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Rövid önéletrajz
Szakmai önéletrajz

Név:

Farczádi Bencze Tamás Imre

Születési hely, idő: Szatmárnémeti, 1979. augusztus 15.
Lakcím:

1092 Budapest,
Erkel adatok
u. 4. II. em. 21.
A személyes

Telefon:

+36-20-923-0510
az adatok védelme

E- mail:

farczadi.bencze@gmail.com
miatt hiányoznak.

Iskolai végzettség:
1993-1997

Kölcsey Ferenc Főgimnázium, Szatmárnémeti
kémia-biológia főszak

1998-2003

Károli Gáspár Református Egyetem – BTK, Budapest
angol bölcsész és tanár

2003-2006

Veszprémi Egyetem – Multidiszciplináris Doktori Iskola
nyelvtudományi alprogram

2007-2011

ELTE – Nyelvtudományi Doktori Iskola
fordítástudományi alprogram

2011-2013

Szegedi Tudományegyetem – Közoktatási Vezetőképző Intézet
Holland-magyar intézményvezető és középvezető képzés – szakvizsga

Tudományos fokozat: MA, MPA
Pedagógus fokozat: mesterpedagógus

Jelenlegi és korábbi munkahelyek:
1999-

Deák Diák Általános Iskola, Budapest




igazgató (2014. február 1-jétől)
angol nyelvtanár
Comenius projektkoordinátor
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2011-2013
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Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad
egyetemi adjunktus




bevezetés a fordítás elméletébe – előadás
bevezetés a tolmácsolás elméletébe – előadás
fordítástechnika gyakorlatvezetés

Ubichem Pharma Services (Soneas Kutató Kft.) –

2011-

Gyógyszeralapanyag-kutató Intézet, Budapest
idegen-nyelvi referens, coach

2003-2013



vegyészeti, gyógyszerészeti és üzleti szaknyelvoktatás



szervezetfejlesztési tanácsadás



szervezetfejlesztő tréningek vezetése

Károli Gáspár Református Egyetem – BTK, Angol Intézet, Budapest
egyetemi tanársegéd


szakmódszertan gyakorlatvezetés



brit történelem és társadalomtörténet gyakorlatvezetés



amerikai történelem és társadalomtörténet gyakorlatvezetés



íráskészség fejlesztés gyakorlatvezetés



leíró nyelvtan gyakorlatvezetés



bevezetés a fordítás elméletébe – előadás



interkulturális kommunikáció – előadás

2013. szeptemberétől csak B-, és C típusú gyakorlatvezető, mentortanár

2004-2012

Eötvös Loránd Tudományegyetem – BTK, Idegennyelvi Lektorátus, Budapest
egyetemi tanársegéd

2003-2016



a szaknyelv tanításának módszertana – gyakorlatvezetés



angol és magyar nyelvi szerkezetek összehasonlítása – gyakorlatvezetés



bevezetés a fordítás elméletébe – előadás

TEVA Magyarország Zrt.
idegen-nyelvi referens


orvosi, gyógyszerészeti és üzleti szaknyelvoktatás



fordítás, tolmácsolás (szinkron, konszekutív)
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2002-2004
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Athéné Szakközépiskola, Budapest



angol nyelvtanár
Leonardo projektkoordinátor

Egyéb szakmai tevékenység:


Oktatási Hivatal – tanfelügyelő, pedagógusminősítési szakértő



különböző tanulási, valamint egyéb nehézségekkel küzdő tanulók
nyelvoktatásának vizsgálata a mai magyar közoktatásban



az egyházi szaknyelvi vizsga megalapozottságának és a magyarországi
idegennyelv-tanításra gyakorolt hatásának vizsgálata



különböző természettudományos és kereszttanterves tanmenetek és
óratervek kidolgozása (HEFOP pályázatok, HÍD-projekt)



TÁMOP 3.1.4 bevezető pedagógus – idegen-nyelvi kompetenciaterület



OKÉV – kompetenciaalapú készségmérés és értékelés



a konstruktivista pedagógia, a tartalomközpontú oktatás és az interaktív
tananyagok bevezetése a nyelvpedagógiába



pedagógus továbbképzések vezetése



akkreditált nyelvvizsga-biztos: ORIGÓ és ECL nyelvvizsga rendszerek



a British Council Magyarország közoktatási tanácsadója, a British Council
nevében Magyarország képviselője nemzetközi közoktatási fórumokon, brit
tanárok továbbképzése, a magyarországi módszerek népszerűsítése



a Romániai Magyar Pedagógusszövetség szervezésében erdélyi és más
szórványterületekről származó magyar pedagógusok továbbképzése a
Bolyai Nyári Akadémián (évente)



különböző tantárgyi és tantárgyi követő mérések elemzése, jelentések
készítése, szakmai tanácsadás



MIOK Pedagógiai Szakmai Szolgáltató Intézet – szakértő



ELT-Hungary – szakértő



Eruditio Kft. – vezető szakértő

Nyelvismeret:



angol – felsőfok (vizsgával)
román – felsőfok (vizsgával)
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Számítógépes ismeret:









Windows
Word
Excel
Internet
Outlook
PowerPoint
Movie Maker
SPSS






olvasás
lovaglás
filmek
színház, opera



B kategóriás vezetői engedély

Hobbi:

Egyéb:

6

Igazgatói pályázat

Farczádi Bencze Tamás

Fontosabb tudományos publikációk
Content-based English Teaching with a Special Focus on Culture. In: mELTing pot – Vol. 7.
2003. Budapest: IATEFL – Hungary.
Gyermekirodalmi alkotások szerepe az általános iskolások angol szókincsének fejlesztésében.
In: Papp A. dr. (ed.): II. az idegennyelvű gyermekirodalom oktatásának helyzete a magyar
felsőoktatásban. 2004. Budapest: ELTE.

Is It Worth? Can Literature Represent the Content of Language Teaching? In: Stoyan H.–
Vincze E. (ed.): Children’s Literature in Language Teaching. 2004. Budapest: Trezor Kiadó.
A kommunikatív kompetencia mérése az egynyelvű illetve a kétnyelvű szaknyelvvizsgákon. In:
Bakonyi I.–Nádai J. (ed.): A többnyelvű Európa. 2004. Győr: SZIE.
A

sztereotípiák

leküzdésének

jelentősége

az

interkulturális

kommunikációban.

In:

Interkulturális kommunikáció: nyelvi és kulturális sokszínűség Európában. 2006. Budapest:
MTA Modern Filológiai Társaság.
Applied Linguistics I for BA Students in English. 2006. Budapest: Bölcsész Konzorcium.
ISBN 963 9704 94 6.

Teaching Use of English. 3rd Annual National Conference of MM Publications (2007.
augusztus 22.). 2007. Budapest: ELT Hungary.
A reália fogalmának (lehetséges át)értelmezése Mark Twain: Tom Sawyer kalandjai c.
regényének magyar fordításai alapján. In: Tegnapi filológiánk mai szemmel. 2011. Budapest:
MTA Modern Filológiai Társaság.

7

Igazgatói pályázat

Farczádi Bencze Tamás

Részletes önéletrajz
1979. augusztus 15-én születtem Szatmárnémetiben. Édesanyám fogszakorvosként, édesapám
okleveles építészmérnökként dolgozott. Ma mindketten nyugdíjasok. Egy bátyám van, aki
okleveles közgazdászként dolgozik Budapesten, az egyik vezető nyugati autóipari cég
ügyvezető igazgatója.
Az általános iskolai tanulmányaim után 1993 és 1997 között, érdeklődésemnek megfelelően, a
Kölcsey Ferenc Főgimnázium kémia-biológia szakjára jártam Szatmárnémetiben. A
természettudományos érdeklődésem mellett egyre jobban érdekelt a bölcsészettudomány is. A
gimnáziumi évek alatt statisztáltam a Szatmárnémeti Északi Színházban, dolgoztam a városi
televízióban és rádióban szerkesztő-műsorvezetőként. Bár, a családi hagyományok miatt
sebészorvosnak készültem, a főgimnáziumi tanulmányaim végén már színi tanulmányokat
szerettem volna folytatni. Tanulmányi felkészülésemet az egyetemi felvételi vizsgára egy
családi tragédia azonban megakadályozta. Gyorsan kellett döntenem, így felvételi
jelentkezésemet a Károli Gáspár Református Egyetem angol szakára adtam be. Angolul akkor
már jól beszéltem, a világirodalmat szerettem, a neveléstudomány pedig azért is érdekelt, mert
mindkét szülőm tanított egyetemen és szakképzésben saját szakmájában.
Az egyetemre maximum pontszámmal, plusz öt pont alkalmasságival jutottam be 1998-ban.
Jól

