Megtartva megújulni!

Pályázat
TAGINTÉZMÉNY-VEZETŐ
(MAGASABB VEZETŐ)
BEOSZTÁS ELLÁTÁSÁRA.

Helyszín:
Kisbajcsi Vörösmarty Mihály Általános
Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola
Vámosszabadi Tagiskolája
(9061 Vámosszabadi, Szabadi utca 57.)

Készítette:
Kamocsai Antalné

Vámosszabadi, 2015. 05. 10.

1

Megtartva megújulni!

Tartalomjegyzek
Pedagógiai hitvallásom ............................................................................................................. 3
Szakmai önéletrajz .................................................................................................................... 4
Szakmai helyzetelemzés ....................................................................................................6
Vezetési program és fejlesztési elképzelések .................................................................... 12
Mellékletek……………………………………………………………………………………………………………………..18

2

Megtartva megújulni!

Pedagogiai hitvallasom
„Ha azt akarod, hogy emlékezzenek rád, vigyél virágot!
Ha azt akarod, hogy sokáig emlékezzenek rád, ültess fát!
És ha azt akarod, hogy soha el ne felejtsenek. nevelj gyereket!”
(kínai bölcs)

„Aki hisz a pedagógiában, az csak optimista lehet…”
(Németh László1)

„A legnagyobb vakmerőség mások életébe beavatkozni,
ez azonban a pedagógusi pálya kötelessége.
Így válik munkánk tudatosan vállalt vakmerősséggé.
Ki-ki másképp vállalja ezt a feladatot:
nyüglődve, gépiesen vagy alkotó módon, bizalommal és örömmel.”

Én az utóbbiak közé tartozom.

1

Kossuth-díjas magyar író (1901-1975)
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Szakmai oneletrajz
Személyes adatok:
Kamocsai Antalnénak hívnak.
1967-ben születtem Győrött.
Lakcímem: Kisbajcs, Hunyadi út 5/b.
1991. óta vagyok házas, férjem , Kamocsai Antal, bútorasztalos.
Két gyermekünk van: Eszter (24 éves) Budapesten tanul, idén szerzi meg
a mesterdiplomáját az ELTE-n fordító és tolmács szakon, Rita (18 éves)
pedig a győri Czuczor Gergely Bencés Gimnáziumban idén májusban
érettségizett.
Elérhetőségeim: 003630/4738828, krisztike0505@freemail.hu
Iskoláim:
Gárdonyi Géza Általános Iskola (1973-80.)
Révai Miklós Gimnázium (1981-85.)
Apáczai Csere János Tanítóképző Főiskola (1985-89.)
Munkahelyeim:
Gönyűi Általános Iskola (1990. -1 év szerződéssel)
Vámosszabadi Tagiskola (1991-től szerződéssel, majd gyermekeim
születése után 2000-től kinevezéssel.)
Itt tagiskola-vezető 2007 óta.
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Díjaim:
Emlékdíj a dr. Timaffy László megyei néprajzversenyre való felkészítésben
nyújtott több éves, magas színvonalú munkámért. (2008. április 17.)
BONIS BONA A Nemzet Tehetségeiért – több éves kiemelkedően
eredményes és áldozatos tehetséggondozó munkám elismeréseként.

Továbbképzések:
Interaktív tábla használata a pedagógiai gyakorlatban
Játék és tánc az iskolában
Játsszunk táncot! Ünnepek népi gyermekjátékai – hétköznapok ünnepei
A kritikai gondolkodás fejlesztése – az interaktív és reflektív tanulás
lehetőségei
Szociális-érzelmi képességek fejlesztése a tanórán
Számítógép és internet alapismeretek
Oroszlány Péter: A tanulás tanítása
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Szakmai helyzetelemzes
Vámosszabadi 1977-ben Kisbajcs Község Közös Tanácsának lett a
társközsége. Így, amikor felépült a Faluház 1990-ben, és alsó szintjén
helyet kapott az új, alsó tagozatos iskola is, a kisbajcsi Általános Iskola
tagiskolája lett. Az épület előtt egy kis park található, ablakaink is erre
néznek. Illeszkedik a környezet és a környező beépítés adottságaihoz,
hozzájárul a településkép esztétikus alakításához.

