INTÉZMÉNYVEZETŐI PÁLYÁZAT 2019.
VÉLEMÉNYEZÉS
DIÁKÖNKORMÁNYZAT

Ülés ideje: 2019-04-16
Jelenlévők: felső tagozat 13 tanulócsoportjából 20 fő.
A testület határozatképes.
Téma: A benyújtott vezetői pályázat megismerése és véleményezése.

A képviselőtestület kiemelten foglalkozott a pályázat oktatási és nevelési
feladatok részével. Az értékelő munkát hét szempont köré csoportosította:
- célok
- oktatási módszerek
- első évfolyam, alsó tagozat
- felső tagozat
- tehetséggondozás
- fejlesztés, felzárkóztatás
- nyelvtanulás, környezetvédelem
A testület kooperatív módszerrel vizsgálta a pályázati anyagot, és ismertette
azok lényegét.

CÉLOK
A pályázat előremutató, hosszú távú célokat fogalmaz meg az oktató nevelő
munkában. Előtérbe helyezi az IKT tananyagok használatát, kiemeli azok helyes
használatát, az anyanyelvi nevelés fontosságát, az egészséges életmódot, a
környezettudatosságot és a közösségformálást.
Hozzászólás: Samu Adrián/7 .b/ Fontosnak tartja az élményszerű oktatást,a
diákok bevonását annak technikai menetébe.( pl.: kiselőadások, ppt-k)

OKTATÁSI MÓDSZEREK
A pályázat tartalmazza a korszerű oktatási módszerek további alkalmazásának
szükségességét. A képviselők egyetértenek abban, hogy az internet elérhetősége
szükséges minden tanteremben. Az IKT tananyagok gyorsabb és biztonságosabb
felhasználhatósága és elérhetősége emeli az oktató-nevelő munka
hatékonyságát.
-Hozzászólás: Gyuris Márton/7.c/ A ppt kiselőadásokhoz jó, hogy minden
fontosabb teremben vannak már projektorok .

ELSŐ ÉVFOLYAM, ALSÓ TAGOZAT
A pályázó kiemeli az anyanyelvi képességek, az önálló gondolkodás fejlesztését
és az idegen nyelv magas színvonalú oktatásának fontosságát.
-Hozzászólás: Jeney Lőrinc, Lacó Laura/6.a/ Több nyelvórát látnának szívesen,
ill. akár egy tagozatos osztályt is, már alsóban.

FELSŐ TAGOZAT
Géczi Ildikó a kompetenciák fejlesztésére helyezi a hangsúlyt, az ének-zene
tagozatos osztályokban emelt szintű zenei neveléssel. Ének-zenei
tehetséggondozás az általános tantervű csoportok tanulói számára továbbra is
biztosított lenne. Fontosnak látja a szociális érzékenység fenntartását.
-A testület támogatja.

TEHETSÉGGONDOZÁS
A pályázó kiemelten foglalkozik a témával. Egyaránt fontosnak tartja a tehetség
felismerését és az adott tanulókkal való emelt szintű foglalkozást.
-A testület egyetért abban, hogy a megkezdett munkát folytatni kell!

FEJLESZTÉS, FELZÁRKÓZTATÁS
A pályázatban nagy hangsúlyt kapott ez a terület is. Megfelelő nyomatékkal
hívja fel a figyelmet mind az intézmény, mind a pedagógus felelősségére
egyaránt.
-Hozzászólás: Wágner Melinda/8. b/ Jól működik a jelenlegi rendszer.

NYELVTANULÁS, KÖRNYEZETVÉDELEM
Az idegen nyelv tanulása is kiemelt terület a pályázó munkájában.
A nyelvtanulást elengedhetetlennek és szükségesnek tartja.
-Hozzászólás: Kocsis Kamilla/8. b/ Nagyon jó lenne egy alapfokú nyelvvizsga
egy ECDL vizsgával együtt.
A környezetvédelemre, környezettudatosságra nevelés is részletesen jelenik meg
a pályázatban. A pályázó még nagyobb hangsúlyt fektetne erre a területre.
-A testület egybehangzóan a jövőben is támogatja az iskola ilyen irányú
tevékenységét.

ÖSSZEGZÉS
Az Erkel Ferenc Általános Iskola Diákönkormányzata Képviselőtestülete a mai
napon megismerte Géczi Ildikó intézményvezetői pályázatát. Részletesnek,
átfogónak, előremutatónak, az intézmény vezetéséhez megfelelőnek tartja.

-----------------------------------------Sánta Lili, Kasza Csaba Dök elnökök

Gödöllő, 2019. április 16.

-------------------------------------------Banga Zsolt Dök patronáló pedagógus