haladtam

tanulmányaimmal,

harmadév

után

országos

tudományos

diákköri

konferenciákon, és egyéb szakmai konferenciákon, kongresszusokon vettem részt. A
nyelvészet mellett akkor már egyre jobban érdeklődtem a neveléstudomány, azon belül is a
gyermekkori nyelvelsajátítás és nyelvtanulás iránt.
A középiskolai tanulmányok után el kellett tartanom magamat, így az egyetem alatt
nyelviskolákban tanítottam majd 1999-ben a Deák Diák Általános Iskolában kaptam egy
helyettesítő állást. Akkor kezdődött az a szerelem, mely mind a mai napig tart. Az egyetemi
tanulmányok elvégzése után lehetőségem lett teljes állásban a Deákban dolgozni. Az
iskolában töltött tizenkilenc esztendő alatt több esetben kaptam állásajánlatot saját
munkakörömön belül, illetve intézményvezetőit is más helyekről, de az a szakmai bölcső,
amit számomra a Deák Diák Általános Iskola jelent, mindig visszatartott attól, hogy ezt az
intézményt elhagyjam.
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A mindennapi gyakorlat mellett megmaradt tudományos érdeklődésem is, de ez minden
esetben ötvözhető volt általános iskolai feladataimmal. Az a számos, és sokszínű innováció,
amit ez az intézmény megvalósít, nagyon sok lehetőséget biztosít a szakmai kiteljesedésre
országos és nemzetközi szinten is. Az évek során lehetőségem nyílt arra, hogy egy általános
iskolában a pedagógus számára adódó feladatok közül mindegyiket kipróbáljam, a
szakfeladatoktól a szabadidős tevékenységekig. A rám bízott feladatokat mindig igyekeztem
erőmhöz mérten becsülettel és tudásomhoz mérten a legjobban elvégezni. 2013. szeptember
1-jétől általános igazgatóhelyettesi feladatokat láttam el, majd 2014. február 1-je óta látom el
az intézmény vezetését.
Az új szolgálat miatt feladataim mennyisége és milyensége teljesen megváltozott, ezért a
tanárképzésben végzett aktív feladataimtól meg kellett válnom. Ezek mellett minden szakmai
innováció érdekel. Számos olyan pályázatban dolgoztam, melyekben különböző tanmeneteket
dolgoztunk ki. Pedagógiai nézeteim középpontjában a konstruktivista pedagógia áll. Hiszek
abban, hogy a probléma alapú és tapasztalással segített tanulás az igazán sikeres, és így
szerezhető meg a legmélyebb, maradandó tudás is. Saját magam vezettem be iskolánkban az
interaktív tananyagokat használó nyelvoktatást. Ebben a témában mind a mai napig tartok
pedagógus továbbképzéseket országszerte, de a nemzetközi munkában is részt veszek.
Éveken át tartottam továbbképzést különböző témákban nyelv és más szakos kollégáknak a
Romániai Magyar Pedagógusszövetség szervezésében a Bolyai Nyári Akadémián Erdélyben,
ahova a szórványterületekről érkeznek kollégák a szakmai műhelymunkákra. Több éven
keresztül tartottam továbbképzést brit pedagógusoknak is a British Council Magyarország
felkérésére.
2009-ben Magyarországról egyedül vettem részt Prishtinában a Koszovói Köztársaság teljes
közoktatási reformjának kidolgozásában, szerencsém volt együtt dolgozni az akkori koszovói
oktatási miniszterrel.
Az intézményvezetés akkor kezdett el komolyan érdekelni, amikor a Deák Diák Általános
Iskola igazgatója Dr. Várnai Andrásné nyugdíjba vonulását tervezte. Érdeklődésemet
támogatta, és megpróbálta azt a tudást, tapasztalatot átadni, amelyet hosszú pedagógus
pályáján szerzett. Ezt akkor megvitatta a nevelőtestülettel is, és a testület egyetértésével
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kezdődött meg vezetővé nevelésem. 2013-ban végeztem el a Szegedi Tudományegyetem és
az Amszterdami Egyetem közös képzését közoktatás-vezetői szakon.
A vezetői attitűddel, és a számtalan gonddal, a vezetői lét magányával már gyermekkorban
megismerkedtem, hiszen szüleim mindketten hosszú évekig voltak egy-egy szervezet vezetői
és egy-egy családi beszélgetésnél fültanúja lehettem annak a rengeteg belső vívódásnak
mellyel egy vezetőnek szembe kell néznie. Saját vezetőm, akit számtalan oldalról tartok
példaképemnek, fokozatosan vezetett be az intézményvezetés feladataiba. Úgy gondolom,
hogy ez a mérhetetlen bizalom is kötelezett arra, hogy az intézményvezetői állást
megpályázzam, és felelősséget vállaljak azokért a kollégákért, akik nekem bizalmat
szavaztak.
Az elmúlt időszakban sok változás történt az iskolai életet meghatározó feltételekben és ebből
adódóan a mindennapi életünkben is. Hiszem, hogy a tizenkilenc éves szakmai tapasztalat és
az iskolavezetésben szerzett tapasztalat, az időközben megszerzett vezetéselméleti és
gyakorlati tudás alkalmassá tesz arra, hogy kellő szaktudással, új elképzelésekkel tudjam
tovább szolgálni a Deák Diák Általános Iskola jövőjét.
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A Budapesti Deák Diák Általános Iskola helyzetelemzése 2018.
Egy intézmény, mely évtizedenként megújul
Különös sorsú intézmény ez az iskola, gyakran nevezem magamban a „darwini túlélőnek”.
Hihetetlen szakmai tudás, folyamatos megújulás és túlélési ösztön jellemzi egész
nevelőtestületét. A nosztalgikus visszaemlékezések tanúskodnak arról, hogy néhány
évtizeddel ezelőtt létezett a Sütő utcában egy iskola, ahova sikk volt járni, a város egyik elit
általános iskolája. Tizenkilencedik tanévemet töltöm a budapesti Deák Diák Általános Iskola
nevelőtestületi tagjaként. Helyismeretemen felül az is indokolta első pályázatom elkészítését,
hogy ez az intézmény igen különös múltra tekint vissza. Az elmúlt három évtizedben az iskola
kétszer költözött, így most már egy harmadik helyszínen, a főváros másik kerületében
teljesítjük nevelő feladatainkat. Ezek a váltások olyan változásokat idéztek elő, és olyan
változtatásokra sarkallták az iskola minden dolgozóját, mely változtatások nélkül bizton
állíthatom, hogy az intézmény jó ideje bezárhatta volna kapuit, beolvadt volna egy másik
intézménybe, vagy egész egyszerűen jogutód nélkül megszűnt volna. Több ilyen esetnek
lehettünk tanúi az elmúlt évtizedekben, akár saját környezetünkben is. Ennek az
intézménynek azonban valami miatt mindig sikerült idomulnia az új környezet által teremtett
új kihívásokhoz. Már a hetvenes években arról volt híres, olykor hírhedt – így a folyton
változó politikai környezet sokszor követhetetlen szóhasználatának is eleget téve – hogy ott
mindig történik valami, ott mindig valami újjal „próbálkoznak”, ott egy mindenre elszánt
testület dolgozik, akiket egy mindenre elszánt vezető irányít, kinek utódját szintén ez
jellemezte a szó minden értelmében. A Deák Téri Általános Iskolában magas színvonalú
angol nyelvoktatás folyt, változatos, tanórán kívüli tevékenységek, kirándulások, táborozások
sokasága jellemezte az intézményt. A centralizált rendszerben magas számban jelentek meg
intézményi szintű újítások, mai szóhasználattal élve innovációk, ha úgy tetszik jó gyakorlatok.
Ez az iskola tudhatja magáénak az első erdei iskolát, itt szerveztek annak idején klubnapközit
és itt már akkoriban megvalósult a tantárgyi integráció is, sok minden más mellett. Több
kitüntetéssel büszkélkedhet már akkor az intézmény. Az egész napos nevelés terén végzett
munkájáért, Budapestért kitüntetést, a környezetvédelmi tevékenységéért pedig Széchenyidíjat kapott a nevelőtestület.
Aztán 1993-ban egy óriási, talán előre fel sem mérhető változással kellett szembenéznie az
egész iskolának. Az egyházi épületek visszaszolgáltatása miatt az iskola fedél nélkül maradt.
Választhatott természetesen a teljes pedagógiai asszimiláció és a változtatás között. A szülők,
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a pedagógusok és a diákok a változtatás mellett döntöttek. Megindult, nem csupán a
tantestület, de vele diákjai is, gyakorlatilag az ismeretlenbe, a Józsefvárosba. A tanulók
javaslatára ekkor lett a neve Deák Diák Általános Iskola. Fenntartója, 2004. július 31-ig
továbbra is a Belváros-Lipótváros Önkormányzata volt. Racionális okokból, mivel az iskola a
kerületben volt, s diákjai nagy része már ott is lakott, ezt a feladatot Budapest Józsefváros
Önkormányzata vette át. Közben a pedagógusok végezték nevelői feladataikat, a tanuló
ifjúság pedig teljes egészében kicserélődött. Az iskola már saját beiskolázási körzettel
rendelkezett, szolgáltatásait pedig a nyolcadik kerületi családok vették igénybe, akik teljesen
más szükségletekkel érkeztek az intézménybe. Egy vonatkozás maradt meg csupán. Az
iskolába továbbra is jártak olyan gyermekek, akik valamilyen oknál fogva képtelenek voltak
önmagukat megtalálni egy másik intézményben, többen voltak közülük, akik a fővároson
kívülről is hozzánk jártak. Ez a változás viszont egyáltalán nem érte váratlanul az iskola
pedagógusait, ez pedig egyértelműen a vezető munkáját dicséri. Amellett, hogy képes volt
átvezetni egy egész tantestületet és a diákok nagy részét egy másik kerületbe, előre felmérte a
várható változásokat, és folyamatosan szervezett olyan képzéseket, melyek képessé tették
tanárait arra, hogy az új kihívásoknak megfeleljenek.
2007-ben újra elbizonytalanodott a Deák Diák jövője. Bár folyamatosan készült arra, hogy
tizenkét évfolyamon lássa el szolgálatát, ez megmaradt a szándéknyilatkozatok szintjén. A
kerületben több intézményben csökkent kritikus szintre a tanulói létszám, a Deákban nem.
Ennek okai világosan kiderülnek az elemzés későbbi alpontjaiból. Az intézmény újabb
lehetőséget kapott arra, hogy tovább bizonyítson. A Fenntartó döntése alapján 2008.
augusztus 1-jén a Köztársaság tér (ma II. János Pál pápa tér) 4. szám alatti iskolaépületbe
költöztünk. A fennmaradás örömén túl, a költözés ténye és a vele járó minden feladat igen
megviselte az amúgy is öregedő testületet. Több pedagógusnak kellett másodjára búcsúznia az
alma maternek otthont adó épülettől. De az iskola képes volt hamar belakni az új épületet. Az
addig komor folyosók és fehér falak hamar teltek meg élettel és színekkel, zenével és tánccal.
A Fenntartónak, az iskola professzionális gazdasági vezetésének és a szakszerű igazgatói
vezetésnek köszönhetően színesek lettek a tantermek, kialakításra került több olyan közösségi
tér és szaktanterem, melyekről addig a testület csak álmodott, és az iskolának lett saját
tornaterme is. Persze egy éven belül a tornaterem megszűnt pusztán tornateremnek lenni. A
vezető személyét ismerve erre teljesen egyértelmű a válasz. Saját forrásokból képes volt
megvalósítani azt, ami mára már természetessé vált: a tornaterem bármikor könnyedén
alakítható színházteremmé, vagy bál-, esetleg koncertteremmé. És ez jellemzi az egész
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Deákot. Bár sokan az ő szavainak tulajdonítják, tudjuk, hogy Darwin maga szó szerint nem
írta le, hogy „Nem a legerősebb marad életben, nem is a legokosabb, hanem az, aki a
legfogékonyabb a változásokra.”, ám nagyszerű művének valóban ez az egyik legnagyobb
tanulsága. És ha ezek a sorok igazak, az új, kialakulóban lévő rendszer teremtette
körülmények között különösen azok voltak.
Hét esztendő telt el, amióta az új köznevelési törvény megszületett Magyarországon. Rég
látott, rendszert megrázó átalakuláson ment át a köznevelés. Az intézményi szintnek meg
kellett próbálnia felmérni és felismerni a változások megvalósulás közbeni irányait, valamint
a megjelenő kihívásokat is, hogy időben, és megfontoltan legyen képes ezekre reagálni. Az
elmúlt négy esztendőben – véleményem szerint – ez sikerült is. Két fontos mérföldköve volt a
rendszer átalakításának, és azt gondolom, mindkét forduló úgy történt meg iskolánk életében,
hogy annak az esetlegesen felmerülő kihívásait a pedagógusok és a családok szintjén nem
lehetett érezni.
A tankerületek megszűnésével, és a tankerületi központok felállásával egy átalakult fenntartói
körben kellett kialakítanunk új munka-, és kapcsolatrendszerünket. Nem hiszek a közvetlen
kézi irányításban, és a pótolhatatlan emberek mítoszában. Mindig úgy próbáltam
megszervezni a feladatelosztást, hogy a Belső-Pesti Tankerületi Központ munkatársaival
kollégáim kénytelenek legyenek közvetlenül is kapcsolatba kerülni munkavégzésük során.
Erre a nyitottság a másik oldalról is megvolt, hiszem, hogy nagyban köszönhető ennek a
közvetlen kommunikációnak, hogy a Fenntartó bizalmát sikerült nagyon hamar elnyernünk.
A másik fontos szervezeten belüli változás a működtetés feladatainak átszervezése. 2013.
szeptember 1-jétől a működtetési feladatokat a Józsefvárosi Intézményműködtető Központ,
majd annak jogutódja, a Józsefvárosi Gazdálkodási Központ vette át. A kialakult új helyzet és
a feladatkörök új rendszere nem volt konfliktusoktól mentes, de mivel a működtető a mi volt
kollégáinkat vette át, a jó munkakapcsolati viszonyok megmaradtak, és a közös cél sem
változott. Intézményi szinten is sikerült jó kapcsolatot ápolnunk mindkét működtetővel. 2017.
január 1-jével a működtetés visszakerült intézményi szintre és azt gondolom, hogy
megnyugtatóan rendeződtek a működtetés körüli problémák.
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Egy harmadik történésről is meg kell emlékeznünk, mert azt gondolom, hogy egy komoly
megpróbáltatás kapcsán tett újabb tanúbizonyságot a nevelőtestület és a szülői közösség az
iskola mellett.
1993-ban a Magyar Evangélikus Egyház már kifejezte abbéli szándékát, hogy szívesen
átvenné az iskola fenntartói feladatait. Akkor a nevelőtestület és a szülői közösség
egyértelműen nemet mondott a felajánlásra. 2017-ben a Magyar Görögkatolikus Egyház élt
ezzel a törvény által biztosított jogával. A Fenntartó a jogszabályok szerint, tárgyilagosan, és
messzemenőkig függetlenül járt el az eset kapcsán. A szülői közösség és a nevelőtestület
viszont ez alkalommal is egyértelműen nyilvánította ki, hogy nem kíván egy felekezet mellett
sem elköteleződni, továbbra is kitart a Deák Diák Iskola jelenlegi formája mellett.
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A tanulói populáció ma
Pedagógiai programjában a Deák Diák Általános Iskola a heterogén tanulói összetételt tartja
helyénvalónak, egy inkluzív, komprehenzív iskolában hisz, mely a társadalom sokszínűségét
képezi le. A tényleges populációt tekintve ez meg is valósul, ám az elmúlt évek tendenciáit
vizsgálva (ld. 1. sz. táblázat) azt vehetjük észre, hogy az arány megbillent.

