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1.Szakmai önéletrajz 

 

1.1.Személyes adatok 

 

Név:                                 Dr.Schindlerné Geiger Erika 

Születési hely, idő:          Kalocsa, 1972.06.28. 

Állampolgárság:              magyar 

Családi állapot:               házas 

Házastárs:                       Dr.Schindler József egyéni ügyvéd 

                                        a Hajósi Német Nemzetiségi Önkormányzat elnöke 

Gyermekek:                    Schindler Zsófia – óraadó tanár McDaniel College Budapest        

                                        tanácsadó  pszichológus  (MA) Aurum Életműhely 

                                        Schindler József- rekreációszervező és egészségfejlesztő (BSc)  

                                        Hajósi Szent Imre Általános Iskola  

                                        sportedző, Szent Ágota Gyermekvédelmi Szolgáltató 

                                        Nemesnádudvari Sportkör 

                                        Schindler Nóra- 6.éves orvostanhallgató Szegedi Tudományegyetem 

                                        Általános Orvostudományi Kar 

                                        Schindler Dániel- történész ( BSc) , 2.éves jogász hallgató Szegedi    

                                        Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar 

Lakcím:                           6344 Hajós, Rákóczi u.2. 

Telefon:                           06 20 805 4223 

Email:                              schgeigererika@gmail.com 

Munkahely:                     Hajósi Szent Imre Általános Iskola 

Beosztás:                         intézményvezető-helyettes, német nemzetiségi-történelem szakos 

                                        tanár 
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1.2.Szakmai végzettségek, tanulmányok 

Iskolai végzettségeim 

Időszak Képzés Végzettség 

2019 -2021 Kodolányi János Egyetem 

Budapest 

szakvizsgázott pedagógus 

közoktatási vezető 

1990-1995 Juhász Gyula Tanárképző 

Főiskola 

Szeged 

német nemzetiségi- 

történelem 

szakos tanár 

1986-1990 Türr István Közgazdasági 

Szakközépiskola 

Baja 

külkereskedelmi ügyintéző 

(német nyelvű) 

 

Pedagógus továbbképzéseim 

 

          

 2006. 

 

Deutschunterricht mit Lernmethoden 

 

    30 óra 

           

2006. 

 

Konfliktuskezelés a közoktatási intézményekben 

     30 óra 

        

 2009. 

 

Nem szakrendszerű oktatás továbbképzése 

    120 óra   

          

2010. 

 

Infokommunikációs technológiák a tanítás tanulás folyamatában 

        5 óra 

         

 2011. 

 

Interaktív tábla használata a pedagógiai gyakorlatban 

     10 óra 

         

 2015. 

 

XXIV. Sommerakademie für Deutschlehrer 

     25 óra 

         

 2016. 

 

XXV. Sommerakademie für Deutschlehrer 

     25 óra 

         

 2016. 

 

Módszerek, eszközök projektek a nemzetiségi oktatásban 

     25 óra 
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. 

         

2017. 

 

DSD I. továbbképzés 

 

     20 óra 

      

  2019. 

 

A gyermeki agresszió kezelése a pedagógus mindennapi gyakorlatában 

 

     30 óra 

        

 2020. 

 

A pedagógiai program elkészítése , bevezetése, módosítása 

 

      5 óra 

      

 2021. 

 

Tanulástámogatás  személyre szabott differenciálással 

 

     30 óra 

      

 2021. 

 

Nemzetiségi nyelven folyó munka megerősítése tanórán kívül 

 

       5 óra 

      

 2021. 

 

A belső kontrollrendszer kialakítása 

 

      5 óra 
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2. Bevezetés                

                                                                          „Tradition ist nicht die Anbetung der  Asche 

                                                                                       sondern die Weitergabe des Feuers.” 

                             „  A hagyományőrzés nem a hamu imádata, hanem a tűz továbbadása” 

Az iskola nem csak a társadalom szimbolikus jelenlétét fejezi ki, hanem a gyermekek sorsáért 

viselt közös felelősséget is. A Hajósi Szent Imre Általános Iskolában generációk nőttek fel, 

számtalan élménnyel és emlékkel gazdagodva. Sok hajósi pedagógusnak nyújtott 

munkalehetőséget, életcélt és örömforrást. Az itt élő családok kapcsolódnak az iskolához, 

magukénak tekintik azt. 

Intézményünk kiemelt feladatának tekinti a nemzetiségi hagyományok ápolását, a nemzeti 

kultúra értékeinek közvetítését, megőrzését, azok tiszteletét, megbecsülését, a hazai német 

nemzetiség történelmének, irodalmának, művészetének megismerését. Pedagógiai 

hitvallásunk, hogy a hagyományok megtartásával kell megfelelni a 21. századi pedagógiai 

elvárásoknak. Egyrészt őrizzük az elődök által alkotott és képviselt értékeket, másrészt olyan 

korszerű, innovatív iskolát működtessünk, amely a társadalmi modifikáció 

figyelembevételével magas színvonalon felel meg az új kihívásoknak. 

1994 óta vagyok a Hajósi Szent Imre Általános Iskola német nemzetiségi- történelem szakos 

pedagógusa.  2003-ban kezdtem el tanítani,  addig főállású anyaként otthon neveltem 

gyermekeimet. Német nemzetiségi származásom miatt mindig fontos volt számomra, hogy 

átadjam tanítványaimnak a hajósi sváb kultúra értékeit és erősítsem bennük a német 

nemzetiségi identitástudatot. Értékőrzőként szeretnék fellépni ezen a téren, hiszen az utolsó 

pillanatban vagyunk, hogy megmentsünk valamit abból, amit őseink ránk hagytak. 

Történelem tanárként egyetértek George Santayana gondolatával : „Aki a múltját elfelejti, 

arra ítéltetik, hogy újra átélje azt” . A múlt eseményeinek elfeledése kioltja a sváb közösséget 

és kötődéseket. Egy népcsoport addig létezik, míg vannak olyan tagjai, akik tovább viszik 

értékeit, legyen az a nyelve, népviselete, népszokásai, életbölcsességei vagy  átélt traumái. 