Iskolánkban két nagy, világos tanteremben tanul a két (összevont)
osztály, szám szerint 38 kisgyerek. Ezen kívül még egy – kis méretű –
informatika terem, játéktároló, konyha, tanári szoba , valamint három
mosdó (fiú, lány, tanári) gyarapítja a helyiségek sorát.
A tantermek bútorzata megfelelő: tanulói asztalok és székek, valamint
nevelői asztal és szék, eszköztároló szekrény, interaktív tábla, sötétítő
függöny áll rendelkezésre.
A nevelőmunkát segítő eszközök is itt találhatók - információhordozók
(könyvek és internet hozzáférés, magnetofon, faliképek és térképek),
szemléltető eszközök.
Az óraközi szüneteket a folyosón töltik a tanulók, a napköziben pedig a
szomszédos óvoda mögött található füves területen, ill. a kézilabda pályán
levegőznek, játszanak.
A testnevelés és néptánc órákat az iskola mögött található edzőteremben
tartjuk, ahol rendelkezésre állnak a tornafelszerelések: zsámoly, bordásfal,
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tornaszőnyeg, stb., valamint a művészetoktatáshoz – modern tánc –
tükrök, magnó.
A tanintézményben minden megtalálható, ami egy nagyobb, városi
iskolában (szakkörök, művészeti oktatás keretében modern tánc,
számítógépek, interaktív tábla, stb.), emellett élvezi a kis létszámmal járó
személyre szabott foglalkozás és a családias környezet minden előnyét.
A szülők elfogadták az összevont osztályban folyó tanítási és nevelési
munkát, és bár Győr közelsége rányomja bélyegét, de létszámunk nem
csökken, sőt az idei tanévben gyarapodott.
Bár 2013-ban Vámosszabadi kivált a Kisbajcs községgel való társulásból,
az együttműködés a kisbajcsi iskolával megmaradt.
És íme: a színes valóság, amitől egyediek vagyunk:
Ebben a kis iskolában fő nevelési elvünk, hogy minden gyermek jó
valamiben, csak meg kell találni, hogy miben.
Szeptember 1-jén nyitok gondolatban két mappát: az egyik címe
„Sikerült!”, a másiké „Nem baj, majd legközelebb sikerülni fog!”. És
ameddig az első vastagabb, történjék bármi – mosolygok.
Tanulás összevont osztályokban:
húzóerő a kicsiknek, segíteni tudás a nagyoknak.
Az évfolyamokon átívelő tanulás elméleti háttere szerint
 minden gyermek már iskolakezdés előtt sok mindent sikeresen
megtanult;
 minden gyermek akar tanulni;
 a gyermekek különbözőek;
 a gyermekek aktívan szerzik meg tudásukat és képességeiket;
 minden gyermek a tanulás folyamata során saját útját járja.
A mi iskolánkban 1-2. és 3-4. összevonásban tanulnak a gyerekek, mely
sikeresnek mondható a következő okok miatt:
 diákok tanítanak diákot (a gyerekek nemcsak a pedagógustól,
hanem az idősebb gyerektől is tanulnak);
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 nyelvi fejlődés (a kisebbek számára a nagyobbak fejlettebb nyelvi
kifejezőkészsége például szolgál);
 a kulturális örökség átadása (gyermekjátékok, dalok, viselkedési
szabályok hatékony továbbadása);
 a szociális és érzelmi fejlődés kilátásai (a kisebbek világos
perspektívát látnak maguk előtt);
 differenciált és egyénre szabott oktatás.
A párhuzamos óravezetés révén biztosítjuk a lassabban haladó és/vagy
gyengébb képességű tanulók közvetlen foglalkoztatását, illetve a
tehetséges tanulók egyéni érdeklődésnek megfelelő fejlesztését.
A mi kis iskolánkban az első osztályos visszahúzódó, alig megszólaló
kisdiákokból bátor, öntudatos, kommunikatív negyedik osztályosok
lesznek; kinyílnak, mint a virág. Hogy mi ennek az oka?
Elsősorban a kis létszám. Így minden órán mindenkire jut idő, mindenki
többször is szóhoz jut, felel.
Másodsorban pedig a rengeteg szereplési lehetőség. A tanév során számos
iskolai és községszintű rendezvényen vesznek részt tanítványaink, pl.
Iskolanyitogató, Idősek napja, Betlehem a templomban, Október 6.,
Október 23.,Március 15., Anyák napja, Falunap – a teljesség igénye
nélkül. Ezen alkalmak során a gyerekek egyre magabiztosabbak lesznek; a
dicséret pedig szárnyakat ad.

Néptánc és hagyományőrzés:
A gyerekek egyik kedvenc órája: a néptánc.
Jómagam foglalkozom a gyerekekkel, ezzel kapcsolatos ismereteimet
több továbbképzésen bővítettem. Mondókázunk, népdalokat énekelünk,
népi gyermekjátékokat játszunk. Megismerkedünk az alaplépésekkel, kis
koreográfiákat állítunk össze, melyekkel aztán számos alkalommal
szerepelünk (nagy sikerrel).
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A hagyományőrzés nekem nagy szerelem, a község életében pedig fontos
szereplő: Megismerkedünk a jeles napokkal; hogyan éltek nagyszüleink,
dédszüleink; népi mesterségek művelőit látjuk vendégül, Gergelyjárással
keressük fel az ovisokat, Luca-búzát ültetünk, stb. stb.
Büszkén mondhatom, hogy az általam felkészített gyerekek évek óta
biztosan ott vannak a dr. Timaffy László Megyei Néprajzverseny első
három helyezettje között!

