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Egy szeg miatt a patkó elveszett.
A patkó miatt a ló elveszett.
A ló miatt a lovas elveszett.

A lovas miatt a csata elveszett.
A csata miatt az ország elveszett!

Verd be jól azt a patkószeget.

(angol gyerekvers)



I. HELYZETELEMZÉS

I.1. Társadalmi kihívások

Az iskolákban zajló mindennapos történések sokkal nagyobb hatással vannak az ország 
állapotára, mint első pillantásra gondolnánk.

 E történések meglévő vagy hiányzó „patkószegei” befolyásolják a társadalom 
működésének alapvető területeit. A ma iskolájának a közvetlen feladatainak ellátásán túl a 
világban zajló folyamatokra és a társadalmi változásokra is választ kell adnia.
A közösségi értékrend átadása megnehezült, miközben mindennél nagyobb szükség lenne az 
iskola kultúraközvetítő szerepének megerősítésére. 
A világ szó szerint kéz közelbe került: a tanítványaink az informatikai eszközeik birtokában 
másodpercek alatt elérhetik a világ bármely pontját, értesülhetnek annak bármely eseményéről. 
Korlátozatlan, s gyakorlatilag korlátozhatatlan média-hozzáférésük az értékes tartalmak mellett 
számukra érthetetlen és életkoruk miatt feldolgozhatatlan információkkal árasztja el őket.
A családok megélhetésért folytatott küzdelme és a gyerekekre fordítható minőségi idő hiánya 
beszűrődik a gyermekek mindennapjaiba.

I.2. Veszprém iskolaváros

Veszprém az ország települései között jó helyet foglal el a gazdasági mutatók, a 
biztonság és a lehetőségek tekintetében. Hagyományosan iskolavárosként is határozza meg 
magát, s így a város egyik kiemelt értékének tekinti az országos átlag felett teljesítő oktatási 
rendszerét. Az egyetem, az országos összehasonlításban is jól teljesítő középiskolák, az oktatási
szinteknek megfelelő vezetői és pedagógusi városi munkaközösségek mind nagy lehetőséget 
biztosítanak az együttműködésre. 

Az önkormányzat az iskolák állami fenntartásba vételével egyidejűleg döntött az 
üzemeltetési feladatok vállalásáról, így a korábban önkormányzati fenntartású nevelési-oktatási
intézmények működtetéséről a tankerület, a Veszprémi Közüzemi Szolgáltató Zrt., és az 
önkormányzati alapítású Intézményi Szolgáltató Szervezet gondoskodik.
A világfolyamatok és társadalmi változások hatása Veszprémből sem zárható ki; ezek 
következményeit jelzik az intézmények és a pedagógusok.
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I.3. Városrész és iskola
  

Az iskolára, mint a városrész legfontosabb kulturális intézményére tekintenek a helyi 
polgárok. Ez a korábbi hagyományokból táplálkozó, elismerten központi szerep meghatározza 
az iskolához való viszonyulást. A környéken lakók közül a legtöbben saját jogon, vagy 
hozzátartozójuk révén kötődnek személyesen az intézményhez. A családias légkör így 
megmutatkozik az iskolaválasztásban és a szülői hozzáállásban is. Az iskola a felé 
irányuló tiszteletnek, elismerésnek és elvárásnak a szülői igényeket figyelembe vevő 
kínálatával és az oktatás színvonalának fejlesztésével igyekszik megfelelni.

A Dózsa iskola 60. évfordulójára

Mi 60 év, két emberöltő?
Egy korszakban csupán egy pillanat

A nemzedékek sorát egybeöltő
időben ennyi évből mi marad?

Néhány oldal egy történelemkönyvben,
számítógépen féllemeznyi fájl.
Ám 60 év bizony egy iskolának

az olyan kor, hogy visszanézni már
érdemes az elballagó időre,

a kislányok és kisfiúk sorára,
kik régen nagyszülők lettek azóta,
s a múzeumban áll lenn az írótábla.

De ha levelet kap a nagymama
a távolban tanuló unokától,
döcögős betűkkel a válaszát

úgy körmöli, mint itt tanulta egykor
a tanítótól, aki a kezével
vezette az ő tétova kezét.

Egy darab papíron így fonódik egybe
múlt, jelen, jövő, rég volt 60 év.

S bár mások ma már a kezek,
kik simogatnak, óvnak, intenek.

az iskola ma is csak ezt teszi,
hogy kézen fogva jóra vezeti,

neveli szépre, tisztességre tanítja,
az emberség útjára igazítja
a kislányok és kisfiúk sorát:

kultúrát épít 60 éven át.

(Bán Mihály, 1999)
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II. PEDAGÓGIAI MÚLT, JELEN, JÖVŐ

