Az osztályfőnöki munkacsoport véleménye Békefi Gábor igazgatói pályázatáról
Békefi Gábor a gimnázium alapítása óta tagja az iskola közösségének. A kezdetektől részt
vett a nyolc évfolyamos iskolakísérlet kidolgozásában, kipróbálásában, húsz évig
igazgatóhelyettesként, az idei tanévben pedig megbízott igazgatóként dolgozott sokat azért,
hogy a Kempelen Farkas Gimnázium az ország legjobb iskolái közé kerüljön.
Az egy éve megfogalmazott programjában hangsúlyozta, hogy fő célja a gimnázium eddig
elért célkitűzéseinek és eredményeinek a megtartása. Az idei tanévben vállalásának eleget tett,
nemcsak mi tanárok tudtunk vele jól együttműködni, hanem a szülőkkel való kapcsolattartásra
is nagy hangsúlyt helyezett, ezzel az osztályfőnökök munkáját is segítette.
Helyzetelemzésében leírta, hogy komoly értéknek tartja, hogy iskolánk a tanulmányi
eredményesség mellett a mai napig meg tudta őrizni gyerekbarát arculatát. Ebben a tanévben
is sok időt töltött a tanulókkal, próbált mindenkivel személyes kapcsolatba kerülni. A
vezetésében megújult diákönkormányzatot mindenben segítette, a Kempelen-nap mellett a
diákok önszerveződését és iskolai szintű közösségépítését (pl. az 5labdafesztivált, a szakmai
napot) kiemelten kezelte.
A tanév során is tapasztaltuk, hogy gondot fordít arra, hogy a tanulás és a tanórán kívüli
programok között az egészséges egyensúlyt megtartsa. Támogatta az osztályközösségek
építését segítő foglalkozásokat (pl. a kirándulásokat, a kulturális és sportprogramokat, az
egészséges életmóddal összefüggő prevenciós foglalkozásokat). Nyitott volt arra, hogy újabb
külsős meghívott előadókkal az osztályfőnökök rendhagyó osztályfőnöki órákat tarthassanak
(pl. Barkóczi Gabriellával, a BRFK rendőrszázadosával).
Az iskola fő célkitűzésének a pályázó továbbra is a magas szintű, korszerű képzés
biztosítását, a jó képességű tanulóknak a felsőoktatási tanulmányokra való felkészítését tartja.
Az eligazodást segítő új kezdeményezésként idén régi kempelenesek mutatták be a felsőbb
évfolyamosoknak azokat az egyetemeket, ahol most tanulnak. Ezzel a régi diákok iskolához
való kötődését is erősítette.
A szülők felé –az iskola hagyományait folytatva - nagyon nyitott volt, a jogos kéréseket az
iskola napi gyakorlatába beépítette. A szülők az idei tanév során készített elégedettségmérésben az iskola vezetésének segítőkészségét nagyon magasra értékelték. Vezetői
képességeit főleg a konfliktushelyzetek megoldásával bizonyította (pl. súlyos magatartási
problémák szülőkkel való sorozatos megbeszélésével; vagy a kisfelvételi eljárás során a
felvételt nem nyert tanulók szüleivel való megbeszélésekkel).
A szülők mellett az iskola egyre bővülő külsős kapcsolatrendszerében a személyes
kapcsolatokat jól ápolta. Gondolok itt a közösségi szolgálat zökkenőmentes bevezetésére,
ennek keretében a velünk kapcsolatban álló nonprofit szervezetekkel való együttműködésre.
A hit- és erkölcstant tanító hitoktatókkal személyes kapcsolatokat alakított ki, ennek is
köszönhető, hogy ezek a foglalkozások a szülők megelégedésére működnek. A külső
kapcsolatok között nagy hangsúlyt kap a nyelvtanulást segítő bonni cserekapcsolat és a DSD
II. program.
A pályázat tavaly a tárgyi feltételek bemutatásakor is olyan fejlesztési elképzeléseket
fogalmazott meg, amelyeket örömmel támogattunk. Örülünk neki, hogy ezek közül az egy
csoport foglalkoztatásához szükséges tabletek beszerzése megtörtént és az új ebédlő
kialakítása is már nyáron megvalósul. Reméljük, hogy a természettudományos tantárgyak
eszközfejlesztései, a sportolási lehetőségek bővítései reális célkitűzések lesznek.
Vezetői programja és eddigi munkája alapján Békefi Gábor intézményvezetői
megbízatásra beadott pályázatát támogatjuk.
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