Tanév

2013/14

2014/15

2015/16

2016/17

2017/18

386

367

353

345

343

Ebből VIII. kerületi

255 (66%)

283 (77%)

294 (83%)

299 (87%)

296 (86%)

Jogviszony szünetel

3

7

5

11

13

Magántanuló

7

6

8

1

0

334 (86%)

289 (79%)

290 (82%)

310 (89%)

297 (87%)

41

54

55

53

70

32

22

28

27

30

Kitűnő tanuló

7

4

13

23

-

1-2 tárgyból bukott

4

5

3

7

-

3 vagy több tárgyból bukott

2

0

1

1

-

Tanulólétszám

Napközis, tanulószobás
összesen
PSZ. javaslatra fejlesztendő
tanuló
SNI tanulók (szakértői
bizottság határozata)

6-8 osztályos gimnáziumba
ment
4 osztályos gimnáziumba
ment
Szakközépiskolába felvételt
nyert

0

2

0

3

-

14 (35%)

15(37%)

14 (34%)

4 (11%)

-

24(60%)

20 (48%)

23 (56%)

28 (78%)

-

Szakiskolába felvételt nyert

2(5%)

6 (15%)

4 (10%)

4 (11%)

-

0

0

0

0

-

Hátrányos helyzetű tanulók

147 (38%)

71 (19%)

61 (17%)

71 (21%)

50 (15%)

Ebből HHH-s

59 (15%)

32 (8,7%)

32 (9%)

26 (7,5%)

9 (2,6%)

Előrehozott szakképzés

1. számú táblázat – A tanulólétszám alakulása1

Az 1. sz. táblázat azokat az adatokat ismerteti, melyek mutatják a problémákkal küszködő
családok számának növekedését intézményünkben. Környékünkön nagy számban találhatók

1

Forrás: Deák Diák Általános Iskola - Beszámoló 2016/2017-es tanév és az aktuális belső statisztika
15

Igazgatói pályázat

Farczádi Bencze Tamás

olyan családok, akik nehéz anyagi körülmények között élnek, igen magas a munkanélküliek
száma, és nem ritka a büntetés-végrehajtási intézmények egyikébe került szülő sem.
Józsefvárosnak komoly problémája volt, hogy nagyon sok család kerületen kívüli köznevelési
intézménybe íratja be gyermekét. A 2013/2014-es tanévben még 66%-os volt az iskolánkba
járó VIII. kerületi gyermek, ez erre a tanévre 86%-ra emelkedett. Ugyanakkor a közvetlen
körzetünkből iskolánkba járó gyermekek száma 20% és 23% között mozog a teljes diákságot
tekintve. Ez azt jelenti, hogy reményeink szerint sikerült megfordítani az „elvándorlást” a
kerületből. Azok a családok, akik egy magasabb szintű oktatás miatt vitték más kerületek
iskolájába gyermeküket, vélhetően inkább íratják már józsefvárosi iskolába őket.
Egyre gyakrabban jelennek meg olyan családok gyermekei is, akik vidékről költöznek fel
munka és jobb megélhetés reményében. Ezeknek a családoknak jó része csak időszakosan
jelenik meg, viszont átlageredményeinket negatívan befolyásolják, mind tanulmányi, mind
pedig közösségi szempontból. Ezt az arányt a Deák eddig képes volt ellensúlyozni, ezzel
megmutatva a lecsúszó rétegek gyermekeinek, hogy létezik egy másik világ is, egy másik
értékrend is, és azt, hogy érdemes tanulni. Az iskola ezt eddig úgy tudta elérni, hogy falain
belül a magas színvonalú képzés párosul a barátságos, harmonikus tanár-diák kapcsolattal. A
tevékenységeket megpróbáljuk a gyermek képességeihez, tudásához, haladási sebességéhez
szabni, így a kiemelkedő képességű és a tanulási, viselkedéséi nehézségekkel küzdő tanulók is
megtalálják a helyüket, meleg, szerető légkör veszi körül őket. A hátrányos helyzetű tanulók
száma a 2014-es évben rohamosan lecsökkent. Ám ez az adat kissé megtévesztő, mivel az
adatokat jelentősen befolyásolja az új jogszabályi meghatározás. Az érték körülbelül azonos.
Ezek a problémák gyakran vannak összefüggésben a beilleszkedési, tanulási, magatartási
nehézséggel, hiszen a szociális helyzet ezt is okozhatja/felerősítheti. Jelenleg a teljes
diákpopuláció 23,56%-a szorul ilyen jellegű fejlesztésre a Pedagógiai Szakszolgálat
véleménye alapján. Ez hihetetlen mértékben terheli meg az intézményi órabankot, és óriási
felelősséget ró az intézmény vezetésére, hogy párhuzamosan ne sérülhessen a kiemelten
tehetséges gyermekek fejlesztése sem.
A fenti kihívásokon kívül, a Deák Diák Általános Iskola egy másik fontos szolgálatot vállalt
fel évekkel ezelőtt. Felvállaltuk a többségi iskolában együtt nevelhető fogyatékkal élő tanulók
teljes körű integrálását, s ez mára szakmai alapdokumentumunkban is szerepel. Jelenleg a
szakmai alapdokumentumban hét fogyatékosságot vállal fel deklaráltan az intézmény. Ehhez
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képest jelenleg is tizenegy (!) SNI problématípus van jelen az iskolában, tanulóink 10,10%-a
küzd valamilyen sajátos nevelési igénnyel. És ez önmagában még nem is lenne probléma.
Azonban a kerület köznevelési intézményei ebből a feladatból nem veszik ki arányosan
részüket. Ez pedig olyan anomáliákat szülhet és szül is, hogy hasonló sajátos nevelési
igénnyel egy tanulócsoportban több tanuló is megjelenik.
Álláspontom szerint ez nagyon komoly szakmai-etikai kérdéseket vet fel. A jövőben
mindenképp meg kell oldani, hogy az intézmények egyformán vegyenek részt az SNI
gyermekek fogadásában, mivel ezeknek a gyermekeknek a fejlesztését már az utazó
gyógypedagógusi hálózat látja el az EGYMI-ken keresztül. Jelen felállásban azonban a
szakértői bizottságoknak meg van kötve a keze intézménykijelöléskor, ez mindenképp
fenntartói beavatkozást igényel a jövőre nézve.
Képzési sajátosságunk az információs és kommunikációs technika (IKT) széleskörű
alkalmazása a tanítási-tanulási folyamatban, az emelt szintű idegennyelv-oktatás angol és
német nyelvből. Tanítási, tanulási folyamataink kialakításában korszerű szervezési módokat
alkalmazunk: projektoktatás, epochális időszervezés, kooperatív munkaszervezés.
Beiskolázási stratégiánk fő jellemzői:
- a hitelesség,
- a személyes kapcsolatok kiépítése, (szülőkkel, óvodapedagógusokkal),
- az óvodákkal a barátságos, segítőkész kapcsolat kiépítése, széleskörű tájékoztatás.
Ha eltekintünk a gyermekpopuláció változása miatt keletkező új kihívásoktól, az 1. sz.
táblázatból az is kiderül, hogy az elmúlt években a tanulólétszámban nem történt szignifikáns
változás. Egy egészséges hullámzást láthatunk ugyan, de a létszámok nagyjából azonosak. Ez
a hullámzás tanév közben is észlelhető, ami az intézménytől független, hiszen körzetünkbe
folyamatosan költöznek be családok, akik a fővárosban próbálnak szerencsét, majd nagy
részük újra elhagyja körzetünket. Iskolánk a TEGYESZ Alföldi utcai Gyermekotthonának a
kijelölt körzeti iskolája, az innen hozzánk kerülő, nagyon hányatott sorsú gyermekek csak
néhány hetet, hónapot tartózkodnak nálunk. Statisztikai adatainkban az ő hiányzásaik nem
éppen örvendetes számok. Ha a statisztikai adatokat vizsgáljuk, legyen az októberi statisztika,
vagy az országos méréseken mutatott eredmény, kijelenthetjük, hogy a Deák Diák mind
kerületi, mind budapesti, de nemzeti szinten is jó iskola.
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De milyen a jó iskola?
A szakirodalomban megfogalmazott főbb sikerkritériumok mellett, mint az eredményesség,
sikeresség, hatékonyság, számos elem járul még hozzá egy iskola sikerességéhez. Ha
belegondolunk abba, hogy a gyermekek számára társadalmi szocializációjukban ez az első
olyan színtér, ahol szervezett keretek között alkotói munka és ismeretszerzés történik, a
motiváció szintén kiemelkedő szerepet játszik. A magas motiváltság egyik alapfeltétele, hogy
az iskola jó légkörű legyen.2 A gazdasági szféra is támaszt az oktatással szemben bizonyos
igényeket. Egy fejlett társadalomban ezek az igények utat mutatnak az oktatásnak, és a
tervezési fázisban hatással vannak a tartalom kialakítására is.
Az Európai Bizottság Gazdasági és Szociális Szakbizottsága 315. plenáris ülésén már 1994
áprilisában konkrét megjegyzésben fogalmazza meg a szoros összefüggést a minőségi oktatás
és a sikeres gazdaság között. Sajnos a magyar iskolák jó része még mindig nem ebből indul ki
a tervezési fázisban. Bár az új köznevelési környezet valamelyest jobban szabályozni látszik
az iskolák mozgásterét, azt is be kell látnunk, hogy a teljes szabadság idején sem az jellemezte
a magyar iskolák nagy részét, hogy versenyképes, kreatív, magas problémamegoldó
kompetenciával rendelkező fiatalokat neveljen, akik képesek lesznek majd a munkaerőpiacon
a folyamatosan változó igényekhez alkalmazkodni.3
A gazdasági célok nemzeti és európai szintű sikeres megvalósításához elengedhetetlen tehát
ennek a kapcsolatnak a felismerése, „minthogy a minőségi oktatás egy minőségi Európához
vezet, ahol a szakértelem, a kreativitás és a dinamizmus játszanak meghatározó szerepet.” 4
Ennek figyelembe vételével valósulhat meg a hasznos ismeretek nyújtása, egy olyan
intézményben, amely elvárásaiban magas minőségű. Az igazgató személye nagyon fontos
szerepet játszik, a jó igazgató jó menedzser is.5 Hasonlóan találjuk ezeket a gondolatokat
Thomas J. Sergiovanni A hatékony és sikeres iskola jellemzői című munkájában. Az

2

Ormándi J. (2008): A píár és marketing módszertana a közoktatási intézményekben. Módszertani közlemények
XLVIII/4. 2008. 145-153. p.
3
Állásfoglalás az oktatás európai dimenziójáról készült Zöld Könyvről (94/C 195/10). In: Zarándy Z. (szerk.)
(2004): Európa az iskolában – az iskola Európában – Kézikönyv az oktatás európai dimenziójáról. Budapest:
NEFMI. 95-100. p.
4
Állásfoglalás az oktatás európai dimenziójáról készült Zöld Könyvről (94/C 195/10). In: Zarándy Z. (szerk.)
(2004): Európa az iskolában – az iskola Európában – Kézikönyv az oktatás európai dimenziójáról. Budapest:
NEFMI. 98. p.
5
Ormándi J. (2008): A píár és marketing módszertana a közoktatási intézményekben. Módszertani közlemények
XLVIII/4. 2008. 145-153. p.
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eredményesség és a sikeresség eléréséhez elengedhetetlen ugyanakkor a magas motiváció, a
nagyon jó eszközellátottság, illetve az, hogy megtalálhatóak legyenek a legmodernebb
szemléletű eszközök.6 Így lehet tehát európai és nemzeti szinten is megfelelni a gazdaság
elvárásainak.