II.1. Hagyományokra építve

Az intézménynek saját megtartó hagyományait, a kialakult kapcsolatokat kell 
összehangolni a folyamatos változásokhoz való alkalmazkodás rugalmasságával.
Az immár 75 éves múltra visszatekintő iskola a története során számos olyan hagyományt, 
szokást alakított ki, melyek ma is hatnak. Képzési kínálatával a szülői igényeknek való 
megfelelés mellett követte a mindenkor megmutatkozó lehetőségeket is. A sportos 
hagyományok, melyek tetten érhetők a testkultúra magas szintű oktatásában és a 
versenyeredményekben máig élnek. 
A 2013-ban beiskolázott 3 osztály közül kettő német nemzetiségi tagozatos, egy pedig az 
angol-számítástechnika orientációt viszi tovább. 
A hosszabb ideje nagy vonzerőt jelentő német nemzetiségi tagozatos oktatás sikerét a szülői 
igényekkel való találkozás és az ott végzett munka színvonala biztosítja. Ez a jelentős 
pedagógusi többletmunkát, komoly szülői és tanulói áldozatvállalást igénylő oktatási forma 
magas hozzáadott értéket állít elő. Részleteiben kidolgozott tananyagával, módszertanával 
mintát jelenthet. A nemzetközi, határon túli kapcsolatok kialakításával és ápolásával segíti az 
iskola partnerségi viszonyainak továbbfejlesztését. A nemzetiségi önkormányzat a tagozat 
eredményeinek elismeréseképpen fontos partnerének tekinti az iskolánkat.
E tagozatos oktatás mellett, annak tapasztalatait is felhasználva, újra kell formálni az angol 
nyelvet tanuló, informatikai orientáltságú osztályok saját profilját is. Erre a legalkalmasabb 
egy természettudományos alapú program lehet, amelynek kialakítása az eddigi 
tevékenységeinkre és tapasztalatainkra építve elkezdődött. Az angol, mint a tudomány 
alapnyelve, és az informatika, mint az élet, s így a gazdaság minden területét átszövő 
alkalmazás, kitűnően társítható a gyerekek világ iránti érdeklődésének fenntartásával. A 
természettudományos ismeretek, szakmák felértékelődése kedvező hátteret teremt ahhoz, hogy 
olyan magasabb szintű gyakorlati és elméleti ismereteket nyújtsunk, amelyek mind a 
szakmatanuláshoz, mind a későbbi műszaki-természettudományos képzéshez megfelelő 
biztonságot adnak. Az iskola így a német nemzetiségi tagozattal és a természettudományokhoz 
kapcsolódó orientációval olyan egyedi kínálattal tud megjelenni, amely a munkaerőpiacra való 
majdani belépésre is tekintettel van. 
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II. 2. A XXI. sz. iskolája

A felújítás szlogenje egyben feladat is. Az iskola a felújítás megvalósulásának módja miatt 
különleges helyzetbe került. A város egyik legrégibb iskolájaként joggal büszke arra, hogy 
egyben a legmodernebbé alakított épületet is birtokolja. A főépület felújításakor megőrzött, ill. 
a felújítás során kialakított értékeket egyaránt be kell építeni az intézmény tevékenységébe. 

Az Iskolatörténeti Gyűjtemény kivételes lehetőséget jelent a gyökerek megismerésére, s ez 
által a diákok kötődésének erősítésére. A gyűjtemény azon értékeit, amelyek általános 
érvényűek, minél szélesebb körben érdemes megismertetni. Az iskola minden vendéglátó 
eseményének része lehet a múzeum bemutatása. Olyan ismertetőt, szórólapot kell készíteni, 
amely közismertté teszi ezen egyedi értékünket. 

Az idén 25 éves, egyedülálló múzeumi épületrészhez hasonlóan lehet a nevelés-oktatási 
folyamatba illeszteni a felújítás során kialakított csillagászati teraszhoz, közösségi 
helyiségekhez csatolható tevékenységeket.

Az alsó tagozatos épületegyüttes továbbra is felújítandó állapotában van. 
Az alsós épületben a festés, hő- és vízszigetelés, a nyílászárók cseréje egyaránt szükséges, sok 
egyéb megújítandó részlettel együtt. 
Az udvari sportpályák állapota balesetveszélyes, a kerítés omladozik. 

Feltétlenül szükséges egy olyan ütemterv, amely a most tervezett első ütemen túl továbbviszi a 
veszélyelhárítás, a kármegelőzés és a komfortosítás folyamatát.
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„A falak ereje nem a kőben vagyon, hanem a védők 
lelkében”

(Gárdonyi Géza: Egri csillagok)



II. 3. Módszertani átalakulás

Az épületek állapota meghatározza az intézményt használók körülményeit, az iskola 
legfontosabb kincsét azonban a benne folyó munka jelenti. E munka eredményének legfőbb 
mutatói a közvetített értékrend átvitelének és az ismeretek átadásának hatásfoka.
A változó körülményekhez való folyamatos alkalmazkodás során le kell zajlani annak a 
módszertani átalakulásnak, amely e hatásfokokat a lehető legmagasabb szintre emeli, s 
eközben mindvégig a célt tartja szem előtt: magas képzettségű és magas erkölcsiségű 
személyiségek nevelése. Ez csak az egyéni sajátosságok figyelembe vételével, az egyéni 
képességekre való tekintettel valósulhat meg.

II. 3. 1. Tudatos együttműködők nevelése

A tanuláshoz-tanításhoz szükséges körülmények megteremtéséhez tudatos együttműködőket 
kell nevelnünk. Nagyon sok magatartási és tanulási probléma adódik abból, hogy a gyerek úgy 
érzi, „elment a hajó”. Mivel alapvető ismeretei hiányoznak, egyre kevésbé érti, hogy miről van 
szó, s többé-kevésbé az is világossá válik előtte, hogy a lemaradását szinte lehetetlen behozni.

II. 3. 1. 1. Érdekeltté kell tenni a gyereket a saját nevelésében, oktatásában

A már kipróbált jó gyakorlataink alapján tovább kell vinni azt a folyamatot, amely a 
gyerekeket az együvé tartozás, a közösség iránti felelősség; környezete, társai és saját maga 
megbecsülésének útjára vezeti. 
A kollégák által szervezett versenyek, vetélkedők és pályázatok; a szakkörök, a táborok, a 
jeles napok programjai többszörösen hatnak. A tudás bővítése mellett a képességek 
kibontakozását, a sikerélmény átélését, az együttműködés örömét adják a gyerekeknek. 
Az intézményi műhelymunka eredményeként korábban több olyan egyedi program alakult ki az
iskolánkban, amely alkalmas szélesebb körben való elterjesztésre is. Saját programunk irányul 
az egészségmegőrzés, drogmegelőzés területére. Ne hagyd el! programunk átfogó környezeti 
tudást ad. Ide tartozik a Takarékossági Hőmérő, a Lapozós Egyetem, stb. által képviselt 
szemlélet is.
A csillagászat lehetőségét a felújítás során kialakított csillagászati terasz és a takarékossági 
program során megvásárolt távcső teremtette meg. A csillagokkal való foglalkozás több mint 
tudományos ismeretközlés. Aki nézett már fel a csillagos égre, és elgondolkodott a világ 
méretein, azon, hogy mi van odafönn, az tudja, hogyan segítheti az ember világban betöltött 
helyének megértetését, az emberi összetartozás kialakulását a csillagászat. A tanrendbe illesztett
éjszakai csillagászat maradandó élményt nyújthat a gyerekek részére, egyben jó alkalmat ad a 
szülői együttműködésre.
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II. 3. 1. 2. Felzárkóztatás+képességfejlesztés+tehetséggondozás