Szükség van egy élő, kollektív emlékezetre és ennek kialakítását gyerekkorban kell kezdeni. 

Célom, hogy a  tanulók tekintsék értéknek és legyenek büszkék német nemzetiségi 

származásukra, hogy ne következzen be, amit Valeria Koch 1987-ben  Ungarndeutsch című 

versében megjósolt: 
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Ungarndeutsch 

ist das Maß 

des tüchtigen Aussterbens 

Tanítványaimat rendszeresen felkészítettem német nyelvű versenyekre. Háromszor jutottak 

országos döntőbe, ahol 2. illetve 3. eredményt értek el. A Hebe Kft. által szervezett Időutazó 

történelmi versenyen tanítványom az országos döntőbe jutott, ahol 2. helyezett lett. Kétszer 

jártam a tanulókkal a Bussen-hegy környékén, német nyelvterületre négyszer szerveztem 

számukra kirándulást.  

A nemzetiségi nevelés mellett fontos számomra a demokráciára nevelés, a tolerancia, mások 

elfogadása, az együttműködés, a környezettudatosság, a fenntartható fejlődés, a 

közösségfejlesztés és a tanulás eredményessége. Pedagógiai hitvallásom a gyerekek 

szeretetére, tiszteletére, feltétel nélküli elfogadására épül. 

15 évig tevékenykedtem diákönkormányzatot segítő tanárként, melynek keretében rengeteg 

programot és kirándulást szerveztünk a gyerekekkel. Az idei tanévben intézményvezető-

helyettesi feladatokat látok el, ezért a diákönkormányzat vezetéséről le kellett mondanom. Új 

munkakörömben gyermekvédelmi felelősként is tevékenykedem. Számomra ez egy 

felelősségteljes feladat, hiszen a gyermekek érzelmi és fizikai biztonsága a családban és az 

intézményben mindenek felett áll. A Szent Imre-hét szervezője vagyok. Szent Imre 

kultuszának fenntartása fontos, ő  iskolánk névadója és az ő nevét viseli a hajósi kegytemplom 

is. Ugyanaz a kettős identitás jellemezte őt, mint sok hajósi lakost. Egyszerre érezte magát 

németnek és magyarnak. Másrészt a gyermekeknek szükségük van példaképre, akinek a 

személye irányt mutat számukra. Szent Imre személyisége erre kiválóan alkalmas. 

Intézményvezető-helyettesként tagja vagyok az intézmény önértékelési csoportjának. 2021-

ben szereztem másoddiplomámat a Kodolányi János Egyetemen pedagógus szakvizsga és 

közoktatási vezető szakán. Jelentkeztem a 2022.évi Pedagógus II. fokozatra irányuló 

minősítési eljárásra. 

A Hajósi Német Nemzetiségi Önkormányzatban végzett munkám nagy mértékben hozzájárult 

vezetői kompetenciáim fejlődéséhez, mert az itt végzett tevékenység igen sokrétű: 

pályázatírás, szakterületet érintő jogszabályok ismerete, kapcsolatépítés, információgyűjtés, 

koordináció, menedzselés , rendezvényszervezés, kivitelezések lebonyolítása, döntés-

előkészítés. A döntéseket megelőzően minden esetben gyakorlom azokat a mérlegelési 

szempontokat, amelyek egy intézményvezető munkájához is szorosan kapcsolódnak, hiszen 
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egy intézményvezetőnek is minden döntését megelőzően mérlegelnie kell a körülményeket. 

Társadalmunkban folyamatosan új  elvárások fogalmazódnak meg az iskolákkal szemben. Az 

iskoláknak felkészülten kell alkalmazkodniuk a változásokhoz, kész jövőképpel kell 

rendelkezniük. Mindez a vezetők felelőssége.  Az intézményvezetőkre többirányú szerep 

hárul: egyszerre kell megfelelnie a szülők, a fenntartó, a kollégák és a tanulók felé. A vezető 

feladatait a jogszabályokban meghatározottakon túl meghatározza az iskolákban dolgozók 

sokfélesége és az iskolába járók családi háttere. 

Számomra rendkívül fontos, hogy olyan intézménynek legyek a vezetője ahová a szülők 

szívesen hozzák gyermekeiket és ahová a gyerekek szívesen járnak, mert megértő, motiváló 

és szerető légkör veszi körül őket; 

hogy jól érezzék magukat a kollégák és alkalmazottak is, hogy iskolánk olyan intézmény 

legyen, amelyet a fenntartó szívesen támogat. 

3. Helyzetelemzés 

3.1.Általános helyzetelemzés 

 Minden intézménynek megvan a maga sajátos egyéni arculata vagy belső légköre, amelyet az 

oda belépők hamarosan érzékelnek, és amely a tartósan ott tartózkodók közérzetét és 

mindennapos tevékenységét meghatározza 

A Hajósi Szent Imre Általános Iskola a város egyetlen általános iskolája a felújított barokk 

kastély tőszomszédságában.  A nevelő-oktató munka két épületben folyik, az 1964-ben épült 

régebbi és az 1978-ban épült újabb épületben. Az ingatlan tulajdonjoga a nemzetiségek 

jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény értelmében a Hajósi Német Nemzetiségi 

Önkormányzaté. Tantermeink száma 14. Ezekből egyben napközi működik, 3 pedig 

szaktanterem: informatika, természettudományos és fejlesztő szoba. A tavalyi sikeres BMI 

pályázat jóvoltából mindegyik tantermünk interaktív táblával és számítógéppel felszerelt. A 

Hajósi Német Nemzetiségi Önkormányzat kiegészítő működési támogatásának köszönhetően 

új, korszerű fűtésrendszer áll rendelkezésünkre, 4 tanteremben felszerelésre kerültek 

klímaberendezések, a dolgozók számára elkészült a fedett kerékpártároló, megújult az 

utcafronton húzódó kerítés, az alsósok örömére elkészült egy modern mászóka csúszdával.  

