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A szakmai öné letraiz ré sz|etezé se

l992-ben é rettsé giztem szeltesen, a Horváth Mihály Gimnáziumban. Az itt eltöltött

né gy diráké v meghatározó volt mind tanulmányaim, mind iskolrámhoz való kötódé sem szem.

pontjábó]' Mivel é desanyám é s testvé rei, mind a nyolcan itt &ettsé giztek, sziLÍ nalnÍ a ez az

inté zné ny a szó szolos é s átvitt é rte]rné ben is alma matel.

Az é rcttsé gi után felvé telt nyeltem a mai SzTE elődje, a József Attila Tudornány-

egyetem Temé szettudományi Karának ké mia tanifui szakí .a, majd ké sőbb felvettem meIIé  a

vegyé sz szakot, í gy ké miából tanári, l'alamint kutató diplomát is szereáem. Időközben lehe.

tősé g nyí lt rá, í gy alapké pzé seimmel párhuzaIrrosan 1994.ben beiratkoáam a DRIIE refomá-

tus vallástanfui szakáÍ a az esti tdlozaton' ahol 1996-ban diplomlí ztam' Ez a ké pzé s jó alapo-

kat' majd ké sőbb lehetősé get is adott az etika taltárgy taní tásrihoz. Egyetemi tanulmányaim

soú n kialakult az a meggyőződé sem, hogy az é let cé ljáVcé ljait illetően a termé szettudomá-

nyok, valamint az ú n' humán tudom|í nyok egy irányba mutatnak.

Tanulmányaim utrí n. 1999-ben az utolsók között megkaptam solkatonai behí vómat,

é s é lvé n a törvé ny adta lehetősé ggel, a polgári katonai szolg|í latot válasáottam, kolábbi ta.

nulmányaim szí nlelyé n, a szTE szervetlen é s Arralitikai Ké miai Tanszé ké n kaptam polgári

szolglí latos állást, ahol főké nt kutatómuntát vé geáem, azonban bes€gí tettem a hallgatói labo-

IatóIiumi gyakollatok tartásába is. Ez alalt az egy é v alatt tehát betekinthettem a kutatói, va-

lamint a ta&í ri hivatásba is' é s habrí r mindkettőben sok szé psé get taláItaln, a tané v vé gé Ie

egyé rte]mÍ ien tudtam, hogy nem anyagokkal, hanem emberekkel szeretné k foglalkozni é letem

sorrin. É pp ekkol hildettek ké mia tanfui álást volt közé piskolrí mban' amit megpáyááam é s

elnyettem. 2000 őszé től 4 hónapon át mé g polgfui szolgáatos katonaké nt taní tottam, í gy hiva-

ta]osan 2001 janulidától keú ltem álásba' Az óIarendi órák mellett szá.kköröket is taÍ tottam'

melyeke mindig volt bőven jelentkező, főké nt a biológia tagozatos dirákok köziil. Igé ny mu-

tatkozott Iá, hogy a biológia tagozatos diákok több ké miát tanuljanak, í gy előszöI fakultatí v

tantfugyké nt vetté k fel a harmadikos-negyedikes dirákok a ké mí át. 2002 őszé n taftoÍ taÍ Í l az

első ,,Látványos ké miai kí sé rletek'' cí mú  előadást, melyre több, mint 100 általános iskolás

diák volt kí váncsi, é s amit azóta hagyományosan minden ősszel megrendezilnk. Az igé nyek

viixosszefte, valamint a könyező telepüié sek általános iskolában olyannyira elősek voltak az

iránt, hogy a biológia mellett indí tsunk biológia-ké nia tagozatot' hogy a 2003/2004-es tané v-

től beindult a biológia mellett a biológia.ké mia tagozat, ké t é v mú lva pedig a kettőt összevon-

tuk, é s csak a biológia-ké mia tagozat induIt' hiszen minden biológiát tanuló diliknak a tapasz-

talatok szednt szüksé ge volt a magasabb ké miai mrí ve]tsé gre a fe]sőoktatási tanulmányok



solán. Igy é ledt ú jjá a nyolcvanas é vekben nré g lé tező ké mia tagozat biológia.ké mia tagozat

fomájában' amelynek vé gé n dirí kjaink sikenel é rettsé giznek közé p- é s emelt szinten, illetve
tanulnak tovább a különfé le szakirrí nyokba, é s minden é vben bejufunt a kiilönfele talulmánl

versenyek országos döntójé be. A biológia.ké mirás osztáyok melyekben a tagozat általában a

matematika-fizika tagozattal van pifuban _ talulmányi eredmé nyük alapján az esetek többsé g.