Tehetségpont
A 2012/13-as tanévben nagy az általam leadott sikeres pályázatnak
köszönhetően iskolánk megkapta a Nemzeti Tehetségpont megtisztelő
címet.

Amivel kiérdemeltük:
Szakkörök széles választéka, lelkes tehetségfejlesztő munka, mely
eredménye számos kiskörzeti, körzeti, megyei tanulmányi versenyen elért
előkelő helyezés.
Láss zölden!:
Mindennapjaink része, egyben az általunk szervezett környezetvédelmi
csapatverseny neve.

9

Megtartva megújulni!
Spórolunk az energiával, megismerkedünk a szelektív hulladékgyűjtéssel,
újsággyűjtést szervezünk, valamint a tanórákat és nevelési programunkat
áthatja a környezettudatos nevelés és a másság elfogadása.
A másság elfogadása azért is fontos területe iskolánk nevelési
programjának, mivel pár évvel ezelőtt cigány testvérpár, míg idén egy
Asperger-szindrómával és egy AD/HD szindrómával élő kisfiú is tanul
nálunk.
Az ő segítésük érdekében tantestületünknek meg kell ismerkednie az
idevágó szakirodalommal, ezen kívül pedig félévente a győri
Gyermekpszichológiai és Pedagógiai Tanácsadó szakemberei érzékenyítő
foglalkozást tartanak a gyerekeknek, melyből az első már le is zajlott.
Kolléganőimmel pedig részt vettünk a győri Radó Tibor Általános Iskola
és Gyógypedagógiai Intézményben tartott továbbképzésen.
Kezdeményezésünkre, a „Jobb adni, mint kapni” jelmondatot szem előtt
tartva, már két falunapon is gyűjtöttünk a győri Leo-klub számára plüss
állatokat, illetve csokit, amit a nevünkben a Bárczi Gusztáv
Gyógypedagógiai Intézmény kis lakóinak továbbítottak.

Egyenpóló
Pár éve támadt az az ötletem, milyen jó lenne, ha versenyeken,
kirándulásokon egyforma pólóban lennének a gyerekek, ezzel is
bizonyítva egységünket és így mintegy reklámozva az iskolánkat. Mivel a
gyerekek és a szülők körében is egyöntetű tetszést aratott az elgondolás,
hamarosan kiválasztottuk a színt – élénk narancssárga, – és a felirat is
elkészült. Azóta könnyű szemmel tartani a gyerekeket a különböző
programokon!
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Jelképeink
Immár évek óta igyekszem arra törekedni, hogy kis iskolánkat egyedivé
tegyem – külsőségekben is -, megkülönböztessem minden más iskolától.

Ezért készült el a logónk
, melyet minden plakátunkra,
meghívónkra, oklevelünkre, levelünkre ráteszünk. Iskolánk négy osztályát
és az itt tanuló jókedvű gyerekeket szimbolizálja, és azt hogy együtt
alkotunk egy közösséget.
Ezért találtam ki a jelmondatunkat:
„A mi iskolánkban senki sem szürke, hanem a szivárvány minden
színében pompázunk”, és ezért látjuk el az ajtókat színes, vidám
matricákkal
a
megszokott
sima
névtáblák
helyett.