Ezen a nyáron kerül sor a vizesblokk felújítására , az iskola udvarának térkövezésére és egy 

modern természettudományos szaktanterem illetve szertár kialakítására. Iskolánk neve 

németül is kiírásra került a bejárat fölé. A tájékozódásban magyar és német nyelvű feliratok 

segítenek. Tanulóink kétnyelvű bizonyítványt kapnak.      
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3.1.2. Az intézmény humánerőforrásai 

Az intézményben folyó szakmai munkát jelenleg 17 főállású pedagógus, 1 gyógypedagógus 

és 1 részmunkaidős pedagógus valamint 1 részmunkaidős könyvtáros látja el. Egy kolléga 

félállásban tanít, félállásban rendszergazdai feladatokat végez. A technikai dolgozók létszáma 

4 fő: 1 fő iskolatitkár, 2 fő takarítónő, 1 fő gondnok.  Átlagéletkoruk 51 év. Az intézmény 

SWOT-analízisét elvégezve, ez gyengeséget jelent, hiszen a kor előrehaladtával csökken a 

munkabírás, az utóbbi években nőtt a betegségből fakadó hiányzás, ebből kifolyólag a 

helyettesítések megoldása egyre nehezebb. 

3.1.3. Az intézmény tanulói 

Intézményünkben az oktatás 1-8. évfolyamon 10 osztályban folyik. Az intézményünkbe járó 

tanulók létszáma évről évre csökken. Csupán két évfolyamon működik párhuzamos osztály. 

Jelenleg 174 tanuló jár az iskolába, mindannyian nemzetiségi nevelésben részesülnek.  

Az intézmény mérési teljesítménye az országos átlaghoz és a hozzánk hasonló kisvárosi 

iskolák átlagához viszonyítva nem mutat jelentős eltérést.      

 A mai magyar iskolát sokan tartják az esélyegyenlőtlenség jelképének, hiába szeretne az 

esélyegyenlőség ágense lenni. A társadalmakban megfigyelhető egyéni és társadalmi 

egyenlőtlenségek leképeződését láthatjuk az oktatási rendszerben, az iskola világában. A 

velük kapcsolatos oktatási problémák gyökere abban keresendő, hogy az egyénre szabott 

képzés nem jellemző oktatási rendszerünkben, miközben a speciális igények mind a 

gyorsabban, mind a lassabban haladó tanulók felől egyre inkább jelentkeznek. A lassabban 

haladók jórészt a speciális nevelési igényű tanulók. A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi 

CXC. törvény alapján speciális nevelési igényűek körébe szakértői bizottság szakértői 

véleménye alapján kerülhetnek különböző fogyatékossággal, pszichés fejlődési zavarral 

diagnosztizált tanulók. Intézményünkbe 18 sajátos nevelési igényű tanuló jár, 18 tanuló 

hátrányos helyzetű. Figyelembe kell vennünk tanulóink szocio-ökonómiai státuszát, a 

környezet meghatározó hatását a tanulás eredményére és tanulóink jövőlehetőségeire. A 

lemorzsolódás megelőzését szolgáló korai jelző- és pedagógiai támogató rendszer a 

lemorzsolódással veszélyeztetett tanulók pedagógiai támogatása céljából a tanulói 

előrehaladás iskolai szintű nyomon követését szolgáló informatikai rendszer. A 2020/2021-es 

tanévben csökkent a lemorzsolódással veszélyeztetett tanulók száma intézményünkben, 

azonban még így is 14,9 % az arányuk. Egy 2012-ben végzett OECD vizsgálat megállapította, 

hogy azok a tanulók, akik gazdagító iskolai tapasztalatokra tesznek szert,  nagyobb 
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valószínűséggel maradnak az iskolarendszerben és lépnek majd át a munkaerőpiacra, ezért 

célom, hogy azok a tanulók akik tanulási nehézségekkel küzdenek, időben megkapják a  

támogatást, így nagyobb esélyt szerezve az iskola elvégzésére. a szociális háttér ellenére 

.Ugyanakkor figyelembe kell vennünk, hogy az átlagos képességekkel bíró  gyerekek már 

megközelítően sem terhelhetők úgy, mint 10 évvel ezelőtt. Intézményünkben minden tanuló 

egyenlő, de nem egyforma. 

3.2. Szakmai helyzetelemzés 

Edgar Schein definíciója szerint: „ a szervezet több személy tevékenységének ésszerű 

koordinációja valamely közös, kinyilvánított szándék vagy cél megvalósítására a 

munkamegosztás és a tevékenységi körök megosztása, a tekintély és a felelősség hierarchia 

alapján”.1Az iskola, a szervezeti kapcsolatok, speciális területét képviseli. Egy összetett 

rendszer, mely külső és belső kapcsolati rendszerrel rendelkezik. Teljes mértékben érvényesül 

a fenti definíció, hiszen az iskolában megosztásra kerülnek a feladatkörök, hierarchikus 

felépítés alapján több személy dolgozik a közös cél érdekében. Közös célunk a nevelő, oktató 

munka. A szervezeti felépítés kifejezése érdekében a kommunikációt, a szervezet tagjai közt 

fennálló kapcsolatokat, a külső és belső kapcsolattartást az intézmény alapdokumentumai 

szabályozzák. Az iskola feladata a fenntartó által jóváhagyott pedagógiai program szerinti 

tevékenység végzése.  