é ben é vfolyamelsők, é s a dirí kok sok esetben nemcsak a termé szettudományok területé n mu-

tatnak kiem9lkedő mú veltsé get'

A 200l/2002-es tané \'től a szolnoki szé khell cude Tehetsé ggondozó é s oktalrisfej-

lesztő Alapí tvány felk&é sé Ie a curie Könyezetvé delmi Emlé kverseny t€dleti központja lett

a HMG, ahol a 9.i0. é vfolyam köEetvezetője lettem' A Curie Alapí tvány a tí z é vi tehetsé g-
gondozó munkáé fi a curie Emlé ké Iem kttinteté sben ré szesí tett 20 1 1 'ben.

A temé szettudományi munkaközössé g yezetqé vé  választottak 2003-ban' Hagyo.

mánÍ ercmtő jelleggel ekkortól szefyeztljk az első kötetlen muntaközössé gi összejövetelt,

meiyet azóta minden é vben megtafiulú ' Ennek az inrrovációnak a cé lja az volt, hogy a mun-

kaközössé gen belül jar,uljanak, mé lyÍ lljenek az emb€ri kapcsolatok, a kommunikáció, hiszen

ez vé lemé nyem szerint a közös muDka eredmé nyessé gé t alapvetőeÍ fieghatáltozza.

osáályfőnökké nt ké t osáál}.t vezettem el az é rettsé giig, mindkettő biológia-ké mia,

illetve matematika tagozatos voit. Bejrí rtuk veliik Erdé ly legeldugottabb lé szeit, erdei iskolát

szeryeztiink (mint az összes biológia.ké mia tagozatos osáálFak). ví ziturií kon is Ié sá vet-

tiink. Itt emlí tené m meg, hogy a 200I-2003, é vekben másik ké t tuavezető kollé grí mmal

együtt megszeNeátik a Ví zi Nagykör hiá, mindhármunknrí  25-30 dilákkal teÜesí tetí ik a

Ví zi Nagykör kb' 780 km-es szakaszát (Rába Duna Sió Balaton). ekkoriban é vente kb.

75-80 gimnazista diák vett ré sá é vente a három turnust kitöltő ví zitú Ián. Mostanában csak

kisebb szakaszokat é rintő, időben is rrjvidebb tulí kat szeruezüú ' é s jóval szií kebb köztissé -

gek É szé Ie, ami általában egy-ké t osztály dilí kjait é  nti csak. Aki máI egyszer is volt ví zitú -

|áz]n' az eeyeté rt azzaI' hogy ez a legjobb nyári szabadidős tevé kenysé gek egyike, hiszen

rendkí viili é lmé n1,t jelent, é s szinte fillé rekből kihozható a tú Í a, hiszen iskolánknak saját hí a-

kenu iillomiánya van' melyet kollé gáimnal saját keziileg ta1tunl( kaú an.

A 2003/2004-es tané l'től annak 11. é vfolyamon törté nő bevezeté sé től_ kezdve ta.

ní tottam az emberismeret é s etika tantárgyat hé t é ven kelesztül' melynek megjelené se hiárry.
pótló volt' Ennek dz azóta is sokat támadott tantfug)nak a keretein belül nagy jelentősé get

tu]ajdoní tok az egé szsé ges é nké p, az önismerct, yalaÍ nint az emberi kapcsolatok té ma,köIe!

nek, hiszen beteg társadalmunl megú ju1ása, megváltozása nem kezdődhet máshol, csak az

isko1ában' A tantárgyhoz kapcsolódóan fakuftatí v plogí amté nt 2005-ben szerveztem először



börtőnlátogatást, ahová a vé gzős é vfolyam kb' hamada el szokottjönni, ez a ploglam azota ls
.endsze.esen megszelvezé sre kerül, é s a lé sztvevők szelint igen emlé kezetes é s elgoltdolkod-
tató. Egy-egy ilyeÍ  ú n. ,,kulcsé ]né ny,' nagyot foldí that az ember gondolkodásrí n. Hiszen
mindannyian gyakÉ n hib&unk, mi felnőttek is, talán mé g a di&oknÍ il is többet' A nagy ké r-
dé s az, hogy hajlandóak vagyunk-e felismemi, belátni é s ú jragondolni a yáItoztatást igé Í |ylii
do]gokat, megf€lelő módon beszé lni a vé lt vagy Valós ploblé mrákróI' ami a Í é jlődé s é s jó irá.
n1ri haladris legfőbb sarokköve ú gy egyé ni, mint közössé gi szinten.