Reményeim szerint, aki belép kis iskolánkba,
már a folyosón látja, hogy ez egy családias, gyermekbarát intézmény,
ahová jó érzésekkel indulna el reggelente kisgyermekük.
Kapcsolatrendszerünk:
 Kisbajcsi „anyaiskola”: Segítséget kapunk a mindennapi teendők
ellátásában és a KLIK-kel való kapcsolattartásban. Angol, német,
informatika tanár jár át hozzánk, így biztosítva a gyerekek számára
a szakos ellátottságot, valamint gyógypedagógust is ők biztosítanak
számunkra.
 Önkormányzat: Bár már nem az iskola fenntartója, mindenben
számíthatunk rájuk. A gyerekek ingyenes írószercsomagot kapnak,
támogatják programjainkat és a Falubusz is mindig
rendelkezésünkre áll.
 Óvoda: Szomszédunkban található, a napközisek ott ebédelnek,
úgyhogy gyakran találkozunk mind a gyerekekkel, mind az
óvónőkkel. A tanév során többször is vendégül látjuk őket az
iskolában, ill. látogatást teszünk náluk.
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 Nyugdíjasklub: Nagyon jó a kapcsolatunk az idősekkel, gyakran
felkeressük a klubot versekkel, színdarabokkal. Ők pedig a
hagyományőrzésben segítenek; eljönnek a szakkörbe, mesélnek a
régmúltról, régi tárgyakat hoznak, népi mesterségeket mutatnak be.
 Pedagógiai szakszolgálati intézmények:
A nevelési-oktatási intézmény feladatainak ellátását, valamint szülő
és pedagógus nevelő munkáját pedagógiai szakszolgálat segíti.
Együttműködnek a pedagógusokkal, mely célja elsősorban a sajátos
nevelési igény, a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézség
feltárása, a tanulók fejlődésének elősegítése. A pedagógiai
szakszolgálat igénybevétele a szülő kezdeményezése és döntése
alapján történik és az év során bármikor megkezdhető, ill.
befejezhető.
Iskolánk kapcsolatban áll:
Győr-Moson-Sopron Megyei Tanulási Képességet Vizsgáló
Szakértői és Rehabilitációs Bizottság (Győr, Cirkeli u. 31.)
Gyermekpszichológiai és Pedagógiai Tanácsadó, Győri Kistérség
(Győr, Török István út 36.)
 Pedagógiai-szakmai
szolgáltatást
nyújtó
intézmények
Tekintettel arra, hogy a pedagógiai-szakmai szolgáltatást nyújtó
intézmények fő feladata éppen a nevelési-oktatási intézmények, ill,
a pedagógiai szakszolgálati intézmények munkájának segítése, így
magától értetődő, hogy folyamatosan együttműködnek a nevelésioktatási intézményekkel. Iskolánk a Győr-Moson-Sopron Megyei
Pedagógiai Intézettel áll kapcsolatban.
Szervezésükben már vettünk részt továbbképzéseken, tanulmányi
versenyen fórumokon, előadásokon, segítettek a pedagógiai
program és helyi tanterv elkészítésében.
 Egyházak
Vámosszabadin a helyi plébános szoros kapcsolatban áll az
iskolával (a gyerekek 90%-a katolikus hittanra jár). Amellett, hogy
hittanórákat tart, több gyerek is ministrál, ill. felolvas a
szentmiséken; gyakorta szervez programokat is ennek a
korosztálynak, melyek lebonyolításában közreműködnek a
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pedagógusok is: családi napok, játszóház és barkács délután,
kerékpár túra, nyaranta hittantábor a Balatonon és napközis tábor a
plébánián.
 Gyermekvédelem
A gyermekek védelme a gyermek családban történő
nevelkedésének elősegítése, a gyermek veszélyeztetettségének
megelőzése és megszüntetése.
A köznevelési intézmény feladata, hogy a gyermek
veszélyeztetettsége esetén jelzést tegyen a gyermekjóléti szolgálatnál.
A gyermekvédelmi rendszer működtetése körében a gyermekek
különböző pénzbeli és természetbeni ellátásokban részesülhetnek.
Iskolánknak nagyon jó a kapcsolata a helyi gyermekvédelmi
szolgálattal, már csak azért is, mert a Faluház felső szintjén működik.
Így vezetőjével heti szinten értekezünk, információt cserélünk. Több
közös programot is szerveztünk már: pl. karácsonyi és húsvéti barkács
délután, látogatás a győri állatkertben.
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Vezetoi program es fejlesztesi
elkepzelesek
„Eredetileg olyanok vagyunk, mint egy rendkívül értékes, de csiszolatlan
gyémánt, aminek közepében ott világít lényünk lényege, az isteni szikra, a
Fény. Ahhoz, hogy valódi, ragyogó drágakővé válhassunk, fényesre kell
csiszolnunk a durva felületeket!” (Balogh Béla) 2
Mi az, ami a sikeres vezetést meghatározza? Mitől tudja az egyik vezető
mind a dolgozók, mind a szervezet céljait eredményesebben kielégíteni,
mint egy másik vezető? Van, aki a vezető személyiségére, karakterére,
van, aki a munkafolyamatok megtervezésére, van, aki a dolgozókkal való
bánásmódra és van, aki a helyzettől függő helyes vezetési stílus
megválasztására helyezi a hangsúlyt.
Én vezetőként nagyon fontosnak tartom a jó munkahelyi légkört, hiszen
egészségesnek a gyerekeket csak egészséges pedagógusok nevelhetik, és
ha mi magunk nem támogatóan, pozitívan viszonyulunk egymáshoz,
akkor ezt hogyan várhatnánk el a gyerekektől?
Milyen lelkesen jössz reggel munkába?
Ez talán a munkahelyi légkör legfőbb ismérve, mely a pedagógusok
számára is kiemelten fontos. Ha a dolgozók túlterheltek, ha hiányzik a
munkatársak közötti együttműködés, ha túl sok a konfliktusok száma, ha a
vezető stílusa nem megfelelő – az bizony befolyásolja az elvégzett munka
hatékonyságát.
Vezetőként szeretnék javítani ezen!
-A munkahely elsődleges célja a munkavégzés. Fontos a jó hangulattal
foglalkozni, de nem öncélúan, hanem a hatékony munkavégzés
érdekében.
-Légy tekintettel a munkatársaidra! Néha csak kompromisszumok útján
lehet megoldani a problémákat.