 

3.2.1. A német munkaközösség 

A nemzetiségi nevelést erősítendő német munkaközösség működik iskolánkban, melynek 

minden német nyelvet oktató tanító és tanár a tagja, így jómagam is. A német munkaközösség 

felelőssége a nemzetiségi nevelés terén igen nagy. Minden tanévben megszervezzük a 

nemzetiségi napot, mely jelentős szerepet kap az identitás erősítésében. Többször külső 

helyszínen kerülnek megrendezésre a német népszokásokkal kapcsolatos programok. Évente 

legalább egyszer bemutatjuk a tanulóknak a hajósi német nemzetiségi tájházat, felkeressük az 

emlékhelyeket. Az Országos Német Önkormányzat által meghirdetett Trachttagot minden 

évben megtartjuk, a gyerekek felveszik a sváb népviselet egy-egy darabját. A fenntartó 

rendezvényein az iskola tanulói német nyelvű versekkel, sváb mondókákkal sváb táncokkal 

képviseltetik magukat. Tanévnyitó ünnepségen, ballagáson és tanévzárón elhangzik a 

                                                           
1SCHEIN EDGAR: Szervezéslélektan. Budapest, Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó 1978 
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Magyarországi Németek Himnusza. A lépcsőfordulóban régi sváb tárgyakból és fotókból 

készült kiállítás látható, melynek mottója: Wer seine Ahnen nicht ehrt, ist seine Zukunft nicht 

wert. Ezzel a kiállítással is szerette volna a német munkaközösség a tanulók figyelmét 

felhívni a múlt és az ősök tiszteletére. A Hajósi Német Nemzetiségi Önkormányzat által kiírt 

pályázatokra tanulóink szép számmal nyújtanak be munkákat. Gyűjtőmunkára ösztönözzük 

őket, ezáltal is bővítve településünk nemzetiségi értéktárát. A 7.évfolyam minden tanévben 

rész vesz a szekszárdi Deutsche Bühne előadásán. Tanulóinkat felkészítjük német nyelvű 

versenyekre. Sajnos néhány évvel ezelőtt kizárták a nemzetiségi nyelvoktató iskolákat az 

Országos Német Nyelvi Versenyből. Egy munkaközösség akkor tud igazán jól dolgozni, ha a 

tagok egyöntetűen támogatják a munkaközösség céljait és feladatait. Német 

munkaközösségünk   akkor eredményes, ha önállóságot élvez, ha nyitott , ha fejlett a 

kooperációs készsége, ha a pedagógusok készek a saját tevékenységük állandó megújítására, 

és élnek  az egyre sokasodó  önképzési lehetőségekkel.  Ez utóbbihoz a Nemzetiségi 

Pedagógiai Oktatási Központ nyújt rengeteg lehetőséget.  

A 2022. év nagy kihívást jelent a német munkaközösség számára, hiszen településünk a 

betelepülés 300. évfordulóját ünnepli, melynek keretében intézményünkre is komoly feladat 

hárul. 

 

3.2.2. A diákönkormányzat 

Iskolánkban diákönkormányzat működik, mely különböző programokkal színesíti az iskolai 

életet:  Októberben „tök-partit” tartanak az iskola udvarán tökfaragó versennyel és tábortűzzel 

egybekötve.  Decemberben képviselik iskolánkat  a Megyei Diákparlament- 

ben. A Pont Velem jótékonykodási program keretében  a karácsony előtti hetekben a 

gyerekek csomagokat állítanak össze rászoruló társaik részére. Februárban rendezzük meg  a 

farsangot. A tavaszi szünet előtt az alsósok részére húsvéti tojáskereső játékot szervezünk a 

felsősök közreműködésével. Kupakgyűjtési akcióra buzdítjuk a tanulókat, ezzel ösztönözve 

őket a környezettudatos életmódra. Pedagógusnap alkalmából a diákönkormányzat műsorral 

köszönti intézményünk dolgozóit. Az utolsó tanítási nap a diákönkormányzat napja, melyet 

színes programokkal töltenek meg. A diákönkormányzat rendszeresen ülésezik, munkájukat a 

törvényi előírásoknak megfelelően pedagógus segíti. 
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3.2.3. Külső kapcsolatok 

Intézményünk a feladatok elvégzése, a gyermekek egészségügyi, gyermekvédelmi és szociális 

ellátása, valamint a továbbtanulás és a pályaválasztás érdekében és egyéb ügyekben 

rendszeres kapcsolatot tart fenn a fenntartó Hajósi Német Nemzetiségi Önkormányzattal, más 

intézményekkel és gazdasági szervezetekkel. Törvényi kötelezettségünk a kapcsolattartás a 

Hajós Környéki Családsegítő és Gyermekvédelmi Szolgálattal, Bács-kiskun Megyei 

Pedagógiai Szakszolgálat Kalocsai Tagintézményével , Bács-Kiskun Megyei Pedagógiai 

Szakszolgálat Bácskai Szakértői Bizottsági Tagintézményével, egészségügyi szolgáltatókkal. 

Az Origo Család és Gyermekjóléti Központtal szintén együttműködünk. 

Rendszeres kapcsolatot ápolunk a Városi Könyvtárral, a Hajósi Barokk Kastéllyal, a Kalocsai 

Liszt Ferenc Zeneiskolával, a Hajósi Hagyományőrző Sváb Néptáncegyesülettel, a Hajósi 

Ifjúsági Fúvószenekarral, a Hajósi Sportklubbal, a Hajósi Római Katolikus Plébániával. 

Mivel intézményünk nem rendelkezik önálló gazdálkodási jogkörrel, ezt a feladatot Hajós 

Város Önkormányzati Hivatalának munkatársai látják el, velük a kapcsolattartás napi szintű. 

Intézményünk számára fontos, hogy jó kapcsolatot ápoljunk a szülőkkel. A szülői 

munkaközösségek: osztályonként működő, a szülők által választott közösségek, akiknek 

képviselői rendszeres összejöveteleiken ötleteikkel, támogatásukkal segítik az 

intézményünkben folyó munkát. Iskolánkban hatékony szülői munkaközösség működik. 

Évente szerveznek bálat, melynek bevételét az iskola fejlesztésére fordítják.  Az online 

oktatás új kihívások elé állította az iskolákat. A kapcsolattartás új formái alakultak ki a 

pedagógusok és a szülők valamint a tanulók között.  

