A PÁLYÁZÓI MUNKAKÖZÖSSÉG VÉLEMÉNYE
AZ INTÉZMÉNYVEZETŐI PÁLYÁZATTAL KAPCSOLATBAN

A pályázat stratégiai szemlélettel készült, a pályázó jól ismeri az iskola helyzetét,
lehetőségeit, látja, hogy mi az, ami jó és mi az, amit még jobbá lehetne tenni. Sok éves
pedagógiai tapasztalata és eddigi igazgatói munkája során elért eredményei bizonyítják
alkalmasságát, további tervei is a hosszú távon sikeres és hatékony intézmény működését
szolgálják. A megfogalmazott célok és irányok a fenntartó, a tantestület, a diákok és szülők
elvárásaival összhangban vannak.
Nagyon pozitív, hogy a pályázó az eddig jól működő gyakorlatokat és hagyományokat
megtartva, mégis megújulva, a korszerű megoldásokat keresve tekint a jövőbe.
A pályázati területtel kapcsolatban fontos kiemelni, hogy az eddigi vállalások
ütemszerűen teljesültek és az újabb lehetőségek felkutatása a pályázó tervei szerint
továbbra is jelentős szerepet kap.
Üdvözöljük, hogy a jelölt támogatja és ösztönzi azokat a pályázatokat, amelyek
elősegítik a kollégák és a diákok külföldi mobilitását és tapasztalatszerzését, továbbá, hogy
fontos stratégiai célnak tekinti, hogy a pályázatokkal újabb erőforrásokat bevonva, korszerű
és versenyképes oktatási és nevelési munkát tudjon kínálni. A jelölt a pályázatokon keresztül
fontosnak tartja az egyéni tanulási utak támogatását, a mára elengedhetetlen európai
mentalitáskultúra formálását és elsajátítását, valamint a környezettudatos és „zöld”
szemléletmód kialakítását. Világos, hogy a pályázatok mindezek elősegítésére páratlan
lehetőséget nyújtanak és emiatt nagy hangsúlyt kell kapniuk a jövőben is. A pályázatban
megjelölt célok reálisak és vállalhatók, megvalósításukat azonban nagyban megkönnyítené,
ha a keretek és feltételek támogatóbbak lennének. A Pályázói Munkaközösség munkájához
valójában sokkal több időt és kapacitást kellene biztosítani, a pályázó maga is be van szorítva
egy magas elvárásokat támasztó, de csekély támogatást biztosító rendszerbe és ez
különösen megnehezíti az egymással párhuzamosan, egymás kárára folyó tanítói-nevelőipályázói-adminisztrátori munkát. Mindez tehát nem a pályázó felé intézett kritika, sokkal
inkább az Ő és a Pályázói Munkaközösség munkáját is segíteni kívánó megjegyzés.
A jelölt egyik legnagyobb erőssége megmutatkozik pályázatában is, nevezetesen
ahogy az iskolába belépünk, úgy az írásában is tükröződik egyfajta egyedi stílus, az igényes és
az emberközeli hangulat megteremtésére irányuló törekvés.
Munkaközösségünk egyértelműen és örömmel támogatja a jelölt pályázatát.