2

Író, előadó (1955- )
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-Hagyd otthon a magánéleti problémáidat! Próbáld meg gondjaidat ne
magaddal cipelni a munkahelyre. Még ha valamennyire rá is nyomja
bélyegét a mindennapjaidra, ne terheld vele feleslegesen a kollégáidat!
-Legyél vidám! Ha valami jó dolog történik veled, oszd meg a többiekkel!
A ceremóniák, rituálék, szokások és tradíciók egy-egy iskola speciális
jellemzői lehetnek, bemutatva a fontos értékeket. A ballagók búcsúztatása,
vagy éppen az elsősök fogadása azt közvetítik, hogy az
eredményességben megjelenő minőség fontos érték az iskola vezetése
számára. Ha a pedagógus ezt nem tartja lényegesnek, akkor negatívan
járul hozzá az iskola légköréhez
„Rengeteg időt fordítunk arra, hogy megtanítsuk a vezetőknek, mit
hogyan csináljanak. Arra azonban nem világítunk rá kellőképpen, hogy
miféle jellemvonásukat gyomlálják ki.” (Peter Drucker)3
Véleményem szerint nem csak a vezetőknek, hanem a tantestület minden
tagjának „magába kell néznie” ahhoz, hogy megelőzzük a rossz
munkahelyi légkör kialakulását. Hiszen a pedagógiai irodalom a légkört
az iskolakultúra részének tekinti, mely meghatározza a tanulók
viselkedését és eredményességét. A napi bosszúságok nyomasztóvá
tehetnek egy munkahelyet! Igyekezzük ezeket elkerülni az emberi
kapcsolatok hálójában.

A minket körülvevő világ felgyorsulása az emberektől szinte minden
életterületen gyorsabb és rugalmasabb alkalmazkodást kíván. A változás
egyaránt hat az egyéni és a szervezeti életünkre, és nagyon eltérő módon
éljük meg. Míg az egyik ember szinte tragédiaként fogja fel, a másik
viszont kihívásként éli meg, tapasztalatokat szerez és tanul.
A köznevelésben sincs ez másként: a hagyományos nevelő szerepe mellett
vállalnunk kell egy árnyaltabb, emberibb, életközelibb pedagógus
szerepet.