 A felzárkóztatást, a képességfejlesztést és a tehetséggondozást össze kell kapcsolni. 
 A mindenki tehetséges valamiben, és a mindenkinek van/lehet fejlesztendő területe meglátás 
egységes szemléletű kezelése hozzájárul valamennyi diák személyiségének teljes körű 
fejlesztéséhez, s ez által boldogulásának elősegítéséhez. A fejlesztési-tehetséggondozási 
folyamatot kiscsoportos, esetenként egyéni jellege kifejezetten alkalmassá teszi a gyerekek 
személyi sajátosságainak figyelembe vételére.
A fejlesztő pedagógusoknak meghatározó szerepük van az egyénre szabott 
képességfejlesztés/felzárkóztatás módszereinek kialakításában és megvalósításában. Hatékony 
felzárkóztatás nélkül a tananyagban való előrehaladás értelmetlenné válik. Egy tanulás-
módszertani szakkör bevezetése segítheti a munkát.
A fejlesztő pedagógusok tevékenységén túl minden pedagógus személyes mentori 
tevékenységet vállalhat a saját munkaidőkerete terhére. A tehetséggondozás (vagy 
felzárkóztatás) szempontjaira tekintettel a munkaközösségek javasolják a tanulókat. A 
személyes mentori tevékenység a tanár és a tanuló kölcsönös választásán alapul.
A fejlesztésre szoruló gyerekek magas számaránya miatt szükséges a logopédiai ellátás 
megerősítése.
A gyermekek növekvő számú gondjainak kezelése miatt szükséges lenne egy 
iskolapszichológus állandó jelenlétére. Amennyiben ez jelenleg nem megvalósítható, el kell 
érni már a következő tanévtől, hogy a pszichológus hetente egy teljes munkanapot tölthessen el
az intézményben.

II. 3. 1. 3. A nyugodt, hatékony tanórai légkör biztosítása

A tanórai munka feltételeinek megteremtéséhez meg kell oldani a társaikat zavaró tanulók 
nevelő-segítő célzatú, pedagógusi felügyelettel történő, rövid időtartamú kiemelését a 
tanulócsoportból.
Erre az Arizona program, vagy hasonló eredményt biztosító, a nevelőtestület által kimunkált 
program egyaránt alkalmas lehet.

II. 3. 1. 4. Minden helyzet nevelési helyzet. Minden eszköz oktatási eszköz.

A kommunikáció fejlődése magával hozta, hogy a korábbiakkal ellentétben az iskola és a 
pedagógus már nem a tudás szinte kizárólagos forrása. A gyerekek tanuláshoz való viszonyának
megváltozása miatt az indirekt ismeretátadás sokszor eredményesebb, mint a közvetlen 
magyarázat. Az iskolának minden helyzetet és eszközt meg kell ragadnia, hogy az általa 
kívánatosnak tartott tulajdonságokat és tudásszerkezetet kialakítsa a diákokban. Minden 
találkozási/érintkezési pont egyben tudatosan kihasználandó nevelési helyzet; minden eszköz, a
legegyszerűbbtől kezdve az iskola épületéig, felhasználandó arra, hogy a gyerek valamit 
elsajátítson. 
A pedagógus munkakörülményeit és munkaterhelését úgy kell kialakítani, hogy a példaadás,
mint legfontosabb nevelő erő érvényesülhessen. 
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II. 3. 1. 5. A célzott nevelő hatások rendszere

Szakmai tapasztalataink szerint amennyiben a gyermeket kellő sűrűséggel részesítjük célzott 
nevelő hatásokban, akkor a korábbi hatások eredménye nem kopik el, hanem az ismétlődő 
hatások egymásra épülnek, s így az eredmény tartós és bővülő. A célzott nevelő hatások 
rendszerének elemeit a kollégák ma is alkalmazzák. Amitől az eredményesség növekszik, az 
ezeknek az elemeknek a tudatos, közös kiválasztása és rendszerbe szervezése. 
A minél több cselekvés, gyakorlati tevékenység segíti az elsajátítást és a rögzítést-beépülést. Az
egész oktatási és nevelési folyamatunkat át kell hatnia annak az élménypedagógiai 
szemléletnek, amely a gyakorlati megtapasztaláson keresztül győzi meg a gyerekeket. A 
példabeszédek, a gondosan kiválasztott és a gyerekekkel kielemzett esettanulmányok stb. az 
értékközvetítés csatornájának szerepét töltik be. 

II. 3. 2. Az egész napos iskola mint esélyteremtés

Az alsó tagozatban az esetlegesen délutánra került tanórák miatt figyelmet kell fordítani a 
tanulás és pihenés egyensúlyának megteremtésére. A minél több szabad levegőn töltött játék 
mellett kell felkészülni arra, hogy a kollégák rendelkezésére álljanak azok az anyagok és 
eszközök, amelyek rossz időjárás esetén lehetővé teszik a gyerekek értelmes, alkotó 
elfoglaltatását.
A felsős napközi és tanulószoba működési körülményeit és tevékenységét úgy kell kialakítani, 
hogy az a gyerekek számára vonzó hely legyen. Az elhelyezés, az eszközrendszer, a szervezési 
mód és a tevékenység pedig a legnagyobb hatékonyságú működést tegye lehetővé. Az 
iskolának mintát kell adni a szabadidő értelmes eltöltésére is.