4. Jövőképem 

A főbb irányokat hagyományaink mellett , az oktatáspolitika,  a 21.század elvárásai és 

társadalmi  környezetünk határozzák meg. Véleményem szerint kialakult profilunkat kell az 

évek folyamán továbbfejleszteni. Ennek szellemében szeretném ha iskolánkra jellemző lenne: 

-A hagyományok megőrzése 

- A nemzetiségi nyelv megjelenése a mindennapokban 

- A nemzetiségi arculat erősítése 

-Az innovatív gondolkodás 

-Magas szintű német nyelvoktatás 

-Az esélyegyenlőtlenség mérséklése 
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-A kompetenciák kialakítása és fejlesztése 

-A környezettudatos nevelés 

-Az együttműködés kialakítása 

-Az egészséges életmód kialakítása 

-A közösségfejlesztés 

-Digitális eszközökkel való ellátottság 

-Szakos ellátottság 90% feletti 

- A lemorzsolódás jelentősen csökken 

5. Helyzetelemzésre épülő fejlesztési terveim 

5.1. Tárgyi fejlesztési terveim 

Egy iskola légkörét a személyes kapcsolatok és a tárgyi körülmények befolyásolják 

leginkább. Amióta intézményünk a Hajósi Német Nemzetiségi Önkormányzat fenntartásába 

került, folyamatosan szépül. A további fejlesztésekhez igyekszem kihasználni a pályázati 

lehetőségeket. 

-Az informatika terem felújítása elkerülhetetlen: a padlózat szintje nem egyforma és eltér a 

burkolat is, mivel egykor két iroda összenyitásából keletkezett a jelenlegi terem. A bútorzat 

elavult, nem egységes. Felesleges kábelek és csövek helyezkednek el a teremben. Az 

informatikai eszközöknek megfelelő új elektromos hálózat kialakítása szükséges. 

-Az egész intézmény villamosenergi-hálózata felújításra szorul. 

- A teljes intézményre szükséges egy átfogó, egységes festés. 

- Az udvarra még legalább egy játékot szeretnék az alsó tagozatosok részére, megkönnyítve 

ezzel az átmenetet óvoda és iskola között. 

- A kollégák laptopjai elavultak, újak beszerzése szükséges 

- A tanuló tanórai munkájához és szükség esetén online-oktatáshoz tanulói tabletek beszerzése 

a cél 

-Fontosnak tartom, hogy intézményünk rendelkezzen egy kisbusszal, mellyel 

megkönnyítenénk tanulóink utaztatását a versenyekre és sportrendezvényekre 
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5.2. Szakmai fejlesztési terveim 

-Iskolánk német nemzetiségi arculatát jobban ki szeretném hangsúlyozni: egy új kétnyelvű 

honlap létrehozása a célom, akárcsak az iskolai ünnepségeken a hajósi népviselet 

megjelentetése 

-A gyermekek nem iskolásként, hanem óvodásként kerülnek az iskolába, ezért  hozzájuk kell 

igazítani az iskolát, célom megkönnyíteni számukra az iskolássá válást 

-A tanulók tanórán kívüli foglalkoztatása céljából új sport és közösségi programok szervezése 

pl.Kinderschwabenball 

-Gondoskodni kívánok róla, hogy a kiemelt figyelmet érdemlő tanulók megfelelő 

támogatásban részesüljenek  

-A nyugdíjba vonuló kollégák helyére lehetőség szerint pályakezdő fiatalokat szeretnék 

alkalmazni 

- Célom az empowerment típusú vezetés, melynek lényege, hogy a felhatalmazást, a hatalom- 

és felelősségmegosztást elfogadó vezetés a munkatársakban rejlő tudás, energia 

felszabadítására törekszik. Oldja a hierarchikus kötöttségeket, hogy ennek segítségével 

lehetővé tegye a kollégák számára a tevékenységekben való kreatív részvételt, a 

felelősségvállalást munkájukért, illetve eredményükért. Ezt lehetővé teszi  az a tény, hogy az 

iskola olyan szervezet, amelyben a munkavállalók többsége azonosan magas képzettséggel 

rendelkezik. 

- Szeretnék szakmai párbeszédet kezdeményezni, valamint a nyitott ajtó elvét követni az 

intézményben és olyan partner lenni, akit szívesen szólítanak meg. 

- A kollégák szakmai fejlődése érdekében úgy állítom össze a továbbképzési programot, hogy 

az intézmény és a kollégák szakmai céljainak egyaránt megfeleljen 

- Támogatom a belső tudásmegosztást 

.- Célom, hogy az iskolai könyvtár újra betöltse funkcióját, mely a tanulók olvasóvá nevelése. 

- A Pedagógus Etikai Kódexben megfogalmazott elvek betartására helyezem a hangsúlyt, 

kiemelve, hogy csak testileg és lelkileg egészséges pedagógus alkalmas a munkavégzésre 
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5.2.1.Pedagógusokkal való együttműködés 

Kurt Köder szerint „Az ösztönző erő a munkahelyi vezetők és a beosztottak közötti személyes 

kapcsolat és a nyílt kommunikáció minőségében rejlik." 