Az iskolai oktatás jellemzése
Oktatás tekintetében a Deák Diák Általános Iskola adaptív intézménynek nevezhető.
Adaptívan változtatjuk az iskola oktatási kínálatát, hogy minden tanulót sikerüljön
hozzásegíteni képességeinek kibontakoztatásához, céljainak eléréséhez.
Minden évfolyamon két, saját profillal rendelkező tanulócsoport van. Egyik, a több éve
sikeresen működő énekes osztály, melyről már vannak sikermutatók. Több volt diákunk tagja
az úgynevezett nagykórusnak, melyen keresztül mondhatni folyamatos a visszajelzés
sikereikről. A másik osztály nyolc esztendővel ezelőtt indult, ennek profilja a néptánc.
Meggyőződésem, hogy mindkét profilt meg kell tartani a jövőben is.
A szakmai magárahagyatottság jellemzi az óvodákat. Ennek a következményeként jelentkező
divergencia komoly nehézséget jelent az általános iskolai oktatás kezdeti szakaszában.
Iskolánkba igen különböző helyekről érkeznek gyermekek. Úgy érzékeljük, hogy
felkészültségükben, az elsajátított készségeket illetően

nagy különbségek vannak.

Mindenképp szükségessé vált az első évben egyfajta szintrehozás. Erre különösen nagy
szükség van az elmúlt időszakban, és a trendeket figyelembe véve megállapítható, hogy
változás nem várható. Megoldás lehetne a csoportbontás megvalósítása a kulcsterületek
esetében, illetve az alsós haladási ütem folyamatos újragondolása. Megvizsgálva az elmúlt öt
évet, azt kell megállapítanom, hogy a szakadék nem csökkent ezen a téren. Komoly
elhatározás van abba az irányba, hogy valamilyen előkészítő osztályt indítsunk a jövőben, de
erről később.
A Deák nagy gondot fordít mind a felzárkóztatásra, mind pedig a tehetséggondozásra. Itt sem
a szakmai felkészültséggel vagy az elhivatottsággal van a probléma. A problémák szakszerű
kezelésének sok esetben szab gátat a pénz. A feladatok sok esetben tolódnak át a délutánba. A
kormányzat által bevezetett életpályamodell, illetve az iskolában töltendő kötelező időszak
újragondolása ennek a problémának a megoldásához is segítséget nyújtott.
6

Sergiovanni, T. J. (1991): A hatékony és sikeres iskola jellemzői. Budapest: OKKER Kiadó. 97. p.
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A klasszikus tanulási időn túl, a délutáni foglalkozások is igen sokszínűek, lehetőséget
biztosítanak minden gyermek számára, hogy tehetségét kibontakoztathassa, és alternatív
módokon fejlessze képességeit. A valamikori Deák téri iskola gazdag klubéletének ma csak az
anyagi forráshiány szab határt. Budapesti szinten, a hasonló helyzetű iskolák tekintetében
viszont még mindig előkelő helyen áll a iskolánk. Szinte minden évben megpróbálkozunk
valami új beindításával, természetesen a már létező klubok megtartása mellett. Ezek az ötletek
két irányból érkeznek, részben a pedagógiai innováció eredményeként, de nagyban figyelünk
a szülői igényekre is. A sporttól az idegen nyelvig, a kézműves foglalkozástól a színjátszásig
minden megtalálható az iskola kínálatában.

Az oktatás-nevelés folyamatai
Változás az oktatásirányításban, a feladatellátásban
Az elmúlt 20 évben jelentős változás történt a közoktatás szakmai, eszmei irányításában,
fenntartásában, felügyeletében és finanszírozásában. Ez mindenképp a közoktatási
intézmények

nagy

különbségéhez

vezetett.

A

működést

sokszor

nehezítette

az

információhiány, a biztos követelményrendszer elvesztése és az intézmények szakmai és
egyéb elszigeteltsége. Mindezek megoldására egyre szükségesebb volt egy új oktatásirányítási rendszer fokozatos bevezetése.
Igen nagy munka hárult az intézményekre az átélt decentralizáció és az ezzel járó dereguláció
következtében. Ez folyamatosan új szerepet kívánt az intézményektől. A saját hatáskörben
foganatosított döntések száma jelentősen megnövekedett, stratégiai döntés-előkészítő
rendszereket kellett létrehozniuk, és a jogi szabályozás helyi szintje is kiterebélyesedett. Erre
az időre esett a kerettantervek alapján az új helyi tantervek megalkotása, a megváltozott jogi
háttér figyelembevételével a belső szabályzatok (SZMSZ, Kollektív Szerződés, munkaköri
leírások, Pedagógiai Program stb.) újrafogalmazása. Az elmúlt év során ugyanennek a
folyamatnak voltunk részesei, centralizációs és úgynevezett re-regulációs oldalról.
Fontossá vált az intézményi önszabályozás elméleti és gyakorlati kidolgozása. Ezt szolgálta a
minőségbiztosítási rendszer bevezetése is. Az Intézményi Minőségirányítási Programban
(IMIP) rögzítettük az eljárásokat, azoknak rendjét, a pedagógusok teljesítményértékelő
rendszerét stb. Ezek az új feladatok sem jelentettek nagy gondot az intézmény számára, mivel
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néhány évvel azelőtt, hogy a minőségügy kérdése az oktatásban is középpontba került, mi már
megszerveztük saját minőségfejlesztési rendszerünket. A partnerközpontú működés
kialakítását az 1997/98-as tanévben kezdtük, a tanulmányi eredményesség mérésére pedig az
országos tanulói kompetenciamérések megindulásával egy időben kezdtük kialakítani saját
mérési-értékelési rendszerünket (2001). A nevelőtestületben egy ilyen irányban is képzett
csapat végezte eddig ezeket a feladatokat.
Az IMIP okafogyottá vált, mivel a jogalkotó ezen elvárását eltörölte az új köznevelési
környezet kialakításával. Egy igen komplex, sok mutatós rendszertől váltunk meg
intézményünkben. Ez egyrészről érthető, hiszen a központi fenntartó egy egységesen
meghatározott sikerkritériumokat tartalmazó rendszerben gondolkodik, másrészt viszont
aggasztó, mert a rendszernek ez a része még nem forrott ki, így ebből a szempontból ilyen
irányú mérési rendszer nélkül maradtunk. Azt gondolom, hogy helyi szinten mindenképp
futtatni kell egy minőségi rendszert (legalábbis a központi teljes kidolgozásáig), mely
validálhatja munkánkat, és reflektálhat saját munkánkra.
Mérési rendszerünk a következő elemekből áll:
1. osztály: tanulási képességvizsgáló mérés (országos), bemeneti diagnosztizálás
3. osztály: matematika, szövegértés, természettudományos gondolkodás (saját fejlesztés)
(az alsó tagozat utolsó évfolyama előtt felmérjük, hogy milyen fejlesztésekre,
korrekciókra van szükség)
5. osztály: matematika, szövegértés (országos), természettudományos gondolkodás (saját
fejlesztés). A 2001-es országos mérés tesztjét 17 éve használjuk arra, hogy a teljesítménybeli
változást nyomon kövessük. Ez a mérés szummatív az alsó tagozat számára és diagnosztikus a
felső tagozati bemenethez.
6. osztály: matematika, szövegértés (országos). Lehetővé teszi, hogy eredményeiket
összehasonlítsuk az országos átlaggal.
8. osztály: matematika, szövegértés (országos) természettudományos gondolkodás (saját
fejlesztés). Szummatív mérés a nyolc évfolyam eredményességéről, és szintén az országos
összehasonlítást teszi lehetővé.
Fontos elvünk, hogy eredményeink egymással és az országos eredményekkel is
összehasonlíthatóak legyenek, és egyben az egyéni fejlesztésekhez is felhasználható anyagot
biztosítsanak. Alapvető célunk, hogy a mérések eredményeit tanulókra lebontva
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visszaforgassuk a gyerekek egyéni fejlesztésére és a mindennapi munkába. Ez folyamatos
munkatöbbletet jelent az egyes pedagógusra bontva és az egy osztályban tanító tanárok
közösségére is, viszont meggyőződésem, hogy ez a sikerhez vezető egyik út is.
A mérési pontok meghatározásában arra törekedtünk, hogy a gyerekek fejlődésének nyomon
követése és a szükséges korrekciók szempontjából eléggé gyakoriak legyenek ezek a mérések.
Ahol csak lehetett ráépültünk az országos mérésekre, mert így nemcsak a saját
fejlesztőmunkánkat kísérhetjük figyelemmel, de lehetőségünk van az országos átlaghoz való
viszonyításra is. A különböző háttérváltozók hozzáadásával, az adatok számítógépes
feldolgozásával lehetőségünk van arra, hogy nyomon kövessük a pedagógiai hozzáadott érték
változásait.
A törvényi változtatások végrehajtása jelentős terhet rótt a vezetésre, a tantestületre, a
munkaközösségekre, a gazdasági és technikai csoportra és a szülőkre is egyaránt, pl.:


szervezeti átalakítások,



a tanulói óraszámváltozások,



új oktatási formák megjelenése,



a pedagógusok kötelező óraszámának növekedése,



a középiskolába való felvétel rendszerének folyamatos módosulása,



a szociális juttatások (tankönyv, étkezés) stb.

A helyzetet nehezítette az oktatásirányító és a gazdasági hatóságok kiszámíthatatlan
csoportosítású adatigénye. Megfelelni ennek csak párhuzamos adatfeldolgozással, rugalmasan
kezelhető intézményi adatbázis létrehozásával, valamint az adatokban jelentős redundancia
alkalmazásával lehetett. A fenntartó is sokszor rákényszerült az eddig nem használt, vagy más
csoportosításban meglévő adatok máról holnapra való begyűjtésére. Ez olyan terhet rótt a
vezetésre, hogy a tantestület pedagógiai irányítása olykor csorbát szenvedett.
Így az irány megválasztásában és a döntéshozatalban magukra maradt intézmények sorában
kizárólag azok az intézmények voltak képesek fennmaradni és fejlődni, melyek kellő szakmai
tudással rendelkeztek, nyitottak voltak az innovációra, proaktívan voltak képesek működni és
képesek voltak az adaptív létre. Azt gondolom, hogy a Deák Diák Általános Iskola egy ilyen
intézmény.
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A szakmai kontrollt tanáraink túlnyomó része a visszajelzés miatt hiányolja, és szakmai
munkájának megnyugtató végzéséhez fontosnak tartja. A szakmai irányításban, felügyeletben
megnőtt a szakmai munkaközösségek és ezen belül a munkaközösség-vezetők szerepe. A
tanárok továbbképzése alapvető szükséglet. Igyekszünk minden lehetőséget kihasználni. Az
intézményben minden évben vannak továbbképzések, olykor több is. Ezek egy része külső
szakemberek bevonásával történik, másik része pedig belső képzések keretén belül. A
jövőben különösen nagy szereppel bír majd a központi továbbképzési, valamint a
szaktanácsadói, tanfelügyeleti rendszer.