II. 3. 3. Művészet és nevelés

A tanórákon és tanórán kívül az iskolánkban megvalósuló magas szintű művészeti tevékenység 
(képzőművészet, zene, tánc) a gyerekek kreatív energiáinak felszabadulását teszi lehetővé. A 
szabadidős programoknak a pihentető kikapcsolódás mellett ugyancsak nagy lehetősége az 
alkotó energiák felhasználása.
A zene és a tánc különleges személyiség- és közösségformáló erők. Tovább kell vinni azokat a 
bevált tevékenységeket -énekkar, néptánc, zenei szakkörök-, amelyek ilyen szempontból segítik
az egyén és közösség szinkronizálását. Ezek élményszerű tanítása fontos eszköz a magyar 
népszokások, hagyományok megőrzésében.          
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II. 3. 4. Projektpedagógia

Számos kolléga elsajátította a projektpedagógia alapjait és szemléletét. Ők beépítették saját 
szakmódszertanukba, és rendszeresen alkalmazzák a projektmódszert. 
Ezt tovább kell terjeszteni a tanulócsoportok között.
 Meg kell vizsgálni egy projektnap beillesztésének lehetőségét.

II. 3. 5. Az iskolai könyvtár

Az iskolai könyvtár egyre inkább tudástárrá válik. A könyvtárra alapozhatók -sok más segítsége
mellett-  azok a kutatói feladatok, amelyekre a gyerekeknek nagy igénye és szüksége van. 
Továbbra is törekednünk kell arra, hogy a kutatás ne egyszerűen a keresőbe való beütést és a 
letöltést jelentse, hanem az adatok értelmes feldolgozását.
Mindent meg kell tenni, hogy a könyvtár továbbra is egyszerre lehessen az iskola 
tudásközpontja és rekreációs helye, ahol a gyerekek jól érzik magukat. 

II. 3. 6. Eszközkatalógus

Az iskola minden oktatási eszközét és fellelhetőségének helyét fel kell tüntetni a tanári 
számítógépeken, hogy a tanórákra való felkészülés során tervezhető legyen bármelyik eszköz 
felhasználása. 
A gyerekek a technika napi felhasználói lettek, ennek minden előnyével és hátrányával. 
Kivételes, nem csak a technika tantárgyhoz köthető eszközparkunk megléte -tudatos, 
összehangolt alkalmazása esetén- hatalmas motivációs lehetőséggel, szemléltető erővel és 
meggyőző hatással bír. Kevés általános iskola rendelkezhet olyan lehetőséggel, mint mi, hogy a
gyerekeknek módjuk van motoros járműveket vezetni, kezelésüket elsajátítani.
 A világ jelenlegi csúcstechnikáját működés közben bemutató eszközeinknek (napelem, 
robot, stb.) be kell épülni minden tantárgyba, lehetőséget adva így az adott tantárgyak által 
érintett tudományterületeken való alkalmazás megismertetésére.

II. 3. 7. A koncentrációs-integrációs intézményi tanmenet

Meg kell minden, a továbbhaladáshoz szükséges alapfogalomhoz, alapismerethez találni azt a 
szemléltető eszközt, módszert, támogatási formát, haladási módot, amely mindenkinek 
lehetővé teszi a továbblépést. 
A tantárgyak közötti kapcsolatok feltárásával kell aprópénzre váltani a korábban általunk már 
kezdeményezett, kerettantervekből is kiolvasható rendszerszemléletet. Ezzel lehetővé válik, 
hogy az egyes tantárgyakban elkülönítve tanított, a világot különböző irányból szemlélő 
résztudományok egységes egésszé állhassanak össze a gyerek ismeretanyagában.
A tantárgyi alapfogalmak összegyűjtése évekkel ezelőtt megtörtént, ezek frissítése szükséges. 
Erre az alapfogalmakra épülő intézményi tanmenetre lehet építeni a tanulmányi előrehaladás 
tantárgyi programjait.
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III. AZ ISKOLAI INDEX

Azért, hogy a munka eredményességének pillanatnyi állását a leggyorsabban átláthassuk, 
bevezetésre javasolom az iskolai index fogalmát. Az iskolai index az iskolának a nevelőtestület
által legfontosabbnak ítélt eredményességi paramétereiből kialakított egyedi jelzőszám. Ezzel a
jelzőszámmal azonnali információ nyerhető a működés pillanatnyi állapotáról; segítségével 
gyorsan meghatározható a továbblépés iránya.

IV. SZERVEZETÉPÍTÉS

IV. 1. Vélemények és információk

Az intézmény rugalmas alkalmazkodása a folyamatosan változó körülményekhez csak a 
feltételek és a saját tevékenység folyamatos elemzésével lehetséges.
Évente a kollégák körében végzett SWOT analízisnek kell feltárni, hogyan látják a dolgozók az
intézmény működését és eredményességét.
Rendkívül fontos, hogy a szülők véleménye, esetleges kritikája az iskola működését segítő 
módon jelenhessen meg. A javaslat szerint a nevelőtestület által kialakított formában évente 
kell a szülők véleményét bekérni, a Szülői Munkaközösség együttműködésével.
 Ugyancsak a nevelőtestület által kialakított formában kell a Diákönkormányzat 
segítségével összegyűjteni a tanulói véleményeket a kijelölt évfolyamokon. A 
Diákönkormányzat folyamatos feladata a közösségi élet szervezése és a diákok iskoláról 
alkotott képének közvetítése.
Az igazgatói megbízással követően kell véleménynyilvánító szavazást tartani a vezetők 
személyével kapcsolatban (igazgató-helyettesek, munkaközösség vezetők, egyéb vezető 
beosztású munkatársak).
A nevelőtestület legalább tíz százaléka bármilyen ügyben kezdeményezhet véleménynyilvánító 
szavazást.
A személyi döntéseknél és bármilyen véleménynyilvánítás esetében a titkos szavazás szabályai 
szerint kell eljárni.
A szakszervezet és a közalkalmazotti tanács képviselőjének joga és feladata, hogy a dolgozók 
véleményét összegyűjtse, továbbítsa és képviselje.
Az egyenletes munkateher elosztás érdekében az igazgató az érdekvédelmi vezetővel 
megismerteti a feladatok elosztását, majd az egyeztetés után a tantestület elé tárja a kialakított 
állapotot.
Évente kerüljön áttekintésre az oktató-nevelő munka hátterét biztosító nem pedagógus 
munkatársak helyzete, munkakörülménye és létszáma.