Vezetőként ügyelni szeretnék    

− a megfelelő információáramlásra, 

− a megelégedettséghez vezető motivációra és 

− értékelésre 

−  a teljesítmény elismerésére, 

− a megfelelő munkahelyi légkörre, ahol a konfliktusokat megoldják, hiszen konfliktusmentes  

munkahely nem  létezik 

Mit várok el a pedagógusoktól? A tanulói kulcskompetenciák fejlesztésére, a tanulói 

eredmények javítására összpontosító nevelő-oktató munkát, a tanulás eredményességéről 

szóló információk megosztását, a tanulók értékelésének alapelveinek betartását, hogy a 

kiemelt figyelmet igénylő tanulók speciális támogatást kapjanak, hogy kollégáim mindent 

megtegyenek a lemorzsolódás csökkentése érdekében. munkaidő-beosztásuk hatékony legyen, 

vegyenek részt a hagyományőrzésben, ugyanakkor legyenek innovatívak, ne zárkózzanak el a 

továbbképzési lehetőségektől, az új módszerektől és a belső kommunikáció fejlesztésétől 

5.2.2. A tanulás eredményességének biztosítása 

B.S.Bloom szerint a tanulás eredményességét a tanulási feladatok megtanulásához szükséges 

előzetes tudás és az előzetes motiváció, valamint egy külső tényező, a tanítás minősége 

határozza meg. A tanulás megindításának, fenntartásának és hatásfokának javítása érdekében 

tanulásszervezési feladatok adódnak az iskolában. A három legfontosabb feladat : a motiválás, 

az aktivizálás és a megerősítés. A motiváló környezet az eredményes tanulás fontos feltétele. 

Ebben jelentős szerepet kap az iskola infrastruktúrája és a taneszközök A külső, társadalmi 

körülmények, a jelenleg zajló értékváltozás nem mindig hatnak motiválóan az iskolai 

tanulásra. Szeretnék olyan iskolai légkört teremteni, amely a tanulásra motiválja tanulóinkat. 

Napjaink egyik pedagógiai problémája az aktivitás hiánya a tanulók részéről, azaz 

pszichikusan nem eléggé vesznek részt a tanulásban és a nevelésben. Az aktivizálás alatt nem 

csak a tanórai magatartást értem, hanem a szabadidő hasznos eltöltését is. Ugyanakkor a 

tanulói aktivitás és a tanítási módszer összefüggése az aktivizálás egyik kulcskérdése. 

Szeretném a munkáltató módszereket előnyben részesíteni, mert véleményem szerint nagyobb 
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fokú aktivizálást tesznek lehetővé. A megerősítés mint harmadik legfontosabb feladat, az 

iskolában a pedagógusoktól származik és nem maradhat el, legyen az bármilyen tanári 

reagálás, akár osztályzat, akár egy gesztus. 

5.2.3. A tanulók tanórán kívüli foglalkoztatása 

Tanulás nem csak a formális oktatás keretei között történhet. A fejlődés lehetőségét meg kell 

látni a tanórán kívüli tevékenységekben is. A tanulás iránti elköteleződést javítandó, megelőző 

céllal gyakran említik a tanórán kívüli tevékenységeken való részvételt. Ezek a foglalkozások 

sokféle céllal szerveződhetnek. A szervezett tevékenységekben való részvétel elősegítheti az 

életkornak megfelelő kompetenciák elsajátítását, a pozitív attitűdöt, az iskolai kötődés 

kialakulását , csökkentheti a problémás viselkedés kialakulását és ezáltal a kimaradás 

kockázatát . A részvétel nagyrészt önkéntes. Ennek ellenére nem támogatom azt, hogy a 

tanulók év közben kilépjenek a tanórán kívüli foglalkozásokról, mert az a kitartás 

gyengeségének a jele. A pusztán gyermekek felügyeletére specializálódott foglalkozásokat 

mindenképpen tartalommal kell megtölteni. A készségfejlesztéshez hozzájárulhatnak a 

tanórán kívüli foglalkozások, főleg sport és művészeti tevékenységek. 

5.2.3.1.Napközi 

A tanulmányi eredményesség javulását célzó foglalkozások, mint a felzárkóztatás vagy a 

napközi fontosak. A napközi olyan szülők számára jelenthet megoldást , akik munkájuk miatt 

nem tudnak gyermeküknek felügyeletet biztosítani. A napközis pedagógus segítséget nyújt a 

házi feladat elkészítésében, a tanulók felkészülnek a következő tanítási napra. Két napközis 

csoport működtetését tervezem továbbra is. A szabadidő hasznos eltöltésére a következő 

tanévtől rendelkezésükre áll  egy modern mozgatható digitális tábla. 

5.2.3.2.Felzárkóztatás 

A tanulási nehézségekkel küzdő tanulók és azon  tanulók, akikről év közben derül ki, hogy 

gyengén teljesítenek,  korrepetálásokon vesznek részt. Ez alsó tagozatban továbbra is az 

osztálytanítók, felső tagozatban a szaktanárok feladata. Célunk változatlanul a lemorzsolódás 

csökkentése. 

5.2.3.3.Fejlesztő foglalkozás 

A sajátos nevelési igényű és beilleszkedési,tanulási és magatartási zavarokkal küzdő tanulóink 

számára gyógypedagógusunk tart fejlesztő célú foglalkozásokat. Véleményem szerint meg 

kell próbálnunk a gyógypedagógus segítségével egyre több kéttanáros órát bevezetni, ily 

módon elősegítve a  sajátos nevelési igényű gyermekek integrációját. 
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5.2.3.4.Tehetséggondozás 

A tehetséges tanulók ugyancsak kihívás elé állítják az oktatási rendszert. Neuwirth  adatai 

szerint az iskolák 5-6%-a képes csak a legkiválóbb tanulókat oktatni. A tehetséggondozó 

foglalkozásokon olyan ismeretek, képességek, készségek fejlesztésére kerül sor, amelyet a 

tantárgyi tanórák nem fednek le, amelyre a tantárgyi órák keretében nincs lehetőség így a 

programok a diákok kíváncsiságára, érdeklődésére is épülhetnek. Ugyanakkor itt zajlik a 

versenyekre való felkészítés. Német nyelvből, matematikából valamint magyar nyelv és 

irodalom tantárgyakból mindenképpen szükséges a tehetséggondozást. 

5.2.3.5.Sport 

Az iskolai sport célja, hogy bővítse a tanulók mozgáslehetőségeit, a gyerekeket edzettségre, 

helytállásra, küzdeni tudásra, a szellemi és lelki összhangra, a fair play szellemére nevelje. 

Lehetőséget biztosítson az intézményen belüli, illetve intézmények közötti mozgásos 

játékokra, versenyekre. 