3

Amerikai menedzsment tanácsadó, oktató, szerző (1909-2005)
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Az új pedagógusszerep főbb jellemzői:
- „pedagóguskép”  nyílt, érzelem gazdag személyiség,
- jól körülhatárolt, stabil szerep együttes (tanít, nevel, „lámpás”)
naponta változó szerep együttes (tanácsadó, vezető, menedzser,
fejlesztő, stb.)
az egyetlen és stabil értékrendet követi
 az értékrendek és
életmódok sokaságából alakítja ki a saját maga (és az iskola által)
közvetített értékrendet
- saját környezetében autonóm és domináns személyiség
függő
helyzetben van a szülőtől, fenntartótól, működtetőtől
- személyi függetlenség (állami közalkalmazott)  személyi függőség
(státusza az iskolát választó gyerekek számától függ)
- hagyományos fegyelmezés, büntetés  empátia, probléma- és
konfliktusmegoldó képesség
- tekintélytisztelet illeti meg  a tekintélyért nagyon meg kell küzdenie
- megközelíthetetlen személyiség  szocializációs partner.
Mivel a változásokat nem tudjuk elkerülni, törekednünk kell arra, hogy ne
stresszként éljük meg. Igenis el kell mozdulnunk a szemléletváltás
irányba, igenis a tanórákon nem csak magyarázni kell, hanem a tanulókat
„kimozdítani”, csoportmunkákat szervezni, és (legalább a vezetőnek) fel
kell venni a menedzseri szerepet is.
Menedzser szemléletű iskolavezetés:
Életünk velejárója a változás. Ezt mindenkinek tudomásul kell venni, ha
tetszik, ha nem. Mert aki nem halad a korral, elrohan mellette az élet.
Aki lemarad, kimarad – szoktam mondani tanórán a gyerekeknek, és ez
így igaz.
Hogy a mai gyerekeket nem lehet a hagyományos, régi módszerekkel
tanítani?
Hogy menedzselni kell már az iskolát is? Hogy ösztönözni kell
mindezekre a kollégákat is?
Ez sokszor nem egyszerű, és rengeteg többlet energiát igényel. De
tanulható. És megéri!
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Az igazgató (tagiskola- vezető) abban a helyzetben van, hogy saját céljait,
mint az iskoláéit jeleníti meg, tehát ő az, aki meghatározza a
menedzsment prioritásait.
Az iskolák személyzete túlnyomórészt diplomás szakemberekből áll.
Ez a réteg jellemző módon szereti önmagát menedzselni. Viszont a
tanítókat, tanárokat rendszerint túlságosan lefoglalja saját pedagógiai
tevékenységük ahhoz, hogy képesek legyenek elegendő időt szentelni
tevékenységük menedzsment oldalainak. Ezért ez a feladat (is) a vezetőre
marad.
Vezetőként folytatni szeretném az egyedi iskola stratégia kialakítását és
követését. Ki kell alakítani és közvetíteni kell a külvilág felé egy pozitív
képet iskolánkról.
Én menedzser típusú átalakító vezetőnek tartom magam, aki nagyobb
hangsúlyt fektet arra, hogy jó kapcsolata legyen az emberekkel és segítse
fejlődésüket, ezzel együtt a szervezet egészének fejlődését;
meggyőződéseket és értékeket fogalmaz meg, valamint személyes és
helyzetéből adódó befolyását arra használja fel, hogy kedvező
változásokat érjen el.
Erősségeim:
 Szakmai tudásom jó, szívesen részt veszek továbbképzéseken és az
ott tanultakat beépítem a mindennapokba.
 A tanítást nagyon szeretem, és ezt közvetítem is tanítványaim felé.
Tolerancia és kreativitás jellemez. Tanítványaimat jól tudom
motiválni.
 Környezetem tagjaival jó kapcsolatot tudok kialakítani. Mind a
gyerekek, mind a szülők bizalommal fordulnak felém.
 Tevékenyen részt veszek az intézmény tervező munkájában, jó
szervező készséggel rendelkezem.
 Közösségépítő magatartás jellemez. A közös feladatoknál
lelkesedésemmel ösztönzöm kollégáimat.
 Tanórán kívüli tevékenységekben szívesen részt vállalok (hétvégén
és szünetekben is), gyakran szervezek programot a gyerekeknek.
17
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 Kommunikációs készségem jó.
 Mivel tevékenyen részt veszek a község életében, ismernek és
elfogadnak – úgy érzem: kedvelnek -, a község lakói.
 Biztos családi háttér. Férjem és két (szintén gyermekszerető) nagy
lányom mindenben támogat, ahol tudnak segítenek, pl. a közös
programokon.
 Lépést tartok a technika fejlődésével: számítógép és interaktív tábla
kezelése terén.
 Az önképzést folyamatosan művelem: Szakmai folyóiratok
(Köznevelés, Tanító, Tanítás-tanulás, MPI Hírek) olvasásával,
bemutató órák látogatásával, fórumokon való részt vétellel és
tapasztalatcserével.
 Mivel Kisbajcson lakom, a kapcsolattartás nem okoz gondot a
kisbajcsi „anyaiskolával”.
Amiben fejlődnöm kell:
 Konfliktusok felvállalása és megoldása.
Tudomásul kell vennem, hogy a mindennapjainkhoz
hozzátartoznak a konfliktusok. Nem kerülhetem el őket, így
tudatosan keresek olyan módokat, amelyekkel kezelni tudom ezeket
a helyzeteket. Törekedni fogok arra, hogy a jól kezelt konfliktusból
akár előny is származzon, hiszen a konfliktus arra késztet minket,
hogy nézeteinket, gondolatainkat megfogalmazzuk és érvelni is
tudjunk mellettük.
Ha egy vita konstruktív, a felek – egymásnak szót adva –
felsorakoztatják pro és kontra érveiket, majd konszenzusos
álláspontot alakítanak ki a leghatásosabb érvek alapján.
Ami ehhez szükséges: hozzáférhető és hasznos információk
személyes kompetencia tiszteletben tartása
nézőpontok figyelembe vétele, mérlegelése.
Célom ezzel kapcsolatban, hogy a negatív hatások a minimálisra
csökkenjenek, míg a konfliktus megoldása során szerzett előnyök a
maximálisak legyenek.
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Fo kihívas szamomra az egesz
kozosseg erdekeben:
Elérni, hogy ez a kicsi – de sok értékkel bíró – iskola fent maradjon a
jelenlegi közoktatási helyzetben is.
Az iskola olyan emberi erőforrásokat mozgat meg, amelyek
láthatatlanok, de annál fontosabbak. A falusi közösségek az önként vállalt
felelősség örömét élik meg a kisiskolák működtetésekor, kötődésük az
intézményért hozott anyagi vagy fizikai áldozatvállalásban is megjelenik,
értékes elemei a közösség összetartozásának és fennmaradásának. A
helyi iskolák fontos tényezői a falusi térségek fejlődésének, a kulturális
elsivárosodás megakadályozásának.
Megtartva megújulni:
„A péda a leghatékonyabb tanítók egyike,
noha szótlanul tanít.” (Smiles)
Tartsuk meg iskolánk egyik vonzerejét: a családias légkört!
Őrizzük és ápoljuk az eddig kialakított jó kapcsolatot a szülőkkel, a szülői
munkaközösségen keresztül vonjuk be őket még jobban az iskolai
munkába!
Véleményem szerint a gyermeki-tanulói csoportok emlékei, siker- és
kudarcélményei fontos szerepet töltenek be az iskoláról alkotott
társadalmi kép megformálásában. A kisgyermekek elsősorban barátokat,
jó közérzetet és számukra értelmes, sikeresen megvalósítható feladatot
keresnek az oktatásban. A kisgyermekek igényeit és elégedettségét
gyakran a szülők közvetítik az intézmény felé. Ezeket fontos jelzéseknek
kell tekintenünk, hiszen a szülők és gyermekeik érdeke nagyon sok
területen hasonló- Így például – főleg az alsó tagozaton, ahol a
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pályaválasztási kényszer még nem jelentkezik erőteljesen – a szülők
számára is elsődleges igényként jelenik meg, hogy gyermekük
biztonságos, kellemes környezetben tanulhasson, érezze jól magát az
intézményben.
Együtt-magasabb szinten: nyissunk még jobban partnereink felé!
Az intézmény eredményes és sikeres működésének eszköze: a minőség
tudatos kezelése. Ennek érdekében még jobban nyitnunk kell partnereink
felé. Ez jelentős mértékben az intézményvezető feladata, azonban csak
munkatársi „csapat” értő és segítő támogatásával valósíthatók meg a
kitűzött célok. Egyetlen pedagógus mégoly kiváló teljesítménye sem elég
egy intézmény sikeres munkájához. Ellenben egyetlen pedagógus rossz
teljesítménye képes tönkretenni egy egész nevelőtestület munkáját.
Mivel a partnerek elégedettsége vagy elégedetlensége egyéni
tapasztalataikon alapul, az intézmény egészének megítélése az ő
véleményük összegzése.
Ezt pedig nem bízhatjuk a véletlenre!
Megcélozzuk a nyilvánosságot!
A vámosszabadi emberek szeretnek az iskoláról híreket hallani és olvasni.
Ha itt tanul a gyermekük, vagy rokonuk, ismerősük gyermeke, akkor
azért. Hadd legyenek büszkék ők is erre a kis iskolára!
Ha nem tanul itt, mert szülei máshová íratták, akkor azért. Legalább
látják, hogy mit veszítettek!
Az önkormányzaton meg azért, mert ők a működtetőnk, ők a fő
támogatónk, mi pedig visszük a község hírét szerte a kistérségben.
Ha azt hallják, hogy Vámosszabadi, talán már nem a menekülttábor jut
eszükbe az embereknek, hanem a mi iskolánk, akiről olvastak az
újságban, látták a falutévében, nyert egy megyei versenyen, feltűnt vidám
képekkel az interneten.
Versenyeredményeinkre igazán büszkék lehetünk: a körzeti, kistérségi,
térségi megmérettetéseken kívül már értünk el megyei 1. helyezést a
Zrínyi Miklós Matematikaversenyen, évek óta minden évben az első
három hely valamelyikét a dr. Timaffy László Megyei Néprajzversenyen
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és rendszeresen az első 10-ben végzünk a Holenda Barnabás Matematikaés a Bendegúz Nyelvész versenyeken.
Természetes, hogy mindezekre büszkék vagyunk, szeretjük megmutatni
ország-világnak, és nem titkoltan gyerek- és szülőcsalogatónak is szánjuk.
A következő médiákban jelennek meg kis iskolánkról beszámolók, képek:
Kisalföld megyei napilap
Vámosszabadi faluújság
Vámosszabadi képújság
Vámosszabadi falutévé
Iskolánk honlapja
(www.vamosszabadi.hu intézményeink  tagiskola)
Iskolánk facebook oldala
(a vámosi kis suli nagy ügyei)
saját facebook oldalam
youtube csatorna)
+ személyes megjelenés szinte az összes községi rendezvényen