2010-2012közi'tt vé gezt€m a szTE BTK Nevelé studomrinyi Tanszé ké n a temé szet-
tudományos tudás mé ré s-é fté kelé sé Ie í elké szí tő, pedagógus szakvizsg áÍ  adó ké pzé semet. Ez
iÍ in}'ri tanulmányaim során jií rtasságot szereztem az empinkus pedagógiai vzsgáatok, a tu-
dásszint. é s egyé b mé ré sek tervezé sé ben, kivitelezé sé ben, valamint statisáikai aIapí I egzak1
kié Í té kelé sé ben, a kapott eredmé nyek interpletálásában. Egy fontos té nyezőt emlí tené k, amely
saját tapasztalatom alapján is a legmeghatáÍ ozóbb egy iskoia eredmé nyessé ge szempontjából.
A különböző vizsgálatok sorrán mé ré si eredmé nyekkei alátí í masztva is megállapí totta a tudo-
mány, ami a pedagógia beIkein belül már lé góta isme.t dolog, hogy mitől lesz egy iskola va-
lóban ercdmé nyes' vagyis mitől fiigg a legnagyobb mé fté kben apedagógiai hozzóaclott é rté k
a lendkí viil sokfele' számí tásba vehető körülmé ny közül' Ez a ké t dolog pedig a muDkaté gye-
lem. é s ajó tanár-diák kapcsolat. vagyis nem lehet eledmé nyesen dolgozli, tanulni, ha nincs
rend az óIán, é s nem alakul ki nregfelelő tan aÍ -diák parfuersé gi kapcsolat' vagyls rtetn megte-
le|ő a lé gköt, |nté zné n}.vezetőké nt is - a magas szintű szakmaiság szem előtt taltása mellett _
az egyik legfontosabb cé lkitűzé sem, hogy iskolrink olyan inté zmé ny legyen. atrot jó lé gkörben
lehet tanuini é s taní tani'

2012-ben választottak a HoNáth Mihály Gimniázium inté zmé nyv ezetőjé yé ' egysze.
ú nek a legnagyobb jóindulattal sem mondható körtilmé nyek közőtt. Az eltelt öt esztendőt
vé gig gondolva számos tapasztalattal gazdagodtam, mely időszaknak a szakmaiság é s az in-
té zmé ny menedzselé se teIé n elát €redmé nyeit a ,'Helyzete1emzé s'' cí mú  fejezetben fejtem ki
ré szletesebben.

]gazgatóságom alatl,2O13-2oI5 között vé geztem el a SzTE Jú ász Gyula Pedagó.
guské pző Karián a ,,Közoktatási vezető,, pedagógus szakvizsgrí ra felké szí tő ké pzé st'

Tanári pályám egyik legnagyobb elismeré sé nek tekintem, hogy a Mozalk Kiadó
2013-ban felké fi az ú j kerettanterv szednt átdolgozott Ké mia 9.' majd ezt követóen a Ké mia
10. tan}önyvé nek szakmai lektorálására-

2014-ben elvé geztem elvé geztem az oFI áltai szerr'ezett ké mia szaktanácsaclói ké pzé st.
Munkán elismeré seké nt 2014-ben az EMMI Elismerő oklevele kitiinteté sberr ré szesü1tem'



Helyzete|emzé s, fejleszté si elké pzelé sek

Pedagógiai munka' kapcsolatrendszer

Iskolánk idé n 158 é ves, nagy mÚltu i\té zrÍ !é ny. Az 1714-b€n már elemi iskolát szer-
vező rcfomátus egyház alapí tolÍ a 1859.ben, é s taftotta fenn né hrí ny é vtizedig' majd az 1800.
as é vek vé gé n állami ké zbe került (bővebben: hrtp/a$$'.1mg.hu,/isko1aÍ lí o1/tofienet). Úgy
gondo]om, napjainkban is aktuális' megfonto]andó é s ko$zelú nek nevezhető az iskolaalapí tó
közössé g' a refo.mátusság egyik legősibb jelmondata, a ''sempel leformari,,, vagyis állaadóan
megú julni. Hiszen rohamosan vlí ltozó' dinamikus világunkban _ jó é rteiemben vett _ álandó
alkalmazkodó ké pessé gre van sziiksé ge di.í knak, tanlámak. iskolrinak egyarránt, hogy a világ
forgatagában embelké nt helÍ álljunk, megmaradhassunk' legfontosabb é Ité keinket is meg-
őÍ iáessük, é s küldeté sünl<nek is eleget tehessü.l<.

