A Losonci Téri Általános Iskola nevelőtestületének véleménye
Stenczinger Csilla igazgatói pályázatáról
A vezetői pályázat tükrözi a pályázó tíz éves intézményvezetői és több évtizedes
pedagógiai tapasztalatát, gyakorlatát. Jól megválasztott grafikonjaival, táblázataival
szemléletesen támasztja alá mondanivalóját. Pályázata tényorientált, épít a helyi
dokumentumokra, a Pedagógiai Programra, figyelembe veszi a lokális sajátosságokat,
logikusan felépített, jól szerkesztett, tartalmas, esztétikus kivitelű.
Pontos helyzetelemzéssel mutatja be az iskola elmúlt tíz évének fejlődését és
kiteljesedését. Teljes biztonsággal, büszkeséggel és megnyugvással teheti ezt, mivel az
elmúlt évek vezetői munkájának sikereit, eredményeit sorolhatja fel. Nem kis teljesítmény,
hogy lelkes, kitartó és tettre kész kollégák támogatásával, több komoly összegű pályázat
elnyerésével az intézmény más iskolák példaképévé vált a megújulásban, az elmúlt évtized
sorozatos pedagógiai kihívásainak megoldás keresésében.
Innovációs tevékenysége során a pedagógusok felsorakoztak újításai mögé. A projektek,
témanapok, ünnepélyek, magas színvonalú sportrendezvények, az egyesületekkel való
megállapodások, meghatározták az iskola fejlődési útvonalát, jövőképét. Mi, kollégák
bízunk jó észrevételeiben, meglátásaiban. Szívesen csatlakozunk elképzeléseihez a
fejlődés érdekében.
A pályázó célmeghatározása iskolánkhoz igazodó, reális alapokra építő, gyermekcentrikus, nevelési céljai időszerűek, morálisak. Céljaihoz hozzárendelődnek azok a
feladatok, amelyek az iskola fejlődését szolgálják a megváltozott körülmények ellenére is:
differenciált tanulásszervezés, „Kéttanítós” módszer, multikulturális nevelés, új pedagógiai
módszertan: kooperativitás, projekt módszer, esélyegyenlőség biztosítása, internet
hozzáférés minden tanteremben.
Előnyben részesíti a tevékenységközpontú tanítási, tanulási gyakorlatot. Olyan iskolát
szeretne, amely alkalmazható tudást, sokszínű ismeretet ad diákjai számára. A fiatalokat
olyanná szeretné nevelni, akik képesek helyes döntéseket hozni és azokat következetesen
véghezvinni. Mindezek elérésében a pozitív megerősítésre épít.
Hangsúlyt fektet a gyermekek egészség- és környezeti nevelésére, a környezet tudatosabb
védelmére.
Központi feladatnak tekinti az SNI, BTM-es tanulók befogadó együttnevelését, hatékony
fejlesztését, egyénre szabottan, biztosítva számunkra az esélyegyenlőséget.
A pályázatban hangsúlyt kap a gyermekvédelem, mely rendkívül fontos a mi gyermekeink
és körülményeik tekintetében.
Előtérbe helyezi, és kiemelt feladatként kezeli a tehetségek felismerését és gondozását.
Pályázatában számos kerületi, fővárosi és országos versenyen elért eredményt
olvashatunk.
A tanulók idegen nyelvi oktatását szükségesnek tartja, tisztában van azzal, hogy jelen
korunk megköveteli legalább egy világnyelv elsajátítását minden fiataltól.
Fontosnak tartja a kapcsolatok ápolását a társintézetekkel, partnerekkel, szülőkkel.
Az iskola jövőjének szem előtt tartásával a nehéz gazdasági és demográfiai adatok
tükrében is törekszik a Losoncira adaptált módszertani tudás fejlesztésére.
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Uniformizálódó világunkban a sajátos Losis arculatot hagyományaink ápolásával,
továbbélésével kívánja megőrizni.
Marketing munkánkat a média további bevonásával és az iskolai honlap folyamatos
korszerűsítésével kívánja növelni.
Komoly, elhivatott vezetői elkötelezettségét abban is megmutatja, hogy pályázata minden
területén az elmúlt időszak változásairól támogató és elmarasztaló véleményét nyíltan
kimondja. Kollégái érdeksérelmével kapcsolatban a változtatás jellegére, lehetőségére is
utal, javaslatot tesz.(Pl.: nevelést oktatást segítők méltatlan bérezése, az életpálya modell
bevezetésével a motiváló értékelés anyagi megbecsülés lehetőségét kivették a vezető
kezéből)
Az olvasott pályázatot
támogathatónak tartjuk.

lendületesnek,

célratörőnek,

megvalósíthatónak

és

Nagyon bízunk abban, hogy azok a szervezetek, amelyek az intézmény működtetéséhez
hozzájárulnak, és olvasták ezt a pályázatot, minden külső kapcsolati erővel, és anyagi
forrással segítséget nyújtanak ahhoz, hogy hasonlóan sikeres időszak következzen be az
iskola életében, mint az eltelt tíz évben, amióta Stenczinger Csilla vezeti az intézményt.
Pedagógiai és szakmai hitvallása, elhivatottsága biztosítéka annak, hogy a továbbiakban is
magas színvonalon működő oktatási intézmény maradhasson ez az iskola.
Terveinek megvalósítását eddigi szakmai, vezetői gyakorlata alapján megalapozottnak
tartjuk.
Stenczinger Csilla személyében a fejlődés folyamatosságára biztosítékot látunk.
Mindezek figyelembevételével támogatjuk pedagógiai programját és megválasztását az
iskola élére.
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