Pár gondolat az igazgatói véleménnyel kapcsolatban
Vártam, hogy egy szakember meg fog szólalni a kompetenciamérésekkel kapcsolatban, és arra
számítottam, hogy tárgyilagos hangnemben meg fogjuk tudni azt, hogy konkrétan mik voltak az okai
a gyenge eredményeknek, továbbá, hogy konkrétan milyen szakmai lépésekkel tervezik javítani az
eredményeket. Nem számítottam viszont arra, hogy ennyire félreértik a szándékomat, és a
tárgyilagos tájékoztatás helyett egy heves, már-már fenyegetően hangzó reakcióban a „polgári per”
és a „pokolba vezető út” lesz a válasz. Bár hosszan és sokféleképpen tudnék reagálni, de engedjék
meg, hogy csak pár lényeges dolgot tisztázzak, röviden és udvariasan.
Nincs szó személyes csatározásról. Ez az ügy nem az igazgatóasszonyról és rólam szól, hanem a
bogdányi gyerekek minél magasabb színvonalú oktatásának az igényéről. Érthetetlen hát a heves
indulat. Csak összehasonlításképpen, mit is írtam én az igazgató asszonyról? „Számomra nagyon
rokonszenves, jövőbemutató és pozitív volt Spáthné Faragó Éva iskolaigazgató asszony tavalyi
hozzáállása a kérdéshez. Nem azt mondta, hogy ezekről a kényes dolgokról inkább ne beszéljünk,
hanem azt láttam, hogy van bátorsága nyíltan szembenézni a kialakult helyzettel, sőt elszántsága és
képessége is van, hogy hatalmas erőfeszítésekkel visszafordítsa azokat a kedvezőtlen folyamatokat,
amelyek szerintem nem az ő igazgatósága idején indultak el.” Ilyen jelzőket használtam:
„rokonszenves, jövőbemutató, pozitív, elszántsága és képessége is van, hatalmas erőfeszítéseket tesz,
nem ő a hibás stb…”. És erre mit kaptam vissza? „Féligazság; a ténylegesnél sokkal rosszabb színben
tünteti fel az iskolát, a nevelőtestületet és a gyerekeket; csúsztat; félrevezető következtetések von le;
pokolba vezető út; ártott; máskor inkább ne segítsen.” Felnőttnek tekintem a Kedves Olvasót, akivel
meg lehet osztani a közérdekű információkat, véleményeket, és aki pontosan különbséget tud tenni e
szavak között. Hol is lenne itt a hitelrontás? Ennyit az ügy úgymond érzelmi megközelítésről. Most
pedig térjünk az objektív tényekre.
Abban igazat adok a kedves igazgató asszonynak, hogy az iskolai kérdésekben vele ellentétben, sem a
Kedves Olvasók nagy része, sem én nem vagyunk szakértők. Belátom, hogy ezzel elsősorban nem
nekem, mint laikusnak kellett volna foglalkoznom. Igaza van. De vajon a szakértők miért vártak addig,
amíg egy laikus néz utána és hasonlítja össze ezeket az eredményeket, és kénytelen szólni, hogy
emberek a számok azt mutatják, hogy itt valami nincs rendben? Vajon még meddig kellett volna
várni, mire egy szakember végre tájékoztatja ezekről a közérdekű és fontos információkról a helyi
nyilvánosságot? Úgy értettem, hogy az igazgató asszony fő problémája az, hogy szerinte „egy adatot
kiemeltem a hosszas elemzésből”, amelyből aztán „csúsztatásokkal” és „féligazságokkal”
félrevezettem a laikus Olvasókat. Lehet, hogy laikusként valamiben tévedtem, de hogy konkrétan
miben arról nem esett szó. Nyilván egy hosszú dokumentumot igen nehéz idesűríteni, ezért a
mindenki által jól érthető számokra koncentráltam, amelyek önmagukért beszélnek. Sajnos ezen a
ponton kénytelen vagyok vitatni az igazgató asszony állítását az „egy adat kiemelését illetően”.
Ugyanis, tavaly bemutattam a 2010. évi adatokat, az idei márciusi számban a 2011. évi adatokat, és
az előző számban pedig a 2012. évi adatokat is. A 2012-eseket csak azért később, mert már lapzárta
után vettem észre őket. Ez 3 év. Ráadásul, minden évben iskolánként 4 eredmény született. A 3x4
adat testvérek között is 12, és nem 1. Nincs itt semmiféle kiemelés. Az eredmények most már
közismertek. Idézhetném a 2003-2009. közötti adatokat is, de azt hiszem jobb, ha azokat hagyjuk.
Szeretném világossá tenni, a „polgári per” és a „pokolba vezető út” emlegetése ellenére, továbbra is
nagyra értékelem az igazgató asszony személyét, és bízom a szakértelmében, természetesen ez
vonatkozik az egész tantestületre is, és ezt javaslom a Kedves Olvasónak is. Bízom benne, hogy
becsületes tanítással, tanulással, gyakorlással, szemléletváltással stb. mostantól fokozatosan javulni
fognak az elért jövőbeni eredmények. És ha így lesz, akkor az egyrészt igazolni fogja, az igazgató
asszony és a tantestület szakértelmét, másrészt azt is, hogy egyáltalán nem ártottam az iskolának, sőt
nagyon is hasznos volt ezzel a nyilvánosság előtt is foglalkozni. Hirtelen, ugrásszerű javulásra azonban
szerintem senki se számítson, mert az ilyenek mögött általában vagy csodák, vagy valamilyen egészen
más természetű dolgok szoktak állni, amelyek egészen biztosan idegenek a mi iskolánktól. Minek
álltatnánk magunkat? Egy-két-három évre szerintem biztosan szükség lesz. És, hogy mi volt a célom?
Egyszerűen csak annyi, hogy a bogdányi gyerekek –beleértve a sajátjainkat is- a lehető legjobb
minőségű oktatásban részesüljenek, még hozzá helyben. Ebben talán mind egyetérthetünk.
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