Fentiek jegyé ben alakí tja iskolá.rrk is a kí náatát, mely elé ggé  szé les spektrumú : an.
go1, né met, francia nyelvi, humán. irodalmi-drámai, mé dia, ma1ematika-fizika, biológia-
ké mia' ftjldrajz, spofi (ví zilabda é s tánc), áltai.1nos, valamint halosááyos ké pzé s. Az iskola
kí nálata vé lerné nyem szerint megfeleló, azonban az igé nyek é s a lehetősé gek figyelembe vé .
tele mellett folyamatosan lehet kisebb.nagyobb változtatásokat vé glehajtani a kí nálatban. Mi-
vel dirákjaink jelentós ré sze a fé lsőoktatási inté zmé nyekben folytatja tanulmányait, minden.
ké pp az egyik legfontosabb szempont kcll' hogy legyen a folJtatrásra való megfelelő felké sz!
té s, valamint a í elsőoktatás, a munliaerőpia c í gé nyeihez való igazodás. Cé lszerüen aá szelet-
né nk' ha diákjaink megfelelő lehetősé gek:hez jntnának az itt sze|z€tt fud,ással'

A nyelvi tagozatokkal kapcsolatban egyé rtelmű, hogy minden dirí k igyekszik közé p-
iskolás é vei alatt legaiább egy közé pfokú  nyeiwizsgát megszerezni, a,ni 2o2o-tóI nagy való-
szÍ nűsé ggel a felsőoktatásba való bekerülé s felté tele is lesz' A nyelvoktatás teré n tehát ara
kell mé g nagyobb figyelmet foldí tanunk, hogy a közé pfokú  nyelwizsgára való felké szülé st a
lehető legkomplexebb módon elősegí tsiik. Ennek eszközeké nt felmerüIt a nyelvi labor kialakí -
tásií nak gondolata, vaiamint a ké pzé s támogatása tanórlí n kí vüli lehetősé gekkel, amilyen pé I-
dául az idegen nyelvi klub' Az anyanyelvi lektolok lé te is kulcsfontosságú  egy nyeh,'tagozato-
kat is működtető közé piskola sz.ámlí m, ami az elmú lt é vekben mind a né gy oktatott é 1ő idegen
nyelvből megvolt (angol, né met, francia ós orosz). A cserekapcsolatok kibőví té sé re is nagy
hangsú lyt fel1ettem, hiszen egy kiilfdldi utazás, az é vek óta tanult é lő idegen nyelv hasznáata
meghat{fuozó é lmé ny lehet egy közé piskolás diáknak. Í gy a mrí r meglé vő partnelsé giink, test.
vé rvárosunk, SaEkt Augustin gimnáziumával folytatott diákcsele melié  lé trehoztuk finnorszá-



gi kapcsolatull(at (Kaarina), valamint most van szelvezé s alatt lengyel testvá1elepülé sünk
gimnáziumával való együttÍ nűködé sÍ ink. A dirí kcseré ken kí vül is mindell lehetősé get igyek.
szünk kihasználrri, hogy diákjaink alacsony köitsé ggel külí öIdrc utazhassanak, hiszen a ta-
pasáalatok alapján máI egy dvidebb kint tartózkodás is az é lő nyelvhasználat, a magabiáos.
ság uglásszeÍ ú  ja\ulrí sát eledmé nyezi '

A más nemzetek közössé geivel való kapcsolatoÍ  kí vül nagy jelentősé ge van a hatá-
ron tuii magyal inté zmé nyekkel, közössé gektel való kapcsolaté pí té snek is. hiszen dirákjaink
egé szen más áté kendet, gondolkodásmódbeli hangsulyokat ismerhetnek meg az elszakí tott
telületeken, mel}.nek át- é s megé lé se feltöltődé st jelent számu(n)ka. Az elmú lt hfuom.né gy

é vben szolos együttmí iködé s, baláti viszony alakult ki a sepsiszentgyöIgyi Plugor Srí ndor
MÍ í vé szeti Lí ceummal' Románia egyetlen magyal nyelvú  d&ámatag ozaÍ áya|, yalaÍ nint a zentAl

Bolyai Tehetsé ggondozó Gimnázium é s Kollé giummal' Ezen kí vül a Rákóczi sztjvetsé g je-

lentős szakmai é s anyagi t.ámogatásával több felvidé ki. erdé ll é s dé lvidé kí  iskolával keriil-

tiink partneri viszonyba, ami az eg1're gyakolibb kölcsönös vendé glátás során gyümölcsöző

kapcsolatokat eredmé nyezett. A HatáÍ talanul pályazat is felbecsülhetetlen segí tsé get jelent,

melynek pályázati rendszele öNendetes módon egyszerűsödni' gyakorlatiasabbá válni látszik'
Ez€n a té ren is fol}tatni kel] a megkezdett kapcsolaté pí té st.