Ne üljünk babérainkon!
A tehetséggondozásnak köszönhetően – és mivel az összes körzeti és több
megyei szintű versenyen is részt veszünk – számos előkelő helyezéssel
büszkélkedhetünk. De ahhoz, hogy ez így maradjon, szükséges új tanítási
módszerek megismerése, bevezetése, melyeket továbbképzéseken,
bemutató órákon ismerhetünk meg. A kooperatív tanítási módszerek
mellett Oroszlány Péter „A tanítás-tanulása” módszertanát használom,
mely - mint ahogy a nevében is bent van – megtanítja a gyerekeket
tanulni. Ez a szülők körében is nagy tetszést arat, hozzájárul – ami az
egyik célunk – iskolánk egyediségéhez. Ezért is érdemes „haladni a
korral” és új meg új tanítási módszerekkel megismerkedni.
Használjuk ki a pályázati lehetőségeket!
Mint Tehetségpont, számos pályázati lehetőség nyílt meg előttünk, ezek
kihasználásának hatékonyságát kell növelnünk.
E téren előrelépésről szeretnék beszámolni: két kisbajcsi kolléganőmmel
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írtunk egy pályázatot (30 órás környezetvédelmi tehetséggondozó
projekt) „Nyitott szemmel, nyitott szívvel vizek mélyén, erdők rejtekén”
címmel, melyet megnyertünk, és melynek lebonyolítása jelenleg is zajlik.
E siker után úgy érzem, még több energiát kell fordítanunk –
kolléganőimmel együtt – pályázatok megírására.

