy anyagi, emberi vagy egyéb akadálya van annak, hogy
használható legyen. Egy éve szembesülünk folyamatosan a problémával.)
Szeged, 2010.05.13.

Szántóné Benkő Judit
Munkaközösség-vezető