A temlé szet|udomií nyi, tehát a matematika-frzika, biológia.ké mia é s Í öldrajz tagoza.

tokkal kapcsoiatban fontosnak taltom, hogy ezekből a tudomrányokból manapság piacké pes

vé gzettsé get lehet szerezni, gondoljunt csak pé ldául az orvosi, a külijní é le mé möki, illetve a
gyógyszelé sz hivatásoL1a. Ezek a tagozatok nagyban hozzásegí tik a dilí kokat, hogy ne csak

bejussanak az egyeteme, Í tiiskolára, hanem benn is tudjanak maradni' vagyis szilrí rd alapjaik

legyenek. A gyakorlati ké pzé st, tehát az eldei isko]át, a labolatóriumi, valamint a tel€pgya-

korlalol a ké p7é 5 fontos ré s7é nek tanjLb

A hunlí n tagozat első é vfolyama az elmú lt tané vben vé gzgtt, é s elmondhatjuk, hogy

több olszágos verseny é Imezőnyé be bekeriiltek diákjaink' A humán ké pzé s más fomája, az
irodalni.drrí mai. valamint a mé dia tagozat . korábban az irodalrni-drámai lé szeké Dt, most

má| önálóan _ m.ár lé góta lé tezik' Mivel ezeken a szakterületeken talán nehezebb piacké pes

vé gzettsé ghez jutni, a ké pzé sek előssé gé nek a nyitott' kreatí v szemé lyisé g kialakulását, a

kommunikációs ké szsé gek, a napjaintban egyre nagyobb hangsú ll kapott é rzelmi intelligen-

cia (EQ) kiemelt fejlesáé sé t tekinthetjük. Mindenké pp figyelemre mé ltó é s követendő a .

mlta több, mint 100 szí lrmú vé szt adó. &ámai tagozat összetaltása é s közössé gi szemlé lete,
ámely pé ldaé rté kű' Az irodalnrldrámai tagozat helyi közé ietbe való aktí vabb bevonása indo.
kolt, ezen a té rcn már tettünt határozott lé pé seket. Ugyanez mondható el a mé dia tagozahól'



melynek diákjai Ié szt vehetnek a helyi mé diumok gyakorlati munkájában, valamint az iskolai
esemé nyek dokumentlí ásában.

A tiÍ rc tA9ozai, valamint a ví zilabdás csopoÍ t lé té t Nemzeti spoftvlí osuú  spoltha-
gyománya indokolja, hiszen vií rosunkban ez a ké t spolt rí n. huzóágazat' ]skollí nk táncos diák-
jai az országos, euópai é s ülágbajnokságokon rendszeresen az é lmezőnyben vé  geznek. Yí zi-
labdásainl{ köziil többen a nemzeti válogatottbanjátszanak. Ezen a té ren indokolt lerrne a ké p'
zé st az edzői vlzsgiLta való felké szí té ssel kiegé szí teni, amely lehetősé gnek a felmé ré se folya-
matoan van,

Az áItalános tagozaÍ ra általában olyanok jelentkeznek, akik mé g nem tudják, hogy a
tudományok mely teliilete é rdekli őket' vagy nem akadák magukat elkötelezni. Az alapvető
műveltsé gelemekkel nekik is tisztában kell lenniiik, í gy esetiikben az iskola pedagógiai prog-
Iamjában meghatfuozottak erősí tik a kötelező tárgyakbó!az é teltsé gi vizsgára való alaposabb
1é lké sziilé st.

A hatosztályos ké pzé ssel kapcsolatban vegyesek a tapasztalataií l{, hiszen vannak
köztiik egé szen kiváló osztályok, de időnké nt előfoldui nehezebben kezelhető társaság is' Az
összbenyomás mindenesetre pozití y, az emelt óÉ kon is jól helytállnat. Ennek az osááW-
pusnak a további sorsa mé g bizonyalan, hiszen _ többek között a fogyatkozó gyerekté tszám.
nak köszönhetóen az előző tané vben nem indult ei, azonban idé n talán lesz lehetősé s ennek
a sok előnnyel lendelkező ké pzé snek a fol}tatásfua.