Hazai és nemzetközi projektek
1997-ben, amikor a magyar Socrates Bizottság működése megindult, szinte az elsők között
pályáztunk európai uniós programokra. Részt vettünk már Lingua programban, nyelvtanári
továbbképzésben, Arion programokon és Comenius iskolai együttműködési programokban is.
A pályázati tevékenységben való részvétel kiemelten fontos minden intézmény szakmai
munkájában. Biztosítja, hogy se a vezető, sem pedig a pedagógusok ne feledkezzenek bele a
mindennapi rutinba. Olyan proaktív szemléletet biztosít, mely nélkülözhetetlen a
folyamatosan

változó

környezetben

megjelenő

kihívásoknak

való

megfeleléshez.

Mindamellett, hogy a pedagógusok számára biztosítja, hogy szakmai tudásuk naprakész
legyen, visszajelzést ad a vezető és a testület számára a választott irány helyességét illetően.
Biztosítja ugyanakkor, hogy a gyermekek is kitekinthessenek munkájuk közben a világban
történő trendekre, és valóban gyakorlati hasznát lássák az iskolában megszerzett tudásnak.
Egy reális veszélyt jelent ugyanakkor a pedagógusok túlterheltsége. A pályázati feladatokat az
esetek nagytöbbségében többletjuttatás, feladatkedvezmények nélkül végzik a kollégák. Ez
komoly megterhelést jelent az egész testület számára. Talán ennek is köszönhető, hogy az
elmúlt három évben pusztán a tervezésig jutott egy nemzetközi projekt megszervezése. Erre a
jövőben mindenképp megoldást kell találni, hogy a folyamatos megújulás mellett ne lépjünk a
kiégés útjára.
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Személyiségfejlesztés
A fejlesztés színterei
Amint azt a diákpopuláció bemutatásánál már megfogalmaztam, iskolánkba nagyon sokféle
gyermek jár. A sokféle háttér a problémák sokféleségét is magában hordozza. Ezen felül az
elmúlt időszakban a társadalom egészét tekintve is megfigyelhető több negatív tendencia. Az
emberi kapcsolatokat tekintve sok mindenben megváltozott az iskolán kívüli világ. Az
általános értékvesztés, az önző, másokhoz kíméletlen életszemlélet, a társadalomra veszélyes
szubkultúrák szabad terjedése, a társadalmi különbségek növekedése, az elszegényedés, a
munkanélküliség testet és lelket kikezdő hatása, a családi kötelék lazulása az ifjúság
életvitelére negatív hatással van.
Az iskola ezeket a személyiségre negatívan ható tényezőket igyekszik ellensúlyozni. Az
osztályfőnöki munka, az osztályfőnök személyisége a tanulók pozitív értékítéletének
kialakításában kulcsfontosságú. Ezért biztosítunk közösségnevelési foglalkozásokat az
osztályoknak. Ennek keretében közösségi programok (kirándulás, operalátogatás, klubdélután
stb.)

szervezhető.

Az

osztályfőnököknek

a

tanulók

egyéni

gondozásában

az

iskolapszichológus is segít.
A tanév elején szervezett tanulmányi kirándulás Káptalanfüreden, a tanév végi erdei iskolák is
a személyiségfejlesztés színterei. Ekkor a gyermekek közössége formálódik, személyiségük
kibontakozik, alakul, a közösség tagjai számára ismertebbé válnak. Az egymásra való
utaltság, az együttdolgozás segíti az együttműködő magatartás kialakulását.
A délutáni iskolai foglalkozások lehetőséget adnak a tanulókkal való differenciált
foglalkozásra. Fel lehet készíteni őket különböző versenyekre, kísérletezésekre, kutatásokra,
és lehetőséget adni különböző sportok űzésére akár versenyszerű, akár mindennapi testedzés
keretén belül.

Együttélés és konfliktuskezelés – egészséges integráció
Iskolánk esélyegyenlőségi programja két egyenlően fontos területet és feladatot határozott
meg, és ezeket mind a mai napig szem előtt tartjuk. Meg kell tartanunk az értelmiségi
középosztály gyermekeit, ugyanakkor meg kell teremtenünk a rossz szociális körülmények
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között élők számára a társadalmi felemelkedés lehetőségét. Szűken vett környezetünkben
ennek a megvalósításával vagyunk képesek leginkább segíteni a nemzeti stratégia egyik
legfontosabb feladatát. Az iskolában megjelenő változó trend (ld. 1. sz. táblázat) miatt is
szükségesnek tartom új utak kijelölését, a hozzánk jelentkezők megcélzását illetően. Azt
gondolom, hogy az arányok egészséges megtartásával tudjuk csak ezt a hihetetlenül
megpróbáltató vállalásunkat teljesíteni.
Az a sokszínűség, mely iskolánk családjait jellemzi, a konfliktuskezelésben is óriási
feladatokat ró a nevelőtestületre. A helyzet eredményes kezelésének alapja a szülőkkel
kialakított jó kapcsolat, amely a felmerülő esetek mindenkori megbeszélésének és
rendezésének elvén alapul. Egyik legnagyobb problémánk – ez különösen a hátrányos
helyzetű családok esetében fordul elő –, hogy nem engedik el gyermekeiket az olyan
programokra (pl. erdei iskola), melyek lehetőséget nyújtanak egy másfajta együttélésre, a
személyiség sikeresebb kibontakozására, egy más értékrend megismerésére. Nagyon sok
beszélgetés, meggyőzés, a gyerekek által egymásnak elmesélt közös élmények sem minden
esetben elegendők ahhoz, hogy azok a gyermekek, akiknek minden szempontból nagyon
fontos lenne, a programokon részt vegyenek, a többiekkel tarthassanak. Pedig ez nem pénz
kérdése, mert a rászoruló családok akár a részvételi díj teljes összegét is megkaphatnák
alapítványi támogatásból.
Iskolánkat mindig is a családias légkör kialakítása jellemezte. Az a tapasztalatunk, hogy a
HHH-s gyerekek családjainak egy részével sokkal nehezebb a kapcsolattartás, mint a többi
család esetében. Különösen akkor van ez így, ha a családdal nem az első osztálytól, vagyis az
iskolába kerüléskor alakítottuk ki a kapcsolatunkat. Az a szülő, aki éveken keresztül ahhoz
szokott hozzá, hogy más intézmény kapujában várja gyermekét, nehezen illeszkedik bele abba
rendszerbe, amely nálunk működik. Iskolánkba bármikor bejöhetnek a szülők egyeztetni,
megbeszélni gyermekeikkel kapcsolatos kérdéseket. Nagyon sokan élnek is ezzel a
lehetőséggel, de azt tapasztaljuk, hogy a hátrányos helyzetű családok között sokan
idegenkednek ettől, és ha csak tehetik, inkább elkerülik a pedagógusokkal való találkozást.
Mivel a hátrányos helyzetű családok között sok a roma család, a helyzet javítása érdekében
roma származású pedagógiai asszisztens kolléga is dolgozik az iskolánkban. Az elmúlt öt év
tapasztalatai azonban azt mutatják, hogy az ő közreműködése némileg segít, de nem elegendő.
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Tanulmányi eredmények7
Az elmúlt évek tanulmányi eredményeit a következő ábra szemlélteti. Örvendetes értékeket
találunk a hetedik, valamint a nyolcadik évfolyamon, ám még mindig komoly kihívást jelent
az alsó tagozat és a felső tagozat közötti átmenet.
Alsó tagozaton hagyományosan kizárólag szövegesen értékelünk, ez egy fejlesztő jellegű
értékelés. A felső tagozatba érve szembesülnek a gyermekek a szummatív mérés
gyakorlatával. Ez minden évben gondot szokott okozni, és a jövőben is egyik fő feladata az
ötödik évfolyamon tanító kollégáknak, hogy megfelelően készítsék fel a gyermekeket a
szummatív értékelés szerepére, valamint az eredmények értelmezésére, az azokból levont
helyes következtetések levonására.
5
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6. évfolyam

7. évfolyam

8. évfolyam

2. számú ábra – Tanulmányi átlagok 2014-20178

Az átlagok megmutatta tendenciákon túl, az egyes osztályokra illetve gyermekekre lebontott
eredményelemzések jelölték ki idén is a tanév feladatait. Azt is meg kell ugyanakkor
állapítanunk, hogy ha az elmúlt tíz év adatait vizsgáljuk, megállapítható, hogy szignifikáns
változás nem történt a tanulmányi átlagok alakulásában. Fontos az összevetésben az, hogy az
iskolai populáció megváltozása ellenére is sikerült az intézménynek ezt az eredményt
produkálnia.
7
8

Forrás: Deák Diák Általános Iskola - Szakmai beszámoló 2014/2015, 2015/2016, 2016/2017
Forrás: Deák Diák Általános Iskola - Mozanapló
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Tanulmányi eredmények az Országos Kompetenciamérés tükrében
Az országos mérési rendszer megváltozásával lehetővé vált, hogy az intézmény falain belül
mutatott eredmények korrelációját összevethessük az országos szinten elért eredményekkel.
Az Országos Kompetenciamérés eredményeit vizsgálva arra a következtetésre jutunk, hogy az
intézmény az országos átlag felett teljesít.
A 2017-es eredményeket tekintve megállapítható, hogy a 8. évfolyamos szövegértéstől
eltekintve minden más mért kompetencia esetében az országos átlag felett teljesítünk, sőt
matematikásból sikerült a budapesti átlag felett teljesíteni.9
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3. ába Országos kompetenciamérés eredmények 2017.

Ha a megelőző öt év hasonló statisztikáit vizsgáljuk, megállapíthatjuk, hogy szignifikáns
változás nem felfedezhető. Általában az országos átlag körül, vagy jelentősen afelett végzünk.
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4. ábra 6. évfolyam matematika 2012-2016.
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5. ábra 6. évfolyam szövegértés 2012-2016.

A 2014-es évben a hatodik évfolyamon nem teljesítettünk túlzottan jól, a nyolcadik
évfolyamon viszont ebben az évben is sikerült szép eredményeket elérnünk.
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6. ábra 8. évfolyam matematika 2012-2016.
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7. ábra 8. évfolyam szövegértés 2012-2016.

Viszont ennél érdekesebb, hogy mi is történt 2014-ben a hatodikos évfolyammal. A
nyolcadikos táblákon most a 2016-os évet kell figyelnünk. Megállapíthatjuk, hogy igenis
kimutatható a hozzáadott érték. Míg matematikából -4,22%-os különbségről beszélhetünk
2014-ben, -0,31%-os különbségről 2016-ban. Szövegértésből -2,22%-os különbségről 2014ben-1,27%-os különbségről 2016-ban.
Az évfolyam komoly, és célzott fejlesztést kapott, és ennek meg is lett az eredménye. Ehhez
szükség volt az egy osztályban tanító kollégák, a fejlesztőpedagógusok, valamint a többi
segítő kolléga (délutáni szakkörök, meseterápia) közös munkájára.
Iskolai belső mérések
A belső méréseink más tendenciát is megmutatnak: az önmagunkhoz mért változásokat és a
veszélyeket, amelyek arra figyelmeztetnek, hogyan változtassuk.
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Matematika átlageredmények 2017-ig
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7. ábra 5. osztályos belső kompetenciamérés
Az ötödik osztályos belső kompetenciamérési eredményeink csökkenést mutatnak. Mind
matematikából, mind pedig szövegértésből, 16 év átlagában a legalacsonyabb eredményt
produkálták tanulóink.
Az Országos Kompetenciamérésen nyújtott eredmények alapján is megállapíthatjuk tehát,
hogy tanulmányi szempontból az intézmény eredményességi mutatói egyrészt korrelálnak az
intézményen belüli tantárgyi mérésekkel, másrészről pedig átlagban meghaladják az országos
átlagot és jóval saját kerületi átlaguk felett teljesítenek.
Ez is bizonyítja, hogy eredményes a pedagógiai munka, amit az iskola pedagógusai
folytatnak. Van értelme annak az összefogott csapatmunkának, melynek során a hozott
eredményeket elemzik, és a további teendőket megtervezik annak érdekében, hogy az elvárt
eredményt elérhessék. A fejlesztésnek csak úgy van ugyanis értelme, ha a mérési
eredményeket egészként elemezzük, majd tanulócsoportra és egyénre lebontva megtesszük
ugyanezt. Csak így valósulhat meg az egyéni fejlesztési cél, amelyet az intézmény maga elé
kitűzött.
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Szövegértés átlageredmények 2017-ig
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8. ábra 5. évfolyam szövegértés eredmények
Amikor a félévi értekezleten szembesültünk belső mérésünk idei eredményeivel, azonnal
munkacsoport alakult a helyzet okainak feltárására. Két irányban kezdtünk el gondolkodni.
Egyrészt egyéni fejlesztési utakat kellett találnunk különösen az egyik tanulócsoport számára,
másrészt pedig további pedagógus továbbképzésre (belső és külső képzésre) lett szükség. A
munka mindkét irányban elkezdődött. A pedagógusok folyamatos módszertani továbbképzése
azért is elengedhetetlen, mert számos fiatal belépő kollégával gazdagodott nevelőtestületünk
az elmúlt években, az ő kinevelésük még az elején tart.