A kétirányú információáramlás csatornáit olyan módon kell továbbfejleszteni, hogy a 
működéshez szükséges információk minden érintetthez eljussanak. A kialakításnál tekintettel 
kell lenni a kollégák munkaidő beosztására.
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IV. 2. Szubrutinok és protokollok

A szakmai munka színvonalának megőrzése érdekében minden munkavállaló esetében ki kell 
alakítani azokat az ismétlődő tevékenységsorokat (szubrutinok) és eljárásrendeket 
(protokollok), amelyek a dolgozók lehető legnagyobb tehermentesítését szolgálják.
Különösen alkalmasak erre azok a pedagógiai, ügyviteli, igazgatási, kapcsolattartási feladatok, 
amelyeket rendszeresen hasonló módon kell végrehajtani.
 El kell érni, hogy olyan ütemezésű munka folyjék az intézményben, amely során legfontosabb
szempont a gyerekek nyugodt körülmények között való nevelése. Minden egyéb 
tevékenységnek, minden partneri együttműködésnek ezt kell szolgálni.
 

IV. 3. Értekezletek és továbbképzések

A nevelési értekezleteknek egyszerre kell irányulni a körülöttünk zajló „nagyfolyamatok” 
követésére, a helyi ügyek megtárgyalására és helyi gondok megoldására. A megfelelő arányok 
biztosításával teret kell adni a továbbképzésekben részt vett kollégák rövid beszámolójának is.
A rövid, szükség szerint tartott értekezleteken túl, a kéthavonta tartandó fogadóórák között, 
minden második hónapban megbeszélő délutánon tárgyalja meg a testület az addig összegyűlt 
problémákat.
Egy szervezet számára a legértékesebb továbbképzések a saját működése során megtapasztaltak
feldolgozására irányuló programok. Az egymás tantárgyainak, módszereinek megismerésére 
törekvő eddigi tevékenységet tovább kell vinni és ki kell terjeszteni. A nevelőtestületi 
műhelymunka részévé kell tenni, hogy minden kolléga bemutathassa a saját tantárgyában 
alkalmazott sikeres módszertani fogásait. 
Egyként szükség van a pályakezdők friss elméleti tudására, a pályán lévők gyakorlatból eredő 
tapasztalataira, és a pálya vége felé közeledők összegyűjtött szakmai kincsének átadására. Meg 
kell találni a lehetőséget az ezeket a középpontba helyező belső továbbképzésekre.

IV. 4. A munkaközösségek

A szakmai munka legfőbb letéteményeseként a munkaközösségeknek kell meghozniuk minden 
szakmai döntést. A munkaközösség tagjai által választott munkaközösség-vezető szakmai 
ügyekben az intézmény magasabb vezetőivel egyenrangú vezetőnek tekintendő. A 
munkaközösség vezetőjének döntését az intézményvezető, a munkaközösség döntését a 
nevelőtestület csak az iskola átfogó érdekeire való tekintettel, alapos indokkal bírálhatja felül.
Annyi munkaközösségnek kell működni, hogy minden kolléga tagja lehessen egy neki szakmai 
szempontból megfelelő munkaközösségnek.
A legnagyobb munkaközösség az osztályfőnökök közössége. A nevelési folyamat 
kulcsszereplője az osztályfőnök. Minden nevelési kérdés kiindulópontja az ő tevékenysége 
kell, hogy legyen.
Az intézmény továbbképzési tervét a fentiekből következően a munkaközösségek stratégiai 
igényei szerint kell kialakítani.  
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IV. 4. Referensi rendszer

A nevelőtestület által legfontosabbnak ítélt feladatokra referensek felkérését javaslom. E 
referensi rendszer része lehet megvalósulása esetén az iskola működését meghatározó 
legfontosabb dokumentumok, ill. jogszabályok ismerete, gondozása is. 
A referensek a feladatukat a kötött munkaidő terhére látnák el.

V. ARCULATÉPÍTÉS

Az intézménynek tudatosan törekednie kell a róla kialakuló kép jó értelemben vett 
befolyásolására.
Az intézmény megjelenésének egységes képet kell sugároznia. Ez jelen kell hogy legyen 
mindenek előtt
- az írásbeli anyagok grafikai megjelenítésében
- a kiadványok grafikai megjelenítésében
- az intézményi dekorációkban
- a honlap külsejében és az azon megjelenő anyagokban
- az intézményről megjelenő médiahírek küllemében
- a vendégek fogadása során alkalmazott külsőségekben
- az iskola külső helyszínen való megjelenésekor használt eszközökben.

Minden megjelenésünkben hangsúlyoznunk kell az egyediségünket, s azokat a különleges 
adottságokat és képességeket, amelyekkel rendelkezünk.  