Jelentős kihí vást jelent napjainkban minden iskola számára a kÍ ilönböző nehé zsé -
gekkel kiizdő, illetve sajátos nevelé si igé nyú  diákok fejlesáé se. Ezen a té ren jelentős változás
jelentett, hogy jelen tané vtől főrí lású  gyó$?edagógus dolgozik iskolánkban, aki logopé dus-
ké nt egyú ttal az ilodalmi-drrí mai é s a mé dia tagozat beszé dtechnika-oktatását is ellátja'

Gimnfuiumké nt a legnagyobb Ibladatunl< a tehetsé ggondozás, é s ezen a területen
mé ftjldkőnek tekinthető a Tehetsé gpont Hálózathoz való csatlakozás. 2014.ben a Regisztrált
Tehetsé gpont' 2015-beÍ  az Aktreditát Kiváló Tehetsé gpont minősí té st í yelte et iskolrí nl<.
ami a lehetsé ges legmagasabb fokozat a tehetsé gpont rendszerben. 2016 (jszé n a ké t mrí sik
szentesi Atkeditált Kiváló Tehetsé gponttal együttműködve megalapí tottuk a szentes Té rsé gi
Tehetsé gsegí tő Tanácsot' Mind az akkeditációval elnyer1 cí m, mind a Tanács lé tehozisa
pá]yázati lehetősé gekhez juttada iskolánkat' ami jelen tané vben is máÍ  ké t nyefies pályázatot
jelentett, több, mint ké tmillió forint áté kben. A konké t anyagi haszon melletl azonban döntő

]glentősé glí  a Tehetsé gpontok együttműködé se sorrin kialakult, illetve megerősödött szakmai
kapcsolatrendszer, ami a folyamatosan fejlődő, minősé gi nevelé s-oktatlí s záloga



A (közel)jövő legfontosabb feladatai közé  tartozik nagy valószí nú sé ggel a diákok
szemlé letmódjrí nak, é letcé ljának alakitását elősegí tő plo$amok szervezé se. Ezen a teren nagy
jelentősé gú ek a legkÍ ilönfé lé bb rendhagyó órií k hí res szakemberekkel, nagy hatású  szemé lyi.
sé gekkel' akik pé ldaké pké nt állhatnak a diákok előtt. Ezen kí vül a szabadidő é .te]Í nes eltölté -
sé t cé lzó foglalkozások is valószí nűleg előté rbe kerlilnek, mint ahogyan lzland pé Idáján Iát-
hatjuk' ahol a drogproblé ma ugrásszeú en ja\'r ó tendenciát mutat, mióta a fiataloknak a leg-
küIönfé lé bb szabadidős tevé kenysé gek sokaságát kí nálták, ahol mindenl{i megtatalhatja a neki
megfé lelő sportot, hobbit' egyé b tevé kenysé get. Ezen a té ren pozití v pé ]da iskolánk fuIaé leté -
nek é s sí tábolainak utóbbi é vekben való felé lé ntülé se.

Szemé lyi fe|té telek
Iskolrinl< humán erőforrása ú gy gondolom. nagyjából megfelelő, a iegtöbb tedleten

igen erős szakrnailag. Termé szetesen a sziiksé gleteknek megfelelően a szemé lyi állomán}t
alkalmasint alakí tani kell, a szakmaiság mindenek felett való szem előtt táÍ tásával.

Mindenké pp fontosnak tartom megiegyezrri, hogy az ú jonrran alkalmazott szemé lyek
között igen szelencsé s, ha miné l nagyobb számban vanttak pályáaatí ró é s lebonyolí tó kompe-
tencirí kkal rendelkező szemé lyek' Ugyanis' mint aá majd a tárgyi fe]lé telek fejezetné l ré szle-
tezni fogom, iskolánk fejleszté sé nek egyik legfontosabb lehetősé ge a páyázati forrrí sok miné l
magasabb fokú  kihasználása' Ezen a té ren az utóbbi é vekben jelentős javulás tapasáalható.