Tanulmányi, kulturális és sport eredmények
Egy iskola életében a tanulmányi- és sportversenyeken való részvétel elengedhetetlen. Itt van
lehetőség megismerni az országos szinten elvárt és az átlagon felüli ismeretanyagot,
megmérettetni magunkat, milyen szinten vagyunk. Tanáraink, tanulóink szép számmal
vesznek részt ebben a munkában. A siker sem marad el. Évről évre több országos tanulmányiés sportversenyen veszünk részt és érünk el sikereket. A nagyon szerteágazó, sokrétű országos
versenyeken elért eredményeinket a 8. számú táblázat mutatja be.
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8. számú táblázat – Kulturális, tanulmányi és sporteredmények10

A táblázat egyes egységeit külön vizsgálva elégedettek lehetünk, hiszen a tanulmányi
versenyeken a sok második helyezést újra felváltották az első helyek. Erre a jövőben is nagy
figyelmet kell fordítanunk. Nem szabad figyelmen kívül hagynunk azt a tényt, hogy a Deák
megerősödött a sportversenyeken való részvételben és az ott elért első helyezésekben, és a
kulturális területeken megtartotta nyert első helyezéseit.
Nagyon változatos azoknak a tevékenységeknek a köre, melyekben diákjaink részt vehetnek.
Köszönhető ez az Énekes Iskola nyújtotta foglalkozásoknak, a táncoktatásnak, az egyéb
művészeti és kulturális programoknak, melyeket a iskolánk kínál.

BÉNI a Deák Diákban
Az iskola arculatának és művészeti képzésének alappillére a Budapesti Énekes Iskola (BÉNI).
Szent István királyunk 1028-ban alapította az első énekes iskolát Esztergomban. Az újkori
énekes iskolák sorában 1984-ben alakult meg és 1996 óta nálunk működik az azóta is
legkiemelkedőbb, a Budapesti Énekes Iskola. Tanulóink fele (közel 200 gyermek) részese a
programnak, amelynek során világhírű karmesterekkel, rendezőkkel és együttesekkel
dolgoznak együtt. Mivel iskolánk legjelentősebb, meghatározó sajátossága az Énekes Iskola

10

Forrás: Deák Diák Általános Iskola – Kerületi versenyek helyezettjei
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által nyújtott művészeti képzés, a kulturális területen, ezen belül is a zenében nagyszerű
élményekhez jutnak tanulóink. Bár nem vagyunk „hivatalos” zeneiskola, a zene központi
szerepet játszik mindennapi életünkben, az iskola tanulóinak a negyede (kb. 100 gyermek)
hangszeres oktatásban részesül.
A zene nem marad már el a párhuzamos tanulócsoportokban sem. Nyolc évvel ez előtt indult
az első néptánc profilú osztály iskolánkban. A felmenő rendszerben kiépülő néptánc
képzésben ma már az iskola tanulóinak fele vesz részt. Terveink szerint ez lesz a művészeti
képzés másik alappillére. A kollégák beszámolója szerint igen eredményesnek bizonyult ez a
képzésünk is, a gyermekek fejlődésének minden területére igen pozitívan hat a zene és a tánc.
Eredményességük kifejeződik a kerületi művészeti versenyeken elért helyezésekben is, de
ezek csak töredékei valódi élményeiknek és sikereiknek. Énekes Iskolánk a magyar zenei élet
elismert művészeti együttese. Híres karmesterek és zenekarok dolgoztak és dolgoznak ma is
gyerekeinkkel (Fischer Iván és a Fesztivál Zenekar, Kocsis Zoltán, Szent Efrém Férfikar,
Nemzeti Filharmonikusok, Rácz Zoltán stb.). Évente több országos jelentőségű koncerten
énekelnek.
Az elmúlt évek során több darabot (operák, zenés darabok a Művészetek Palotájában, a Deák
Színpadon és az ország több helyén vendégszerepléseken) mutattak be nagy sikerrel. Pl.:
Purcell: Dido és Aneas
Gluck: Májuskirálynő, Rászedett kádi
Mozart: Varázsfuvola
Kraasa: Brundibar
Csajkovszkij: Diótörő
Britten: A kis kéményseprő, Noé bárkája stb.
Jelentős hangversenyeken énekeltek Mozart, Haydn, Bach műveiben (Requiemek). A kerületi
énekversenyeken rendszeresen arany minősítést kapnak tanulóink.

Az intézmény kommunikációja
Belső kommunikációját tekintve, megállapíthatjuk, hogy a Deák Diák Általános Iskola a
klasszikus, nonprofit szférára jellemző belső technikákat használja. Az iskolavezetés
különösen fontosnak tartja a közvetlen emberi kommunikáció minden fajtáját az
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információáramoltatásban. Egyik központi értéknek tartja a jó légkör folyamatos fenntartását
valamint az együttműködést. A pedagógusok túlnyomó többsége érzelmileg is kötődik az
iskolához, ez segít a mindennapok nehéz helyzeteinek megoldásában. A Deák egy szerelem.
Több év tapasztalata alapján kijelenthetem, hogy az érzelmi kötődés nagyban befolyásolja az
iskolában dolgozó kollégák mindennapjait, és nagy hatással van ez az újonnan érkezőkre is.
Előfordult már többször, hogy egy vagy két velünk eltöltött tanév után közös megegyezéssel
elváltunk egy-egy kollégától. A közvetlen kommunikációt, a beszélgetést és az abból való
tanulást ebben az esetben is igen fontosnak tartjuk. Minden ilyen sajnálatos esetben komoly,
mindenki számára építő jellegű beszélgetést kezdeményezünk, és elmondhatom, hogy szinte
minden ilyen esetben érvként az jelenik meg, hogy az illető kolléga képtelen idomulni a több
évtizedes „deákos” léthez, ehhez az értékrendhez.
A mindennapi életünk zökkenőmentes menedzseléséhez szükséges információkat az iskola
belső kommunikációs rendszerén keresztül kaphatják meg a pedagógusok. A havi
rendszerességgel ülésező Vezetői Tanács megbeszélésein résztvevő munkaközösség-vezetők
saját kisebb közösségeikhez viszik a következő időszak feladatait, és az előző időszak
eseményeinek értékelését. A Vezetői Tanács megybeszéléseihez minden alkalommal
tantestületi megbeszélések is kapcsolódnak, ahol további lehetőség van az információk
kicserélésére. Így biztosítjuk, hogy a tanév elején közösen megállapított célkitűzéseket és
feladatokat a tanév során megfelelő színvonalon oldjuk meg. Ezen felül, az iskola igazgatója
mindig nyitott egy őszinte beszélgetésre és rendszeresen megszervezésre kerül pedagógus
klub is, ahol szakmai és személyes problémák kerülnek megbeszélésre a közös tudás, a közös
felelősségvállalás erejének felhasználásával.
A Deák Diák Általános Iskola tudatosan kiépített külső partnerhálózattal rendelkezik, és
folyamatosan megpróbál újabb kapcsolatokat létesíteni, ugyanakkor nagy hangsúlyt fektet a
már meglévő kapcsolatrendszer ápolására. Intézményünk fenntartója a Belső-Pesti
Tankerületi Központ. Kapcsolatunk a Fenntartóval korrekt, szakszerű, a kölcsönös
megértésen, tájékoztatáson és tárgyaláson alapul.
Pályázatomban megfogalmaztam már, hogy iskolánk egyik sajátossága, fő erőssége is a teljes
nyitottság a szülők irányában. Ők a tanulókkal egyenrangú iskolahasználók, akik az iskolai
élet minden területén jelen lehetnek, látogathatják a tanórákat, a foglalkozásokat, a
rendezvényeket, ezért nemcsak az SZMSZ-ben meghatározott formális szülői részvételre van
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lehetőségük. Természetesen ezek a fórumok rendszeresen működnek: havonta szülői tanács,
félévente intézményi

tanácsi

ülés, rendszeres

szülői

értekezletek és

fogadóórák.