VI. EGYÜTTMŰKÖDÉS

VI. 1. Partnerkapcsolatok

Az iskola alapfeladatából következően az intézmény legfontosabb partnerei a gyermekek 
nevelésében a szülők, akiket hivatalosan a Szülői Munkaközösség képvisel. A szülőkkel való 
együttműködés alapjává válhat a Szerződés a jóra című dokumentum. Ez összefoglalja a 
nevelés folyamán felmerülő legfontosabb témaköröket, A szerződés önkéntes aláírásával írásba 
foglalja az egymásra tekintettel levő, egymásra utaltságot kifejezőpartneri viszonyt szülő és 
pedagógus között. A cél a gyerekek minél magasabb szintű nevelése és oktatása érdekében 
végzett közös munka. Áttekintése és a Szülői Munkaközösséggel való megismertetése után 
kerülhet vissza ez a dokumentum az iskolai nevelésben központi szerepet betöltő 
osztályfőnöki tevékenység folyamatába. 
A Szülők Iskolája látogatottságának növelése érdekében előzetesen fel kell mérni az igényeket
a Szülői Munkaközösség segítségével. 
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A természetes együttműködők kategóriájába tartozik a fenntartó, az üzemeltető, s mindazon 
szervezetek, hatóságok, hivatalok, amelyek a jogszabályok előírása folytán jogosultak formális 
kapcsolat felvételére az iskolával.

A választott együttműködők kategóriájába tartoznak azok a szervezetek, intézmények, amelyek 
saját kezdeményezésükre vagy az iskola kezdeményezésére kerültek az iskolával partneri 
viszonyba. E partnerségi viszonyok nagyobbik része nem formalizált; lehetőség szerint 
törekedni kell ezen együttműködések ésszerű kereteken belüli írásba foglalására.

Az iskola feladata, elhelyezkedése miatt értelemszerűen kiemelt jelentőséggel bírnak a 
testvérintézményekkel, városrészi szervezetekkel fenntartott kapcsolatok.

VI. 2. A módszertani együttműködés lehetőségei

Az oktatásügy legnagyobb problémája mára a nevelés lett. A folyamatos magatartási gondok 
mellett a tanuláshoz való viszony megváltozása is naponta megtapasztalható.
Az iskolák a gyereklétszám biztosítására való törekvésük miatt versenyhelyzetben vannak 
egymással. Ennek a versenyhelyzetnek tagadhatatlanul van pozitív hatása, hiszen folytonos 
„előre menekülésre” sarkallja az intézményeket. A kialakult helyzet azonban jelentősen 
hátráltatja a legfontosabb gondok megoldását: még őszintén beszélni sem lehet a gondokról, 
hiszen az iskolák a problémák elfedésében, takargatásában érdekeltek a jó hírük miatt. 
Miközben minden intézmény (a bevezetésben kifejtett makroszintű változások miatt) 
ugyanazokkal a gondokkal küzd, nem lehet a megoldás irányába mozdulni, mert a problémák 
hivatalosan, kifelé nem léteznek. 
Kezdeményezői szeretnénk lenni azon egyensúly megtalálásának, amely egyszerre biztosítja az
iskolák önfejlesztési szándékának megmaradását, a problémák megoldása érdekében a bevált jó
gyakorlatok egymás közötti cseréjét, és a közös fejlesztés/fejlődés megsokszorozó hatásának 
kihasználását.

VI. 3. Beiskolázás, továbbtanulás 

VI. 3. 1. Beiskolázási stratégia

A beiskolázási stratégia a partnerkapcsolatok különleges része. Az iskola kínálatának a szülők 
és az iskolai nevelést megalapozó óvodák felé úgy kell megjelennie, hogy a kínálatban mind a 
munka magas minősége, mind az egyediség hangsúlyt kapjon. Ennek érdekében minden 
részletében kidolgozottan kell továbbvinni az eddigi sikereket hozó beiskolázási tevékenységet.
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A beiskolázás az intézmény legalapvetőbb eseménye: minden további tevékenység csak sikeres
beiskolázás birtokában lehetséges. Ezért szükséges egy középtávú, legalább 2-3 évre előre 
tekintő stratégia megfogalmazása. Ennek tartalmaznia kell a teljes tanévi beiskolázási 
programot, lemenve egészen az egyes foglalkozások „óravázlatáig” : helyszín, 
anyagszükséglet, stb. 
Be kell kapcsolni a stratégiába minden olyan eseményt, amely valamilyen módon a 
beiskolázáshoz köthető. Ez – jó stratégia esetén - át fogja szőni gyakorlatilag a teljes iskolai 
életet. 

Kiemelve néhány fontosabb elemet:

• rendszeres, tervezett média megjelenés
• figyelemfelhívó, frissített honlap
• fókuszálás a kiemelt versenyekre
• a felújítás eredményeinek (épület, eszközpark) célzott megjelenítése
• a kimenő anyagok összehangolása: egységes vonzó külső; minden induló 

osztályról ugyanolyan terjedelmű tartalmas tájékoztatás szóban és írásban is
• saját különleges programjaink, publikációink megjelenítése 
• a könyvtár melletti tévé kerüljön vissza a helyére: képújságként szöveges 

tájékoztatást és iskolai események képeit mutassa 
• a beiskolázás összehangolását egy olyan kijelölt személy végezze, akinek ideje 

és lehetősége van ennek irányítására. Lehet valamelyik vezető beosztású kolléga, de 
lehet külön megbízott beiskolázási felelős is, akinek ezekben az ügyekben intézkedési 
joga van. A beiskolázással kapcsolatos minden ötlettel őt kell megkeresni; ő hozza a 
döntést, és intézkedik annak végrehajtásáról, a kellő feltételek biztosításáról.

Az ovisuli foglalkozásokra a tájékoztatáson túl biztosítani kell minden szervezési körülményt 
(anyag, eszköz, helyszíni tájékoztatás, személyzet, stb.), ami a sikeres lebonyolításhoz kell.  

