
A francia munkaközösség véleménye 
 

 

 

Mindkét igazgatói pályázat megfelel a formai követelményeknek. A pályázatok közötti 

alapvető különbség, hogy Fazekas Csaba pályázatából kiderül, ismeri a Kölcsey Ferenc 

Gimnázium történetét, működését és az ott folyó munkát, és konkrét, megvalósítható célokat 

fogalmaz meg, míg Bazsáné Dr. Szabó Marianne pályázatáról nem eldönthető, hogy melyik 

iskoláról szól, sőt az sem, milyen iskolatípusról (pl. „tanáraink, tanítóink nagy többsége nem 

beszél idegen nyelveket…” 35. oldal). Bazsáné Dr. Szabó Marianne pályázatának megértését 

ezen kívül súlyos nyelvhelyességi hibák, slendrián megfogalmazás teszik nehézzé. 

Összességében úgy véljük, hogy pályázata sem nyelvi, sem tartalmi tekintetben nem felel meg 

annak a színvonalnak, ami egy jövőbeli igazgatótól elvárható lenne. 

 

Kérdéseink Bazsáné Dr. Szabó Mariannéhoz . 

 

1. Milyen alapon használ többes szám első személyt egyes már megvalósult programok, 

létező dolgok esetén? (pl: „egészség és környezetvédelmi programokat 

szerveztünk…” 32. oldal) 

 

2. Hogyan képzeli el az osztályfőnökök és a munkaközösség-vezetők erkölcsi és anyagi 

megbecsülését? 

 

3. Milyen EU-s pénzeket, és milyen módon kíván bevonni a szakmai munka 

irányításába, tervezésébe, szervezésébe és ellenőrzésébe? 

 

4. Mit ért az alatt hogy „a szakos ellátottság öröklött struktúrája nem a 

legszerencsésebb”? 

 

5. Mire gondol, amikor azt írja, hogy volt diákjainkat visszavárjuk „településeinkre”? 

Mely településekre gondol? 

 

6. Miért fogalmaz meg olyan célokat, amelyek már évek óta gyakorlatban vannak 

intézményünkben? (pl: Szakmák napjával kapcsolatos megjegyzések, 26.oldal)   

 

7. A gimnázium egyik legkiemeltebb tagozatáról a francia két tanítási nyelvű tagozatról 

csak az említés szintjén beszél. Nem tud az iskolán kívüli programjainkról, a 

diákcserékről. Támogatja-e ezeknek a programoknak a továbbvitelét, és hogyan? 

 

8. A franciás kapcsolatok kiterjesztésére tett javaslatai értelmezhetetlenek, hiszen - a 

Cervantes Intézetet kivéve - szoros kapcsolatban állunk ezen intézményekkel. Milyen 

célból tartja kívánatosnak a Cervantes Intézettel való együttműködést? 

 

9. A kéttannyelvű tagozatot illetően kikre gondol, amikor a „tagozatvezetőkről” beszél? 

Pillanatnyilag egy van.  

 

 



Kérdéseink Fazekas Csabához: 

 

1. Milyen koncepciója van a cserekapcsolatok fejlesztésére? Mit gondol a tanárokra 

nehezedő plusz felelősség és terhek könnyítéséről, valamint az anyagi támogatás 

biztosításáról a külföldi utak kíséréséhez?  

2. Hogyan gondolja a tagozatvezetés biztosítását igazgatóvá választása esetén? 

3. Milyen elképzelései vannak az osztálypénz kérdésének megoldására, amikor elvileg 

nem szedhető osztálypénz, pedig az osztályoknak az évek során számos „kötelező” 

költsége merül fel? 

4. Milyen elképzelései vannak az iskolaépület egyes tereinek hasznosítására 

vonatkozóan? 

5. Mi a koncepciója a fakultációk problémájának megoldására, pl. nyelvi nagyfaktok 

megvalósítására? 

6. Van-e elképzelése arra vonatkozóan, hogyan lehetne harmadik idegen nyelv oktatását 

biztosítani a kéttannyelvű diákok számára? 

 

 

A két pályázat közül számunkra csak Fazekas Csaba pályázatában tükröződik a Kölcsey 

Gimnázium fejlesztésére irányuló és a minőségi munka iránti elkötelezettség, ezért ezt 

támogatjuk. 

 

 