Tájékoztatásra felhasználjuk az iskola honlapját, Facebook oldalát és a hagyományos
formákat: szülői levél, faliújság, hirdetés, tájékoztató füzet, elektronikus napló.
Ezeken kívül számos olyan rendezvényünk van, amelyeken bevonjuk a szülőket az iskola
életébe. Ide sorolható a szülői klub, a családos nap, a ruhabörzék, a karácsonyi, illetve a
húsvéti vásár, a különböző osztályprodukciók (ezen belül Anyák napja, osztálykoncertek
stb.), a tanév végén megrendezett ballagási műsor, a játszóházak, játék délutánok. De
legfontosabb az a mindennapi kapcsolat, ami a szülők iskolai fizikai jelenlétéből következik.
Hiszünk abban, hogy a közösség iskolája vagyunk. Ezt a szerepet erősítik az olyan
produkciók, melyek nem csak a szülőket, a családokat vonzzák be, hanem nagy
érdeklődésnek örvendenek iskolánk tágabb környezetében is. Az Énekes Iskolánk
„Zeneszalon” című rendezvénysorozatára, a Deák Stage produkcióira is sokan kíváncsiak az
ismerősök és a környék lakói közül.
Különösen fontosnak tartjuk a különböző irányú szakmai kapcsolatokat, melyek lehetővé
teszik a szakmai disszemináció megvalósulását, ugyanakkor biztosítják, hogy folyamatos
kitekintést nyerjünk a szakmánkban történő innovációkra is. Széleskörű és harmonikus a
kapcsolatunk a kerületi intézményekkel: a szakmai szolgáltatóval, a szakszolgálatokkal,
partner iskolákkal és óvodákkal, a gyermekjóléti intézményekkel, a kerületi egyházakkal,
elsősorban a hitoktatáson keresztül. Szakmai kapcsolataink jelentősek az egyetemekkel,
főiskolákkal, amelyeknek tanárjelölti gyakorlóhelyet nyújtunk: ELTE, Károli Gáspár
Református Egyetem, Pázmány Péter Katolikus Egyetem, Zeneakadémia, Wesley Főiskola,
Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Főiskola, Tanítóképző Főiskola.
Több szakmai intézménnyel tartunk fent folyamatos kapcsolatot, rendszeresen látogatókat
hoznak, illetve szakmai konferenciákat szerveznek nálunk. Ezek közül a legfontosabbak az
Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet, a TEMPUS Közalapítvány, az EMMI, a Pedagógiai
Könyvtár és Múzeum, a British Council Magyarország, stb. SNI-s gyermekeinken keresztül
rendszeres a kapcsolatunk a Török Béla Nagyothallók Intézményével, a Gyengénlátók
Általános Iskolája és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézménye és Diákotthonával,
az Autizmus Kutató Alapítvánnyal, a Vadaskert Pszichiátriával.
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Iskolánk diákjainak művészeti tevékenysége nem csak a falakon belül zajlik. Az Énekes
Iskolán keresztül, de azon túl is tanulóink rendszeresen lépnek fel színházi produkciókban:
Művészetek Palotája, Nemzeti Színház, Budapesti Operettszínház, Fesztiválzenekar,
Zeneakadémia. Az Operaházat pártoló tagként látogatják diákjaink, de fellépnek
templomokban is, ahol templomi szolgálatot látnak el, illetve koncerteket adnak. Ezek közül a
legfontosabbak: a Terézvárosi Főplébániatemplom, a Belvárosi Templom, és a Szent István
Bazilika.
Fontosnak tartjuk, hogy olyan civil szervezetekkel és alapítványokkal tartsunk kapcsolatot,
melyek segítenek gyermekeink fejlesztésében, legyen szó konkrét készségfejlesztésről, a
szociális kompetenciák fejlesztéséről, de sokszor olyan anyagi segítséget is kapunk, mely
lehetővé teszi olyan saját elképzeléseink megvalósítását, mely elképzelések ezek nélkül a
segítségek nélkül nem jöhetnének létre.
A Tudor Alapítványhoz tíz éve járnak tanulóink különböző tehetséggondozó foglalkozásokra.
Az Egyszervolt Alapítvánnyal együtt dolgoztuk ki az „Okosdoboz” módszertanát, és
TÁMOP-os szabadidős pályázaton is dolgoztunk együtt. Iskolánk 7. és 8. évfolyamának
tanulóin minden évben továbbtanulással kapcsolatos grafológiai vizsgálatot végeznek a
Jóravaló Alapítvány munkatársai. Drámapedagógiai eszköztárunkat sokban segíti a Grund
Alapítvánnyal közösen szervezett foglalkozássorozat. Cigány származású tanulóink
elfogadását és beilleszkedésüket nagyban segíti többéves együttműködésünk a Fővárosi
Cigány Önkormányzattal.
Több olyan jótékonysági civil szervezettel, és a diplomáciai testülettel ápolunk jó kapcsolatot,
akik a rászoruló gyermekeinket támogatják. Ide tartozik az Országos Gyermekvédő Liga, a
Máltai Szeretetszolgálat, a Magyar Református Egyház, és a Baptista Egyház.
Szép számmal vannak partnereink a forprofit szférából is. Ezek a kapcsolatok a
legsérülékenyebbek az új köznevelési környezetben. Miután iskolánk 2013. január 1-jével
állami fenntartásba került, megszűnt önálló gazdálkodási jogunk, így az ilyen jellegű bevételi
források léte is megkérdőjeleződött. Azóta sikerült olyan megoldásokat találnunk, melyek
továbbra is lehetővé teszik, hogy ezek a partnerek nagylelkű adományaikkal támogatni tudják
iskolánkat. A legfontosabb cégek, akikkel kapcsolatot ápolunk: Microsoft Magyarország,
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Intel Magyarország, EduWeb, WebCamlaboratory Fejlesztő Cég, Promethean Magyarország,
ITE Magyarország, Weil, Gotshal Ügyvédi Iroda, Port.hu, Generali Biztosító.
Iskolánk szintén használja a korszerű informatikai eszközök nyújtotta lehetőségeket. Az
intézmény rendelkezik saját, megújult honlappal, mely megpróbálja megjelenésében is
tükrözni az iskola szellemiségét. A honlap mellett jelen vagyunk a legkeresettebb közösségi
oldalakon is.
Az iskola folyamatos kapcsolatot tart mind a nyomtatott, mind pedig a digitális
sajtóorgánumokkal, a keresőportálok is sok helyen jegyeznek bennünket. A sajtómegjelenések
között sok az interjú, és nem ritka az tv csatornák élő adásában való megjelenés sem, ami
igen fontos, hiszen „bármennyire igénybe vegyék is az embert, az élő-, egyenes adásban
leadott interjúk a legjobbak, mert csak itt lehetünk egészen biztosak abban, hogy amit
mondunk, az el is hangzik.”11

Intézményünk

számtalanszor

vett

részt

olyan

budapesti,

vagy

országos

szintű

rendezvényekben, vagy rendezvénysorozatokban, mely a sajtó érdeklődését is felkeltette. A
nyomtatott szóróanyagok használata korlátozott az intézmény esetében, ismertetőül egy
négyoldalas, színes tájékoztatót adtunk ki, A5-ös méretben. Ennek belső része tartalmazza az
iskolával kapcsolatos legfontosabb információkat, és elérhetőségeket. A szerkesztés és a
szedés, pontos, könnyen átlátható. Az ismertető külső részén található fényképek
megnyerőek, tükrözik az iskolalégkörét és gazdag tevékenységeit.
Mint a kerület összes iskolája, a Deák Diák is alkalmazza az utazó cirkusz technikáját.
Minden évben, a következő tanévben osztályt indító tanítónők ellátogatnak a környék
óvodáiba, hogy ott tájékoztassák a szülőket az iskola ajánlotta lehetőségekről. De
alkalmazzuk „Mohamedet is várja a hegy” elvet, egész évben várjuk a látogatókat, nyílt
napokat, és iskolára hangoló foglalkozásokat, zeneovit is tartunk.

11

Austin, C. (1993): A PR, avagy a közönségkapcsolat alapjai – hét leckében. Budapest: Park Könyvkiadó. 53.
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A személyi és tárgyi feltételekről
Iskolánk engedélyezett alkalmazotti létszáma 2018. márciusában 63,5 fő, 44,5 fő pedagógus
és 5 fő nevelő-oktató munkát segítő alkalmazott. 2013. január 1-jétől az intézmény
működtetését és az egyéb alkalmazottakat a Józsefvárosi Intézményműködtető Központ (JIK),
majd később a Józsefvárosi Gazdálkodási Központ vette át.
A helyzet 2017. január első napjával változott vissza, amikor visszakerült intézményi szintre a
működtetés feladata. A foglalkoztatottak jelenlegi eloszlását a következő táblázatban
láthatjuk.
foglalkoztatottak létszáma

engedélyezett

pedagógus
nevelő-oktató
munkát segítő
technikai dolgozók

álláshely

teljes munkaidős

részfoglalkozású

óraadó

44,5

37

13

2

5

5

14

11

4

9. számú táblázat – Személyi feltételek

A nevelőtestületben igen magasan képzett kollégák dolgoznak. 7 pedagógusnak van
szakvizsgája, egyetemi végzettségű 20 fő, ebből doktori fokozattal rendelkezik 3 fő. Igen
nagy az a tudás, mellyel kollégáink rendelkeznek. A Deákban tudós tanárok dolgoznak.
Értelmezésemben a köznevelésben a tudós tanár fogalma eltér a felsőoktatásban
használatostól. Kollégáim rendelkeznek mindazokkal a kulcskompetenciákkal, melyekre egy
általános iskolai és középiskolai tanárnak szüksége van, hogy a különböző szociokulturális
háttérrel rendelkező gyermekeket neveljék. És e felett van olyan nagy lexikális tudásuk mely
biztosítja a tanulási nehézséggel nem küzdő, igen tehetséges és jól terhelhető gyermekek
számára is a minőségi oktatást.
A nevelőtestület ugyanakkor egy kettős konfliktussal is küszködik. Egy meglehetősen
állandó, jól összeszokott közösségről van szó (többen dolgoznak itt két-három évtizede),
melynek attitűdjei igen meghatározóak. Ez egyrészről felfogható erősségként, másrészről
pedig kihívás is. Nem könnyű beilleszkedni a testületbe, mely nagyon meghatározó
hagyományokkal rendelkezik, szinte alig van fluktuáció. Az elmúlt néhány évben több mint
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tíz kollégánk vonult nyugdíjba. Nagy tudású, tapasztalt pedagógusok távoztak, ezért nagy
feladat lesz a következő tanévekben az iskola zavartalan működésének a megszervezése, az
általuk végzett feladatok ellátása, pótlásuk a tantestületben.

Tárgyi feltételek
Legnagyobb hiányossága az intézménynek a nagyméretű közösségi tér, ahol az egész iskola
összegyűlhet. Egyetlen olyan terem van, ahol ezt megtehetjük, az pedig az iskola tornaterme.
A Pauk Anna zeneterem a másik nagyobb méretű terem, amely alkalmas továbbképzések,
konferenciák megtartására, ám mindkét teremben folyamatos oktatás van, így nehéz a
programok szervezése.
Több olyan teremben folyik tevékenység, melynek nincs ablaka. Bár ezek általában kis
létszámú foglalkozások (hittan, DÖK, pszichológiai kezelés, stb.) a körülmények mégsem
nevezhetők ideálisnak. Erre megoldást jelenthetne, ha az iskola az épület egészét birtokba
vehetné. Többször volt már ígéret a Pedagógiai Szakszolgálat velünk egy épületben működő
VIII. kerületi tagintézménye kiköltözésére, ám ebben a kérdésben előrelépés még nem történt.
Az iskola ebédlőjének mérete kisebb a kelleténél, az ebédeltetés gyakran jár torlódással,
időben pedig nagyon elhúzódik. A bővítés építészetileg lehetséges lenne, erre azonban
egyelőre nincs anyagi fedezet.
Az érintésvédelmi kötelező felülvizsgálat megállapította, hogy az épület elektromos
vezetékrendszere elavult, feltétlen cserére szorul. Az iskola sportudvara rendezett, de kéthárom osztálynál több gyermek számára már nem biztosít elegendő mozgásteret. Egy
korábban elhanyagolt világítóudvar helyét alapítványi pénzből átalakítottuk, így itt is van
lehetőség a levegőzésre, mozgásra. Jó időben a II. János Pál pápa téri játszótérre mennek ki az
alsós osztályok a szabadidőben.
Az épület Szilágyi utcai oldalán lévő pincehelyiség (200 m2) szintén átalakítható lenne
közösségi térré, ennek a jövőben mindenképp megfontolás tárgyát kell képeznie.
A 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet szerint kötelező eszközök, berendezések és
felszerelések állománya az intézményben megfelelő. Hiányosság az aula, melynek kialakítása
nem megoldható.
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A természettudományos szaktantermek esetében meg kell állapítani, hogy rendelkezünk a
fővárosban, de talán az országban is ritka digitális mérőeszközökkel, ugyanakkor a klasszikus
szemléltetéshez szükséges eszközeink meglehetősen hiányosak. A kémia szaktanterem
felszereltsége még mindig elmarad a kívánttól. Az elmúlt években sikerült jó kapcsolatot
kialakítanunk olyan nagy laborokkal, gyógyszerkutató intézetekkel, ahonnan „Minta érték
nélküli értékesítése” címen korrektül csomagolva, átadás/átvétel dokumentummal kaptunk
vegyszereket iskola részére. A dokumentumban rögzítésre került, hogy laboratóriumi
mennyiségekről van szó (nem vonatkoznak rájuk az ADR előírásai). Labormennyiségek
esetén nem kötelező az MSDS, de megoldható az elektronikus adatszolgáltatás.
Az eszközök (játékeszközök, fejlesztő eszközök) állománya megfelelő iskolánkban. Saját
költségvetésünkből, pályázati forrásokból folyamatosan bővítettük eszközeink állományát,
pótoltuk az elhasználódott eszközöket.
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Vezetési program, feladatok
Minden iskola elsőrendű feladatának az alapvető emberi értékek valamint nemzeti kultúránk
őrzését, továbbadását, gyarapítását tartom. A Deák Diák Általános Iskolát tekintve a
következő értékeket tartom elsődlegesnek:
 a családias légkör,
 kiemelkedő gondoskodás diákjainkról,
 a jó tanár – diák viszony,
 egymás és a munkavégzés tisztelete,
 a kiemelkedő nevelői teljesítmény, szakmai elhivatottság.
A megfelelő terhelés biztosítása szintén komoly felelősségünk. Ennek megfelelően alakítjuk
ki iskolai létünk megszervezését, figyelembe véve különböző képességű tanulóink
teherbírását. A fentiek figyelembe vételével alakult ki iskolánk pedagógiai gyakorlata.
Nemzeti értékek, hazaszeretet
Hiszem azt, hogy csak a szilárd nemzeti öntudattal rendelkező, és saját kulturális értékeit
ismerő ember jár szabadon a világban. Csak így lehetünk képesek másokat teljes mértékben
elfogadni, és félelem nélkül, mindenféle frusztráltságot nélkülözve nyitottnak lenni az új és az
ismeretlen iránt. Azt gondolom, hogy diákjainkat is ebben a szellemiségben kell nevelnünk.