Mint már emlí tettem, a nevelé s-oktatás keretein belül nem csak tantárgyi tudással.
hanem egyé b kompetenciákkal, é rté kenddel is fel kell ruhriznunk diákjainl(at, hogy megÍ é l€lő
szemlé lettel é s dönté si ké pessé ggel felké szü]ve tartalmas' é fié kes emberi é letet é lhessenek.
Ezt azé i tartom fontosnak, melt az é ietünt minősé gé t a]apvetően megbatuozza az emberi
kapcsolataink minősé ge, é s mindennemú  emberi kapcsolatnak termé szetszerú  velejfuója a
konfliktus, ami megoldatianul tönl.leteheti, megoldva viszont megerősí theti, elmé lyí theti a
kapcsolatot. A megrcmlott embeli kapcsolatoknak talrí n az egyediili gyóg)ulási esé lye a kü-
lönböző konf]iktusok kezelé se' hiszen nagyon megszoktuk' hogy ha egy emberi kapcsolat
nem mú ködik megfelelően' problé mák adódnak, alikol nerrr bajlódunk a megoldással, hanem
elvágjuk, felszámoljuk a kapcsolatot. A nevelőtestiiletben a kodiiktuskezelé s oktatásában
jártas' felké szült szakember is találbató, é s az ál1ala tartott rendhagyó osztályfőnőki, i11'
egyé b óIák kereté ben a diákok sok hasznos ké pessé ggel gazdagodhatnak. Ide kapcsolódó le-
hetősé gké nt sziiksé gesnek tartanám az iskolapszichológus alkalmazását.
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Tárgyi felté telek
A tárgyi felté teleket ké t nagy csoporha osz|Va Í é szletezem: az é piilettel, valanint az

egyé b sziiksé ges tárgyi sziiksé gletekkel kapcsolatos ké rdé sekle bontva.

]skolárt é pillete jóval több, mint 1oo é ves lé gi, patinás é pület, mely messziről ú te-
kintve szemet gyönyörködtető, szé p látvány. Közelebbről megné zye azof,ban a látyin1y é s az
állapot a legtöbb helyen lesú jtó. Habár a már több, mint né gy é ve műszakilag előké szí tett
enelgiahaté konysági páyázat mé g nem került kií Iásla, kisebb területeken mlí r sikeí ült ered-
mé nÍ  felmutatnunl, é s tulajdonké ppen a lé nyegi elemekben már elmozdulás tapaszta|hdtó,
azonban a sziiksé ges felú jí tás döntő hányada mé g hátra van ' igy 2013. nyallán felú jí tásra ke-
rii]tek az é vtizedek óta lepusztult tomatemi öltözők' é s az elmult őszi finanszí rozási átalakí tá.
soknak köszönhetően mód nyí lt né hány lé nyeges lé pé sre, í gy a hőközpontunt felú jí tásár4 a
tomatelem felcsiszolására, a hátsó kerí té s legkitikusabb szakaszának ú jjáé pí té sé re, valamint a
tető minimális, utolsó pillanatban töÍ é nő vé szelháí tó .j ayi!ásé ]ra. Hátra van mé g azonban a
biológia terem Í iidé m-rekonstrú ciója' a tető hé jMat-cselé .je a sztiksé ges tetősze*ezeti javí tá.

sokkal' a nyí lászá.ró-cserc' a f,ité srendsze. é s a világí tás komzeriisí té se. sziiksé ges lefu1e to-
vábbá egy második tomaterem é pí té se a tomaterem kapacitás.inak kb. 2,5-3-szolos óIaterhe-
lé se miatt. A tornatelem tervezé si munk.ilatai támogatóink segí tsé gé vel elkezdődtek. Ezen
kí vül sziiksé ges ienne a külső-belső vakolat javí tása, valamint a folyosói jfuófeltiletek cselé je'

Az egyé b t|árgyi felté telek, inflasfuuktuális állapotok is jelentősenjawltak. Iskolánk
IKT eszközökkel való ellátottsága jelentősen javult, hiszen a T]oP 1'1'1 ptí iyázatnak kö-
szönhetően _ 2013. karácsonyií a negé rkeztek aZ első interaktí v táblák a sziiksé ges kapcsoló-
dó eszközök:kel, amelyeket a következő é vekben további eszközfejlesáé sek követtek' Í gy
máIa 20 interaktí v táblánk van, ezen kí viil több telemben van beé pí tett prcjektol, azonban
meg ezen a té .en van né mi fejlesáeni való. A szí mí tógé ptennek PC-állományát sikedilt teljes
mé fté kben lecseré lni, ami örvendetes, azonban a gé pek elöregedé se' korszeriitlerrné  váása
igen gyors folyamat' í gy fontos szerepe vaÍ  a köznevelé si rendszel IKT stlaté giájának' ami az
eszközpalk folyamatos korszerűsí té sé t, fejlesáé sé t hivatott biáosí lani.