VI. 3. 2. Pályaorientációs tevékenység

A sikeres pályaorientációs tevékenység jó esetben a teljes iskolai folyamatot áthatja. Ennek 
alapja a gyerek adottságainak és képességeinek felismertetésére épülő osztályfőnöki, szaktanári
munka, amely magában foglalja a közeli és távolabbi célok kitűzését. A munka fontos része a 
szülőkkel való rendszeres egyeztetés is.
A mérések tapasztalatainak és a tantárgyi vizsgák tapasztalatainak be kell épülniük a 
pályaorientációs stratégiába.
Az iskola jó hagyományként hosszú évek óta megszervezi a középiskolák tájékoztatóját a 
végzősök számára. A pályaválasztást segítő munka eredményeként a tanulóink túlnyomó 
többségének sikerül reálisan kiválasztani a képességeinek megfelelő középfokú intézményt, s 
sikeres felvételit tenni. 
A középiskolák kínálatának megismerésén túl jelentős nevelési lehetőség rejlik a 
középiskolákkal, valamint a felsőoktatási intézményekkel való szorosabb, akár napi 
együttműködés továbbfejlesztésében. Az egyetemi hallgatók gyakorlati képzésében vállalt 
szerepünk lehetővé teszi az ilyen irányú kapcsolatok kiterjesztését.
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A Vetési Albert Gimnáziumban működő laboratórium nagyban segíti azt, hogy a mi 
iskolánkban is átfogóvá váljon a Csodák Palotája szemlélet. 

A tőlünk induló, megyei szintű Virtuális Ipari Park (VIP) tantárgyi beépítése nagy lehetőség. 
Ennek, a Pannon Egyetem és termelő cégek együttműködésével megvalósított programnak az 
iskolai adaptálásával lehetővé válik, hogy a diákok az életkori sajátosságuknak megfelelő 
K+F+I tevékenységben vegyenek részt.
 Az iskola által végzett sikeres pályaorientációs tevékenység gyakorlati kiegészítője az 
iskolával együttműködő szociális munkás által szervezett üzemlátogatások sorozata.

VII. VERSENYEK, PÁLYÁZATOK

Az  iskola oktató és nevelő feladatának része a versenyek, pályázatok rendszere. A 
versenystratégia az eredmények bemutatásának, s így az intézmény saját magáról sugárzott 
képének is fontos eszköze. Akár belső, az iskola tanulói részére kiírt eseményről, akár külső, 
más intézmények diákjait is érintő eseményről van szó, előzetesen forrást kell biztosítani ezen 
események méltó körülmények közötti megrendezésére és díjazására; ideértve a 
lebonyolításhoz szükséges, személyi és tárgyi feltételeket is.
A rendelkezésre álló források ismeretében a nevelőtestület döntsön a saját versenyek, 
pályázatok rendszeréről, valamint arról, hogy a diákjaink milyen, más szervezetek, 
intézmények által kiírt eseményeken vesznek részt. Tekintettel kell lenni az arányosságra, és a 
kollégák, diákok terhelésére is. 

VIII. VÁLTOZÁSOK KÖZÖTT: ÁLLANDÓSÁG ÉS RUGALMASSÁG

Az iskola folyamatos változások között, a folyamatosan változó jogszabályoknak való 
megfelelés kényszerében igyekszik teljesíteni a feladatát. 

A belépő új tantárgyak felmenő rendszerben való bevezetése az elkövetkező években épül ki. A
hit- és erkölcstan tantárgyban foglalt ismeretek nélkülözhetetlenek a világban való 
eligazodáshoz. Iránymutatást és kapaszkodót ad a leghétköznapibb dolgokon kezdve a 
legmagasztosabb emberi értékekig. A tantárgy jelenleg elsősorban szervezési-egyeztetési 
szempontból igényel nagy odafigyelést. Az osztályfőnöki munkával való kapcsolatának 
szorosabbra fűzése a jövő feladata.
A gyerekek mozgásszegény, esetenként mozgáskerülő életmódján is változtatni kellett. A 
mindennapos testnevelés bevezetése nagy előrelépést jelent. Megoldása azonban még úgy sem 
könnyű, hogy –többek között az iskola sportos hagyományai miatt- magas szintű 
szakembergárda áll az iskola rendelkezésére. Kifejezetten jónak mondható ebből a szempontból
az intézmény tanterem ellátottsága is, ezzel együtt a követelmények teljesítése komoly 
szervezési feladat.
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Az iskola meglévő lehetőségeit kihasználva és továbbfejlesztve megfontolandó a technikai 
sportok beillesztése az intézmény tevékenységébe. A közlekedéshez kötődő technikai sportok 
az egyediség vonzerejét biztosíthatják az iskolák kínálata közepette.

Minden év hoz új kihívást. Az idei tanévben az új típusú munkarend bevezetése mellett a 
szakmai munkát alapjaiban befolyásoló tankönyvválasztási lehetőségek változása kiemelt téma.
A következő tanév feladata lesz annak a tankönyvrendelési eljárásnak a kidolgozása, amelyik a 
leghatékonyabb szakmai munkát teszi lehetővé. 

IX. ÉLETRE NEVELÜNK

IX.1. Szolidaritás, társadalmi felelősségvállalás

Diákjaink rendszeres szereplői a városi, városrészi ünnepi rendezvényeknek. 
Tanulóink évek óta színesítik a közeli idősotthon gondozottjainak ünnepeit. 
Számos együttműködő partnerünk kéri, hogy a gyerekeink megjelenésükkel és szereplésükkel 
járuljanak hozzá saját jeles alkalmaik fényének növeléséhez.
Nevelési célból tartjuk fontosnak a közeli Kozmutza iskolával fenntartott kapcsolatot. A Dózsa 
és a Kozmutza kapcsolatában a kölcsönös előny a gyerekek részéről egymás megismerése, 
elfogadása; az ép és sérült diákok együtt töltött idejének, együttes tevékenységének nevelő, 
fejlesztő ereje.

