A Kempelen Farkas Gimnázium német nyelvi munkaközösségének
véleménye Békefi Gábor igazgatói pályázatáról

Békefi Gábor lelkiismeretesen, a tárgyi - és személyi feltételeket a nevelés és az oktatás
szinte valamennyi területét figyelembe véve készítette el igazgatói pályázatát. A felvázolt
programban az eddigi eredményes munka folytatása, az értékek megtartása, a mindenkori
feladatoknak való megfelelés, támogatandó prioritásként szerepelnek.
Az eredményesség zálogának a nevelési és az oktatási színvonal folyamatos szinten tartását
tekinti. Ezért továbbra is célként jeleníti meg, hogy a gimnázium a jó képességű tanulókat
felkészítse a felsőoktatási intézményekben történő továbbtanulásra, helytállásra.
Továbbra is törekszik arra, hogy az iskola tanulói jól érezzék magukat intézményünkben, és
aktívan bekapcsolódjanak az iskola életbe. A jövőben is szeretné megőrizni a tantestületen
belül a nyugodt, munkára ösztönző, szinte baráti légkört, javítani a szülőkkel való
munkakapcsolatot.
A pályázatban megjelennek az elmúlt évek eredményei, sikerei, valamint a jelentkezők
számának folyamatos emelkedésének bemutatása is, amik jól mutatják, hogy az eddigi
igazgató tevékenysége a gimnázium életében jelentős fellendülést hozott, az oktatási és a
nevelési munka szervezésének és eredményességének szempontjából.
A jelenlegi helyzet feltérképezése mellett, általános irányt mutat a jövőre nézve, vázolja a
legfontosabb feladatokat, kifejezi az oktató-nevelő munka hozzáigazításának szándékát a
folyamatosan változó külső követelményekhez, tervezi a pályázatokon való hatékonyabb
részvételt és a tárgyi körülmények javítását.
Teljes mértékben egyetértünk azzal a célkitűzésével, hogy az eddigi hagyományokat követve
továbbra is fejleszteni szeretné az idegen nyelvek oktatását, a megkezdett DSDII program
folytatását, megtartva az iskola általánosan képző jellegét.
Az iskola igazgatójával és igazgatóhelyettesével hatékony munkacsoportot alkot, amely évek
óta egyetértésben dolgozik az iskola vezetési feladatainak ellátásában. A nevelőtestület négy
munkaközösségével, a pedagógusok képviselőivel is hatékony, demokratikus
munkakapcsolatot alakított ki, aminek folytatási szándékát, erősítését nagyon pozitívan
értékeljük. Jól együttműködik a pedagógusokkal, az iskola valamennyi dolgozójával.
Megfelelő pedagógiai tapasztalattal és gyakorlattal rendelkezik, ami áthatja egész munkáját.
Igazgatóvá kinevezését az idegen nyelvi munkaközösség támogatja, abban a reményben,
hogy személye és munkája biztosítja a gimnázium további színvonalas működését, és a
lehetőségekhez mérten történő fejlesztését.
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