Szeretném,  ha iskolánkban a délutáni sportköri foglalkozások között kiemelt szerepet kapna 

egy új sportág, melyben az ügyességen és a taktikázáson van a hangsúly. 

Célom olyan sportdélutánok szervezése, melyeken együtt sportolna szülő, gyermek és 

pedagógus. 

5.2.3.6. Erdei iskola 

Amennyiben pályázati lehetőségeink engedik, szorgalmazom, hogy minden tanévben egy 

tanulócsoport erdei iskolában vegyen részt, melynek célja  a környezetismeret, 

természetismeret órákon tanultak elmélyítése,  hogy tanulóink képesek legyenek a környezet 

természeti- és ember alkotta értékeinek felismerésére és megőrzésére, érdeklődjenek a 

természet jelenségei, folyamatai iránt. 

 

5.2.3.7. Nemzetiségi táborok 

A szabadidő közös  eltöltésének értékes formája a tanulók táboroztatása. 

Minden évben nemzetiségi tábort szervezünk tanulóink részére. E táborok célja az 

iskolában elsajátított nyelvismeret elmélyítése, a hazai németség még meglévő 

hagyományainak megismerése. 

A nyelvgyakorlás célját szolgálja– valamelyik német anyanyelvű országban 
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szervezendő  nyelvi tábor. Ezen táborok megszervezése szintén pályázati 

lehetőségeink függvénye. 

5.2.3.8. Iskolai ünnepségek 

Nemzeti ünnepeink méltó megünneplésével erősítjük tanulóinkban a hazaszeretet érzését és a 

történelmi ismereteken túl az érzelmi kötődést nemzeti hagyományainkhoz. 

                                                                     

                                                         „a szolgálat és a vezetés nem ellentétes fogalmak, 

                                      ellenkezőleg: a vezetői rátermettség a szolgálat készségéből fakad.  

                                                             A vezetés tehát a szolgálat egyik sajátos kategóriája” 

                                                                                                                   ( Hans L. Merkle) 

6. Vezetői fejlődés  

 A vezetők tudják, hogy a hosszú távú jó teljesítmény csak állandó személyes fejlődéssel 

biztosítható. A legnagyobb előrelépést a szisztematikus megközelítés ígéri. A szakmai 

fejlődési terv szükségessége sokszor háttérbe szorul, mert mindig a sürgős, operatív feladatok 

kerülnek előtérbe. Aki új feladatot vállal, újat kell tanulnia. 

Ezt  mint vezető pedagógiai, gazdasági, munkaügyi, tanügy-igazgatási és informatikai 

ismereteim folyamatos gyarapításával, kommunikációs készségem fejlesztésével 

szándékozom elérni. Ugyanakkor folyamatos önkontroll is szerepet kell, hogy kapjon. 

A szakmai fejlődés útja mindenki számára egyéni. Ebből következően a vezetőnek is képessé 

kell válnia arra, hogy saját szakmai fejlődését elemezze.  Másrészt a mindennapi gyakorlatban 

kell megtalálnia azokat a lehetőségeket, amelyek a szakmai fejlődést szolgálják. 

A vezetőnek – hatás- és jogkörének megfelelően – biztosítania kell az intézmény céljainak 

elérése érdekében az intézmény pénzügyeinek hatékony menedzselését és hatékony 

munkaerő-gazdálkodást kell folytatnia. Megfelelően kell menedzselnie a megbeszéléseket és 

az információáramlást. A vezetőnek tudnia kell időbeosztása alapján feladatait priorizálni és 

az intézmény fontos  ügyeire fordítani. 

Elengedhetetlen, hogy a vezető hatékonyan tudjon kommunikálni, együttműködni a külső 

partnerekkel, és képes legyen együtt dolgozni helyi, regionális rendszerekkel, a hatóságokkal , 

az Oktatási Hivatallal és nem utolsósorban a fenntartóval. 
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7. Vezetői funkciók megvalósulása 

A funkciók mutatják meg, hogy mik azok a speciális szakismeretek, amelyek a vezetésnek, 

mint szakmának az összetevői. A funkció szerinti megközelítés Henry Fayol  francia 

bányamérnök nevéhez fűződik és osztályozása ma is érvényes bár az egyes funkciók 

tartalmilag jelentősen gazdagodtak. Fayol szerint vezetni nem más, mint tervezni, szervezni, 

irányítani, koordinálni ,ellenőrizni és értékelni . 

7.1.Tervezés 

 A tervezés a vezetésnek az a funkciója, amelynek során a célhoz vezető utakat, lehetőségeket 

és eredményeket fogalmazza meg. Ennek fő fázisai: 

-tájékozódás, információ-szerzés 

-alternatívák kidolgozása 

-terv 

-döntés 

A tervezés a jövőre koncentrál, előrevetíti a szervezés konkrét feladatait, ugyanakkor 

irányítja a döntések előkészítését. A rendelkezésre álló tárgyi, anyagi és emberi erőforrások 

harmonikus elrendezésére törekszik. Elengedhetetlenül fontos a tervezés során a logikus 

következetesség, valamint az elvszerűség és a konkrétság . A tanterv a tervezés 

dokumentuma, a tudás társadalmi elosztásának legfontosabb szabályozó eszköze . A 

Nemzeti alaptanterv a fejlesztési követelményeket és a minimális tartalmi követelményeket 

meghatározó központi alaptanterv. Iskolánkban a 2012-es és felmenő rendszerben a 2020-as 

Nat szerint folyik az oktatás.  A Nat-ban foglaltak érvényesülését a kerettantervek 

biztosítják. Az iskola pedagógiai programjának részeként a miniszter által kiadott 

kerettanterveket kiegészítve helyi tantervet készít.  A helyi tanterv az iskolák pedagógiai 

programjának szerves részét képezi, a helyi sajátosságoknak, az iskola arculatának 

megfelelően kialakított, ám a kerettantervekben meghatározottakat figyelembe vevő tanterv. 