IX. 2. A felnőttkori szerepek

Az érdeklődés felkeltésének és fenntartásának hatásos eszköze, ha a diákok életszerű 
dolgokkal, valós problémákkal találkoznak a tanulmányaik során. Minden lehetőséget ki kell 
használni a minket körülvevő világ és az iskola értelmes, a gyerek életkori sajátosságainak 
megfelelő összekapcsolására. 
Helyet kell találnunk a tantárgyainkon belül vagy a szabadidős tevékenységeinkben azoknak az
alapvető pénzügyi, akár vállalkozói ismereteknek, amelyek a felnőttkori boldoguláshoz, a jó 
döntések meghozatalához nélkülözhetetlenek lesznek. 
Meg kell adnunk a gyerekeknek azokat a gyakorlati ismereteket, amelyekkel váratlan 
élethelyzetekben, akár veszély esetén is boldogulni tudnak. Ehhez az általunk meghatározott 
programhoz igénybe kell venni az egészségügyi, katasztrófavédelmi stb. társszervek segítségét.
A család meghatározó az ember életében, ezért kiemelt figyelmet kell fordítanunk a 
párválasztás, családi élet megalapozására. Ezeket a gyerekeket érdeklő és mélyen érintő 
témákat az osztályfőnöki munkaközösség szerepvállalásával, és az iskolaorvos, iskolai védőnő 
közreműködésével átfogó programként javaslom  beilleszteni az iskola munkájába. Legyenek e 
program részei a tantárgyakba már belefoglalt ismeretek, a szakkörök és a szabadidős 
tevékenységek is.  
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X. KÖRNYEZETTUDATOSSÁG: ISMERET+TEVÉKENYSÉG=SZEMLÉLET

Iskolánknak több évtizedes hagyománya a környezetvédelem szem előtt tartása. A Savas Eső 
Programban való részvétel mellett egykor az elsők között kezdtük el a használt elemek 
összegyűjtését. Saját meteorológiai állomásunk adta az ötletet a felújítás során kialakított 
csillagászati- és kilátóterasz építéséhez.
 A környezetvédelem megközelítésében is igyekszünk azokat a megoldásokat 
alkalmazni, amelyek a témát vonzóvá teszik a gyerekeknek. A tantárgyakba épített ismereteken 
felül a jeles napokon (Víz Világnapja, Föld Napja, Madarak és Fák Napja, Környezetvédelmi 
Világnap) a kollégák vetélkedőkkel, kirándulásokkal, pályázatokkal hívják fel a tanulóink 
figyelmét a legfontosabbakra. 
Az osztályok, napközis csoportok szívesen használják az udvar rendben tartására a szemétszedő
robotkarokat.  
Alakulóban van az, hogy az osztályok védnökséget vállalnak egy-egy udvarrészletért.
Telente több osztály „üzemeltet” madáretetőt.
Javaslom az iskola területén egy olyan kamera felszerelését, amely kifejezetten a természet 
megfigyelését szolgálja.

XI.  A  MŰKÖDÉS RENDJE. ÖSSZEFOGLALÓ

Az iskola a működése közben nem hagyhatja figyelmen kívül a világot, amely körülveszi. 
Miközben rugalmasan alkalmazkodik hozzá, egyben nem mondhat le arról, hogy formálja is 
azt. Szigetté kell válnia (Korzenszky Richárd), de olyan szigetté, amelynek világítótornya 
messziről irányt mutat. Eredményes az iskola csak akkor lesz, ha működése csapatjáték. 

A gyerekek, a szülők azt kell, hogy megtapasztalják, ők is részesei a csapatnak. Az iskola 
ugyan tanügy igazgatási végpont is, de sokkal több annál. Mindenkinek, legfőképpen a 
gyermeknek az érdeke, hogy az iskola a pedagógus számára sem egyszerűen munkahely 
legyen, hanem miközben munkahely, egyben kreatív stúdió is, gyereknek, felnőttnek egyaránt. 
Ez a típusú munkavégzés, az alkotó értelmiségi folyton jobbat kereső munkája biztosítja a 
gyermeknek a legmagasabb színvonalú nevelést és oktatást. Így lesz az iskola a gyermeknek is 
kreatív munkahelye.

A gyerekeket azokon a témákon keresztül lehet megközelíteni, amelyek őket érdeklik. Így 
tartható fenn az a világra való rácsodálkozás, világ iránti érdeklődés, az a lelkes izgalom, amely
az iskolába jövő gyermeket jellemzi. 
Nem lehet tanulás helyett játszani, de a tanulás lehet élvezetes és játékos. Olyan, hogy a gyerek
alig akarja abbahagyni; s eközben elsajátíthatja mindazt a tudást, amelyet neki közvetíteni 
akarunk.
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Minden a mi kezünkben van. A pályázat indításában vázolt folyamat visszafelé is működik: a 
szegek megtartják a patkót; a patkó megtartja a lovat; a ló megtartja a lovast; a lovas megtartja 
a győzelmet, a győzelem megtartja az országot.
A gyerekek és felnőttek által naponta megvalósított jó szándékú cselekedetek, átadott és átvett 
erkölcsi és tudástartalmak, apró patkószegekként a helyükre kerülve tartják egyben a 
társadalom finom-szövetét; határozzák meg a „nagyfolyamatok” minőségét.

El kell tehát indulnunk azon az úton, amely során sok apró lépéssel felépítünk egy másfajta 
hozzáállást az iskolához és a világhoz. A világ történéseinek megmutatása, s az egyén ebben 
viselt szerepe és felelőssége ennek az alapja. 

Ez hozza majd magával a változásokat és az eredményeket. 
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„A mindenséggel mérd magad”

(József Attila)