Tegyük még gazdagabbá a napközi otthon tevékenységrendszerét!
A mai világban, ahol a fiatal nagymamák még dolgoznak, vagy távol
laknak, a napközi kiemelten fontos. Egy iskoláról kialakult kép fontos
összetevője a napközi otthonos munka minősége. Sokrétű
tevékenységrendszerével széles körű lehetőségeket kínál a tantestület
által kitűzött nevelési célok, feladatok megvalósításához.
Amiben még fejlődhetünk:
-naponkénti nevelési tárgyú beszélgetések
-tanulási módszerek alkalmazása
-környezetvédelemmel kapcsolatos foglalkozások
-az olvasás megszerettetése, könyvajánlók,
-az illemtan, a viselkedéskultúra követelményeinek támasztása és
következetes betartatása a mindennapi tevékenységekben
-közösségi programok.
Váljanak hagyománnyá új versenyeink!
Az idei tanévben már második alkalommal rendeztük meg
április 11-én - a költészet napján - a versmondó versenyt az 1.-8.
korosztály, illetve „Láss zölden” címmel a környezetvédelmi
csapatversenyt a 3.-4. korosztály számára, mindkettőt az önkormányzat
támogatásával.
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7 iskola fogadta el meghívásunkat, akik egyöntetűen pozitívan
nyilatkoztak a szervezésről és a versenyek hangulatáról.
Megszerzett tudásom hasznosítása
A közoktatás vezetői szakvizsga 2 éve alatt rengeteg új ismerettel
gazdagodtam, melyeket szándékom beépíteni vezetői tevékenységembe.
Motivációt érzek arra, hogy még jobban elmélyedjek a szakirodalomban,
hogy ezáltal is fejlesszem vezetői kompetenciáimat.
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Összegzes
Mivel gyermekközpontú intézmény vagyunk,
elvünk:érték minden tanítvány,
higgyük: minden gyermek tanulni akar,
feladatunk:ebben támogassuk, segítsük őket.
Elsősorban jól bevált hagyományainkat szeretném követni.
Intézményünkben fontos a tudás, a szilárd, biztos ismeretek nyújtása, az
egy életen át tartó tanulás megalapozása, kulcskompetenciák fejlesztése.
a társadalmilag elfogadott értékek, hagyományok, nemzeti kultúra
átadása és ápolása.
Emellett arra fogunk törekedni, hogy munkatársaimmal együtt,
felkészültségünk folyamatos fejlesztésével, a partnerek elvárásainak
maradéktalan kielégítésével magas minőségű szolgáltatást a nyújtsunk.
Azt szeretnénk, hogy a tőlünk kikerült tanulók bármely iskolatípusban
megállják a helyüket.
„Nekünk is mozdulnunk kell, akár akarjuk, akár nem.
Nehogy hátrafelé nyomattassunk, lépjünk előre!”
gróf Széchenyi István
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Mellekletek







NYILATKOZAT
IGAZOLÁS A PEDAGÓGUS SZAKVIZSGA VÁRHATÓ IDŐPONTJÁRÓL
DIPLOMA MÁSOLATA
ÚJSÁGCIKKEK, DÍJAK
ERKÖLCSI BIZONYÍTVÁNY MÁSOLATA
IGAZOLÁS 5 ÉVNÉL HOSSZABB SZAKMAI GYAKORLATRÓL
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NYILATKOZAT

Én, Kamocsai Antalné, nyilatkozom arról, hogy hozzájárulok a teljes
pályázati anyag sokszorosításához, továbbításához, 3. személlyel
közléshez.
Valamint nyilatkozom arról, hogy hozzájárulok személyes adataimnak a
pályázattal összefüggő kezeléséhez.


2015. 05. 10.
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Általam írt újságcikkek közül kettő, melyek a Kisalföld megyei napilapban jelentek meg
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Általam írt újságcikk a vámosszabadi faluujságban
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