A jó embe kapcsolatok mindenfé ]e paltnelsé gi viszonyban rendkí vül fontosak' é s
elae lninden szinten oda kell figyelniink, hiszen a kö]csönös együttmí iködé ssel rendkí viil sok
lé le problé mát meg lehet oldani' Tehát a fenntartóval, valamint a váIosvezeté ssei é s minden

más partneriinkkel törekedni keli a partneri kapcsolatra a további fejlődé s é rdeké ben.
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Összegzé s

ot é v í skolavezeté s után elmondhatom, hogy számtalan - pozití v é s negativ tapasz-
talattal gazdagodtam. sok ploblé mát sikeriilt megoldanunk, azonbarr vaÍ üak mé g szé p sziám-
mal megoldásla vfuó feladatok' Mindent egybevetve megállapithatom, hogy az öt é we1 9z-
e]őtti inté zmé n}Yezetói pályázatom zaÍ ó szavai kivé tel né lkül ma is helÍ álóak' í gy szelet-
né m az alábbiakat '.önmagamtól idé zni,,.

',A magyar iskolarendszer vriltozások alatt é s e]őtt á1, é s nekünl( ezekbőI a v'altozá'
sokból miné l többet profitálnunk kell, a lehetó legjobbat kell kihozni magunlból' Meg kell
]átnunk - a kritikák ellené re _ a köznevelé si törvé nyben rejlő pozití vumokat é s lehetősé geket'
hiszen ha a benne foglaltak megvalósulnak, az lendkí vül pozití Y ví ltozásokat indí that el isko'
Iánkban, de orczáEszefte is. A kültjnfé le emberi kapcsolataink ugyanis hangsú lyosan megje-
lennek a törvé nyben, é s a ké Szülő nemzeti alaptantervben is, A család inté zmé nye közismer.
ten válságbarl van, az embeli kapcsolataink köztil talán itt nyilvánú  meg a legé lesebben az
á1é kvesáé s. Megfelelő kommunikációval é s hozzáí llással tapasáalatom sze nt szinte min-
den emberi konfliktüst meg lehet oldani, é s erre ren<lkí vül nagy szüksé giinJ< lenne. Tágabb
közössé geink, az iskolrfuk, a tantestület is a közössé gé pí té s szí ú elye kell, hogy legyen, hi-
szen ez (lenne) az eredmé nyes munka, az együttrnÍ iködé s alapja' Nagyobb közössé günk,
Szentes vií Iosának meghatározó iskolája vagyunk, halljuk meg az itt é ló emberek vé lemé nyé t,
meglátlásait, hiszen a szőnyeg alá söpöft, elhallgatott dolgok soha nem szülnek jót. Mivel a
rend eg1're markánsabban megjelenő.jogos társadalmi igé ny, vigyük az iskoiát abba az
irányba, hogy a dolgok lendben menjenek' Az egymás kötcsönös tisáeleté ból Í akadó lend
pedig tapasztalatom szeint igazi' ]ó é rtelemben vett szabadságot szül. Nagyobb közössé giln.
ket, a nemzetiinket szeretnünk kell, ú gy, hogy közben a többi nemzetet is é Ité keljiik, szeletjiik
é s tisáeljük. Egy erdé lyi kirrí ndulás sorrin sok minderrre rájön az ember, vigyiik eI az osz1á-
lyainkat, hiszen eÍ e mrí r páyázati források is rendelkezé sre álnak. Tapasztalatból tudhatjuk,
hogy a rombolás sokkal haté konyabb, mint az é pí té s. Gondolkozzunl, é s vií lasszuk az é pí tke-
zé st' é pí tsünl( iskolát' családot. közcjssé get, nemzetet.''

,&*,.e
Szentes, 20i7. mtucius 27.
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Nyilatkozat 

Alulírott Tóth Tamás József a szentesi Horváth Mihály Gimnázium 
intézményvezetői posztjára benyújtott pályázatommal kapcsolatban ezúton nyilatkozom a 
következőkről: 

Hozzájárulok a pályázati anyagomban található személyes adataimnak a pályázati eljá
rással összefüggésben szükséges kezeléséhez, valamint 
a teljes pályázati anyagomnak a pályázati eljárás során történő sokszorosításához, to
vábbításához, harmadik személlyel való közléséhez. 

Szentes, 2017. március 27. 
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