Az elmúlt ciklus értékelése – megvalósítási stratégia
2013/2014-es tanév
Az intézmény vezetését 2014. február 1. napjával vettem át. A hétköznapi feladatok ellátása
mellett legfontosabb az intézményi adminisztráció teljes átvilágítása volt. Szükség volt
újragondolni, és átláthatóbbá tenni az intézmény iktatási rendjét, és iratkezelését. Iktatási
rendszerünk új alszám-rendszert kapott. Új levélpapírok kerültek bevezetésre, amin
átláthatóbb egy-egy ügy felelőse, így a jogszabályoknak megfelelő és modernebb
nyomtatványok kerültek bevezetésre. Elindítottuk megújult honlapunkat, melyet egy komoly
előkészítő munka előzött meg. A honlap természetesen azóta is fejlődik, megpróbálunk
lehetőségeinkhez mérten modern elektronikus oldalt működtetni. Nagyobb szerepet kapott
jelenlétünk a közösségi oldalakon is.
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2014/2015-ös tanév
A 2014/2015-ös tanév legfontosabb adminisztratív feladata a nevelőtestület felkészítése volt
az elektronikus napló bevezetésére.
Az iskolai élet teljes újragondolásába kezdtünk ebben a tanévben. A nevelőtestület jó része
elvégezte az „Életvezetési ismeretek” című továbbképzést, majd elkezdődött ennek az
intézmény pedagógiai programjához való adaptálása.
A konfliktuskezelés színtereinek újragondolása
Iskolánk egyik sikeres programja volt az elmúlt több, mint 3 évtizedben a tanévnyitó
természettudományos és sport tábor Tatán. Igen fontos színtere volt ez a békés együttélés
megalapozásának, az új tanév elkezdésének, a közösségformálódásnak. Sajnos az elmúlt évek
során egyre nehezebb volt ezt a tábort megszervezni, az árak emelkedtek, a családok anyagi
lehetőségei egyre kevésbé tették lehetővé a tábor megszrvezését, a pedagógusok
túlmunkájának díjazása pedig gyakorlatilag lehetetlenné vált.
Eltökélt célom volt, hogy ezt a hagyományt mindenképpen folytatni szeretném. Szerencsére a
Józsefváros Önkormányzata elkötelezett amellett, hogy erkölcsileg és anyagilag is támogassa
a kerületben élő és tanuló ifjúság táborozását. Komoly eredménynek tartom, hogy sikerült
kezdeményezni és létrehozni azt a megállapodást az iskola vezetői tanácsa és a Józsefvárosi
Gyermekek Üdültetéséért Közhasznú Nonprofit Kft. között, melynek köszönhetően ez a
hagyomány nem szakad meg, kedvezőbb feltételekkel, az önkormányzat és iskolánk
alapítványa anyagi támogatásával szervezhetjük meg továbbra is tanévindító táborunkat
Káptalanfüreden. Az öröm természetesen újabb kihívásokat is jelentett a nevelőtestület
számára, mert az új helyszín, az új körülmények teljesen új módszertan kidolgozását is
igényelték. Az ezzel fogalakozó munkacsoport 2014 tavaszán állt fel, így 2014 őszén már az
új táborhelyen nyithattuk az évet, három helyett négynapos táborozással.

2015/2016-os tanév
Ez a tanév gyökeres változást hozott mindennapi iskolai életünkbe. Számos megalapozott
szakmai ok miatt visszavezettük a 40 perces tanórai foglalkozásokat, és bevezettük az
órarendben kötelezően megjelenő 20 perces napindító beszélgetéseket. Ezekhez a
foglalkozásokhoz a kollégák az előző tanévben megfelelő képzést kaptak. Kezdetben az
osztályfőnökök tartották ezeket a reggeli beszélgető köröket, majd második félévtől a heti öt
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alkalomból egy vagy két alkalmat az osztályban tanító egyik szaktanár is megtarthatott. Ez a
jó gyakorlat nagyon bevált, mind a kollégák, mind a gyermekek és a családok is pozitívan
nyilatkoznak róla.
Szeptembertől elindítottuk az elektronikus naplót. A kezdeti szokatlan helyzetek után mind a
kollégák, mind pedig a családok megelégedéssel használják.

2016/2017-es tanév
Iskolaépületünk egyes részei szerkezetileg komoly javításra szorultak már. A lapos tető alatti
osztálytermek rendszeresen beáztak, a foltozgatás már nem segített. Egy jelentős pályázati
támogatásnak köszönhetően sor került a teljes lapos tetőszerkezet cseréjére, és a külső
homlokzati elemek javítására azon a részen.
A vizes blokkok szintén komoly felújításra szorultak. Ebben a tanévben sikerült teljesen
újrafestetni az összes mosdót, új szappanadagolók kerültek kihelyezésre, és minden
mellékhelyiségbe elektromos kézszárítók kerültek beszerelésre. Ez környezetbarát, és
költséghatékonyabb megoldás is egyben. Sikerült megszabadulnunk a hihetetlen mennyiségű
törölközőhasználattól, ami addig a fertőzésveszélyt is növelte, különösen influenza veszélyes
időszakokban.
2017/2018-as tanév
Iskolánk sportudvara, tornaszobája és tornaterme olyan állapotban volt már, hogy egyes
esetekben fennállt a baleset veszély is. Ebben a tanévben tudtunk egy olyan pályázati forrást
megszerezni, hogy a tornaterem teljes rekonstrukciója megtörténhetett. A parketta helyett
korszerű sportpadlózat került leöntésre, megtörtént az oldalfalak és a mennyezet teljes
felújítása, valamint felhelyezésre került egy ütődéstompító burkolat is a terem két végébe. A
manuális sötétítést új, fából készült sötétítőlapokkal sikerült megoldani. Ugyanilyen felújítási
munkálatok történtek a tornaszobában is. A sportudvar gumiborítása elhasználódott, rég
megérett már a teljes felújításra. A burkolatát teljes egészében felmarták, és teljesen új,
korszerű borítást készítettek.
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A szakszolgálati feladatok átszervezése
Az új szabályozással megváltozott a szakszolgálati ellátórendszer működése is. Iskolánkban
nagy hagyománya volt a fejlesztésnek, saját fejlesztő csapattal rendelkeztünk, amit az új
szabályozás sajnálatos módon teljesen átalakított. Rendszer szinten tekintve a problémát más
következtetésre juthatunk, de intézményi szinten egy teljesen új élethelyzettel kellett
szembenéznünk, amikor adott feladatokat már nem láthattunk el. Ennek eredményeképpen
bizonyos fejlesztéseket ettől a tanévtől utazó pedagógusok látnak el. Az amúgy is szűkös
létünket újra át kellett gondolnunk és újabb komoly teremproblémákkal kellett
megküzdenünk, melyek mind a mai napig nem oldódtak meg. A Józsefvárosi Egységes
Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény kollégái 2014. óta épületünkben látják el
gyermekeink fejlesztését. Ez a délelőtti órákban folyamatos átszervezéseket igényel. Régi
vágyunk, hogy az iskola épületéhez tartozó leválasztott részt is pedagógiai céljainkra
használhassuk. Véleményem szerint csak ez adhat megoldást a foglalkozások elhelyezésére,
figyelembe véve a folyamatosan növekvő hittan foglalkozások, valamint a testnevelés órák
számát.
Szintén ehhez a témához kapcsolódik az SNI gyermekek aránytalan módon történő
elhelyezése a kerület iskoláiban. Fenntartói oldalról mind a mai napig nem lett újragondolva
az intézmények szakmai alapdokumentumaiban, hogy melyik intézmény milyen SNI-s tanulót
fogad. Szilárd meggyőződésem, hogy a vállalás mint olyan, teljes mértékben okafogyottá vált,
mivel az SNI ellátást már nem az intézmények, hanem az EGYMI-k végzik. A jövőben is
kiemelt célnak tartom, hogy a rendszernek ez az oldala is változzon, mert véleményem szerint
gyakran

kell

szembesülnünk

olyan

szakmaiatlan

döntéssel,

mely

a

rendszer

rugalmatlanságából, és kényszerből születik.

Közösségi és környezetvédelmi felelősségvállalás
A Deák Diák Általános Iskola eddig is a közösség iskolájaként tekintett magára. Ezt a jövőre
nézve is fontosnak tartom. Csak úgy vagyunk képesek sikeresen nevelni a ránk bízott
gyermekeket, ha családjaikra is hatással vagyunk. Ennek egyik eszköze, hogy ne szigetként
létezzünk Józsefvárosban. Eddigi programjaink nagy része szólította meg diákjaink családjait
is, ezeket a jövőben tovább szeretnénk bővíteni, hogy a tágabb közösséget is nevelni tudjuk.
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Ide tartoznak azok a környezetvédelmi programok (közösségi feladatok, térrendezés, stb.) is,
melyeket többször szerveztünk már, így újabb hagyományokat teremtve.
Környezetvédelmi felelősségünket a környezettudatos munkaszervezésben is erősíteni
kívánom. Az elmúlt tanévekben sokkal nagyobb hangsúlyt kapott az elektronikus levelezés és
elektronikus dokumentáció. Tudatosan törekszünk a papírhasználat csökkentésére is. A
pedagógusok munkaidejének neveléssel-oktatással le nem kötött részének elszámolása és
annak igazolása mára már teljes egészében egy saját magunk által kifejlesztett módon,
elektronikus úton történik. Hosszú távú célként a papírhasználat további csökkentését tartom
fontosnak megjelölni, így például az elektronikus napló használatát, mely amellett, hogy
környezetbarát, a mindennapi munkát is sokkal hatékonyabbá teszi.
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Zárszó
Véleményem szerint az iskola igazgatójának a feladata az, hogy az iskola gazdája legyen,
szolgálja a közjót. Ne pusztán egy szerepként, hanem elhivatottságként tegye nap, mint nap a
dolgát.
Vezetői pályázatomban azt tudom felvállalni, hogy az iskola eddigi vezetői által elért
eredményeket,

értékeket

megőrzöm

és

továbbviszem.

Minden

tudásommal

és

igyekezetemmel azon leszek, hogy tanulóinkat, pedagógusainkat, munkatársainkat egyaránt
hozzásegítsem sikereik eléréséhez. A tantestületen belül a kollegiális, egymást elfogadó és
segítő szellemet kívánom erősíteni, támogatni. Meggyőződésem, hogy a kitűzött pedagógiai
célokat csak a tantestület odaadó, együttműködő munkájával lehet elérni.
2018. április 3.

Farczádi-Bencze Tamás
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