A tervezésben elengedhetetlen a kollégák részéről tantárgyhoz kapcsolód tanmenet, a vezető 

részéről munkaterv készítése. Jelen vezetői program szintén a tervezés része. 
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7.2.Szervezés 

A szervezés  a szervezet létrehozása, működtetése a feladatok elvégzése érdekében, azaz az 

emberi és tárgyi erőforrások biztosítása. A szervezés legfontosabb területei  

intézményünkben: az iskola zökkenőmentes működésének, a nevelők és vezetők valamint a 

technikai dolgozók munkájának, valamint a gyerekek, tanulók tevékenységeinek szervezése. 

Ebben a vezetési tevékenységben teljességre, rugalmasságra és egyben stabilitásra szeretnék 

törekedni. A szervezési tevékenység egy jelentős részét adminisztratív feladatok alkotják, 

melyeket intézményvezető-helyettesként megismertem. 

7.3.Koordináció  

 A célok sikeres megvalósításához nélkülözhetetlen a különböző munkafolyamatok és 

csoportok működésének összehangolása. 

7.4.Ellenőrzés  

Hazánkban a köznevelési intézmények  munkájának minőségét, demokratikus és jogszerű 

működését törvényi szabályozás és állami ellenőrzés biztosítja. 

Az intézményben folyó ellenőrzés lényege olyan visszacsatolás, amelynek során a vezető a 

tények megállapításával megalapozza elemzési és értékelési tevékenységét. A vezető 

ellenőrzési funkciójában méri 

 célkitűzéseinek valóságos hatékonyságát; összeveti a tényleges helyzetet azzal, aminek az 

intézmény célkitűzései, tervei alapján lennie kell 

Az ellenőrzésnek tényszerűnek és objektívnek kell lennie, ezen kívül e tevékenység folytán 

érvényesülnie kell a folyamatosság és a tervszerűség, valamint a ciklikusság és a 

demokratizmus elvének is.  Erre szolgál egy-egy óralátogatás vagy elégedettségmérés.  

Az ellenőrzést nem szabad túlzásba vinni, hiszen pszichológiai  törvény, hogy aki mindent 

ellenőrizni akar, annak minden kikerül az ellenőrzése alól. 

A bizalom egyben tehermentesít is. 

7.5.Értékelés  

 Az ellenőrzéshez szorosan kapcsolódik az értékelés, mely minden esetben elemzéssel 

kezdődik. Az értékelés szembesítést jelent, a végzett munka során elért eredmények 

tudatosítását, valamint a hibákkal való szembenézést. Különböző formái lehetnek: jelentések, 

beszámolók, minősítések, megbeszélések, értekezletek. Az értékelés egyben eligazítás is a 

munkatársak felé, segítségnyújtás a továbblépéshez. Az értékelésnek nem elég a tanulókkal 

kapcsolatos kérdésekkel foglalkoznia, ki kell terjednie az egész iskola szervezeti működésére. 
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Fontos, hogy az elvégzett feladat után mindig sor kerüljön értékelésre, azok előtt, akik a 

munkát ellátták . A tényszerűség, az objektivizmus és a tapintat elengedhetetlen feltétele 

ennek a vezetői funkciónak. Célom a reális és megalapozott értékelés, mely pozitív légkörben 

zajlik, megerősíti az értékelt személyt, személyeket, és hibáik kijavítására, valamint további 

munkakedvre ösztönzi őket. Ebben segíthet számomra, hogy az  önértékelési csoport tagja 

vagyok, melynek keretében több órát látogattam ebben a tanévben. A látogatott órákról 

jegyzőkönyveket készítettem. Részt vettem a Pedagógiai Program és a Szervezeti és 

Működési Szabályzat elemzésében. 

                                                                                                           
                                                                 „Akire többet bíztak, attól többet is kívánnak”    

                                                                                                       (Szent Benedek regulája) 

8. Záró gondolatok 

A Hajósi Szent Imre Általános Iskola irányítása komoly kihívást , ugyanakkor szép feladatot 

jelent számomra. Véleményem szerint  a sikeres intézményvezetés nem egyszemélyi feladat, 

ezért a vezetői programban leírtakat kollégáim segítségével, a szülői szervezet és a fenntartó 

támogatásával kívánom megvalósítani. Törekszem megőrizni a múltból mindazt, ami jó, 

tartalmas és sikeres volt, másrészt nyitott vagyok arra, hogy a folyamatosan változó 

igényekre, körülményekre kollégáimmal együtt felkészült legyek. Ahhoz, hogy jól tudjunk 

együtt dolgozni kölcsönös bizalomra van szükség. A bizalom a kollégák felé, hogy tudják és 

akarják tenni a dolgukat. Ugyanakkor bizalom az intézményvezető felé is, hogy mindig, 

minden fórumon ki tudjon állni és képviselni tudja az intézmény érdekeit.  Bizalomra van 

szükségem a fenntartó Hajósi Német Nemzetiségi Önkormányzat részéről és ezúton 

szeretném kérni támogatásukat. Legnagyobb erősségem a német nemzetiségi hagyományok 

megőrzése, melyben továbbra is számíthatnak rám. Számomra belső késztetés a szebbé, jobbá 

színvonalasabbá tétel igénye. Ugyanakkor  vallom, hogy „ aki felelősséget vállal másokért, 

annak felelősen kell bánnia saját erőivel is.” 2Törekszem optimizmusom megőrzésére és arra, 

hogy a munkámat boldogan és nyitott szívvel végezzem, hiszen ez a hivatásom. Ez azért is 

fontos számomra , mert mindennapi hangulatunk hatással van a tanulókra és a kollégákra . 

Tartom magam a fenti, Szent Benedek regulájából vett idézethez. 

Hajós, 2021. május 5.                                                       Dr.Schindlerné Geiger Erika 

                                                           
2 GRÜN ANSELM: Életet fakasztó vezetés, Pannonhalma, Bencés Kiadó,2019. 
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