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A Centenáriumi Általános Iskola és Szakiskola nevelőtestületi közösségének véleménye
Horváthné Sabáli Éva intézményvezetői pályázatáról

Horváthné Sabáli Éva intézményvezetői pályázata a jogszabályi előírásoknak megfelelő, sokrétű, az
iskolai élet valamennyi fontos területére kiterjedő munka.
A pályázó évtizedek óta tevékenykedik a szakmában, több éves vezetői tapasztalattal rendelkezik. Az
önéletrajzi részből kiderül, hogy alapos felkészültséggel, folyamatos önfejlesztési igénnyel
rendelkezik.
Mint az intézmény jelenlegi vezetője, kellően tájékozott, megfelelő ismeretekkel rendelkezik, az
iskola személyi - tárgyi helyzetét, anyagi feltételeit illetően. Helyzetelemzése részletes, alapos,
fejlesztési elképzelései indokoltak és tantestületünk által támogathatóak, annál is inkább, mivel ezek
a fejlesztések jól segítik a diákok színvonalasabb, korszerűbb oktatását. A pályázat pozitívuma, hogy
nemcsak az eredményekről ír, de kritikusan és önkritikusan elemez. Megnevezi azokat a területeket,
ahol nem sikerült előre lépnie, kiemeli azokat, ahol továbbfejlődésre van szükség.
Figyelmet szentel az oktatáspolitikában bekövetkezett változásoknak, számol a nehezen kiszámítható
külső feltételekkel.
Vezetői programjában, küldetés nyilatkozatában is tükröződik, hogy együttműködésre törekszik a
tanítási-tanulási folyamat minden érintett szereplőjével, a pedagógusokkal, a diákokkal, a szülőkkel
és a fenntartóval. Fő feladatának tekinti a teljes személyiség kibontakoztatását, valamint a kreatív
gondolkodást segítő módszerek alkalmazásának támogatását. A pályázatban felvázolja egy
gyermekközpontú iskola modelljét.
A pályázó nevelési céljai és a pedagógiai elvei konkrétak, és részletesek, támogatandók mindazok
számára, akik egy nyugodt, alkotói légkör kialakítását várják a pályázótól. Célkitűzéseinél figyelembe
veszi a mikrokörnyezet adottságait, reálisan kitűzhető eredményeket vázol fel. Örömmel tapasztaljuk,
hogy nagymértékben kíván támaszkodni a nevelőtestület megújuló, megújulni kívánó részére.
Hangsúlyt fektet a korszerű tanítási-tanulási módszerek tökéletesítésére. Kiemelt figyelmet szentel a
nevelésnek, a tanulók neveltségi szintjének emelésére, a tanár-diák együttműködésre.Új elemként
jelenik meg, hogy a felzárkóztatás mellett, kiemelt szerepet szán a tehetséggondozásnak.
Célként fogalmazza meg a családias környezet biztosítását a tanulók számára. Az iskola
megújulásának fontos eleme, hogy megkezdődött az iskolaudvar balesetmentessé tétele, ami idén
nyáron egy teljes rekonstrukcióval fog folytatódni.
A pályázat legnagyobb érdeme, hogy megértve a kor kihívásait, nem a negatívumok keresésére,
hanem a pozitívumok erősítésére helyezi a hangsúlyt, nyitott a változtatásra. Támogatja az egyéni
kezdeményezéseket, örömmel fogadja a kreatív ötleteket és segíti azok megvalósítását. Érződik az
értékeket megőrző szemléletváltás, hisz ez a generáció már nem tanítható a hagyományos, klasszikus
módszerekkel. A pályázat nagy érdeme az is, hogy írója kiemelten kezeli a pedagógusi rátermettség,
alkalmasság kérdését.
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Csak támogatni tudjuk azt a felismerést, hogy a mai korban rendkívül fontosak a naprakész
információk, és azok áramoltatása. Ezért örülünk, hogy az Iskolai honlap Immáron második éve
naprakészen üzemel, és támogatjuk az elektronikus napló bevezetését a továbbiakban.
A benyújtott pályázattal szemben két negatív vélemény érkezett. Az egyik, miközben nem vonja
kétségbe a pályázat korrekt szakmaiságát, a pályázatból az előző iskolavezetésre vonatkozó
személyeskedő megjegyzéseket vélt kiolvasni. A másik vélemény alapvetően a pályázó személyét
támadta.

Összefoglalva: A Horváthné Sabáli Éva által megfogalmazott célok és feladatok egyértelműek és
előremutatóak, az elhivatott pedagógusok számára vállalhatóak. Elvárásai világosak, elfogadhatóak,
teljesítésük kívánatos az Intézmény egésze szempontjából. Eddigi munkája, elszántsága, személyes
példamutatása azt bizonyítja, hogy nemcsak elvi szinten gondolja a leírtakat, hanem valóban ezek
szellemében végzi vezetői munkáját.
Mivel hiszünk abban, hogy ha időt és bizalmat szavazunk a pályázónak, egy nívós, gyerekközpontú
intézmény lehetünk; Horváthné Sabáli Éva intézményvezetői pályázatát támogatjuk.

Budapest, 2014. május 20.
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