Közgazdasági munkaközösség véleménye Csabai Róbert intézményvezetői
pályázatáról

1. Helyzetelemzés
Az elmúlt években a Pesterzsébeti Közgazdasági Szakközépiskola környezeti és
tárgyi feltételei jelentősen javultak, amit részletesen taglal Csabai Róbert
igazgatói pályázata. A változások az igazgató embert próbáló erőfeszítéseinek
eredményeként születtek. Ezek az eredmények elvitathatatlanok. Azt a célt
szolgálják, hogy az iskolában együtt dolgozó közösség esztétikus, egészséges
környezetben élhesse napjait, az oktató-nevelő munka tárgyi feltételei biztosítva
legyenek. A mi munkánkat segítik a felszerelt projektorok, a digitális táblák, a
folyosói tévék, a kerti tantermek; a géptermek, a könyvtár, a tornaterem, a
tanári, a tető és a 3. emeleti tantermek felújítása, az iskolai és iskolán kívüli
rendezvények megtartása. Csabai Róbert a Gazdasági Centrumon belül
rendkívüli tehetséggel menedzseli az iskolát. Elmondhatjuk, hogy minden tárgyi
feltétel maximálisan adott a tanórák megtartásához.
Támogatjuk és köszönjük az eddigi fejlesztéseket! Most már csak rajtunk,
tanárokon áll, hogy tudjuk-e használni az említett eszközöket az órai munka
során. Reméljük, tudunk tovább haladni a megkezdett úton, valóra válik az
álom, hogy minden teremet projektorral szereljenek fel.
A tárgyi feltételekhez hozzá kell tenni az emberi tényezőt.
A pályázatban "elhangzik", hogy tanári oldalról szinte optimális a helyzet.
Figyelembe véve a külső feltételeket, a folyamatosan változó gazdasági-tanügyi
előírásokat, tényleg elmondhatjuk, hogy irigylésre méltó helyzetben vagyunk: a
szakmai órákat megfelelő szakmai ismeretekkel rendelkező pedagógusokkal
látjuk el. Külön kiemelendő az OKJ-s képzésen oktató szakemberek
foglalkoztatása. Reméljük sok mozgás után, stabilitás fogja jellemezni a
munkaközösségünket!
Egyetértünk a pályázatban leírtakkal, miszerint javult a tanulók neveltségi
szintje, csak sajnos ez a javulás nem olyan látványos, mint a technikai
feltételeké. A hiányzások száma drasztikus nagyságot ért el. Mi pedagógusok
minden nap megvívjuk a magunk kis csatáit a diákokkal; a legapróbb sikernek,
eredménynek is nagyon tudunk örülni.
Ugyanez mondható el a tanulmányi helyzetről is. Szakmai tárgyak esetében
jelentős előrelépést nem tapasztalunk.

II. Jövőkép
A jövőkép felvázolása a jelenlegi oktatási környezetben igen nehéz. A
szakgimnáziumok képzési szerkezetének kialakítása még folyamatban van és az
NGM-hez történő csatolásunk, a szakképzési centrum létrejötte óta mindössze
szűk egy év telt el. Mindezek meglehetősen nehéz helyzet elé állították a
pályázót. Nehéz ebben a szituációban a jövőt tervezgetni.
Ezek ellenére vagy mindezek mellett két dolgot hiányolunk a pályázatból: a
tanulmányi eredmények javítására és a szakmai képzésre vonatkozó jövőbeni
elképzeléseket.
A jövő kiemelt feladata a diákok kompetencia alapú fejlesztése, amely megfelel
a XXI. század követelményinek.
Egyetértünk a pályázóval abban, hogy a több lábon állás stratégiáját kell
alkalmaznunk. A „megújuló iskola” koncepciója lehet az iskola egyik erőssége a
mai változó világban, az életben maradásunk miatt is. Ennek érdekében
nyitnunk kell a nappali képzés mellett az esti felé, ahogy tettük ezt már az idei
tanévben is. A képzési szerkezetet illetően megfogalmazott változtatási szándék
- a sportosztály beindításának tervezete néhány kérdést nyitva hagy, annak
ellenére, hogy megvalósítását a közeli jövőben tervezi a pályázó. Hogyan
illeszkedik az elképzelés a Gazdasági Szakképző centrum profiljába? Mely
feltételekkel rendelkezünk a megvalósításhoz és melyeket kellene
megteremtenünk a jövőben?
Hiányoljuk annak részletezését, hogy a pályázó milyen pedagógiai és szakmai
elvek mentén képzeli el a szakmai oktatást, hogy az versenyképes legyen, mivel
a jelenlegi –meglátásunk szerint- frissítésre, reformálásra szorul. Úgy
pedagógiailag, mint szakmailag.
A körülmények változásához igazodva szakmai téren is lépést kell tartanunk a
világgal. Fel kell vállalnunk a minőségi oktatás irányba való elmozdulás
következményeit, hogy ne csak sport és művészeti vonalon legyen a „Vargás”
névnek tekintélye.
A közgazdasági munkaközösség támogatja Csabai Róbert igazgató pályázatát.
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