
Németh Gábor igazgatói pályázatának véleményezése 

Idegen nyelvi munkaközösség 

A pályázat formai és tartalmi szempontból megfelelő, a tartalmi részeket bővebben, 

részletesebben tárgyalja.  

A szakmai helyzetelemzése precíz, részletekbe menő, beszámol az elmúlt évek 

eredményeiről, történéseiről, átfogó képet ad az iskola működéséről.  

Vezetési, fejlesztési elképzeléseiben kiemelten hangsúlyos a nyitottság, az innováció, a 

proaktív iskolavezetés. A tanulók egész személyiségének formálására teszi a hangsúlyt.  

Szeretné megtartani az iskola sokszínűségét, valamint az iskoláról kialakított pozitív képet, 

amely a gyermeklétszám növekedéséhez és az évfolyamonkénti két osztály megtartásához 

vezethet. Különösen fontosnak tartja a jó PR tevékenységet és a pályázati lehetőségek 

kihasználását. Törekszik a tantestület belső kohéziójának javítására. 

Idegen nyelv: Az idegen nyelv oktatása kiemelt feladat. Szükségét érzi a jövőben a két 

tanítási nyelvű program esetleges átalakítására, bővebben azonban ezt a gondolatot később 

fejti ki, miszerint a program folytatásaként emelt óraszámban lesz lehetőség a német 

valamint az angol nyelv oktatására is. Második idegen nyelv oktatására nem tér ki.  Továbbra 

is feladat a levelező partneri kapcsolatok kialakítása és fenntartása, a célnyelvi országban 

eltöltött nyelvi hetek szervezése, ifjúsági folyóiratok használata. A horvát nyelvoktatás iránt 

érdeklődők csökkenése miatt valószínűsíthető az oktatás felmenő rendszerben történő 

kivezetése. 

Kiemelten kezeli a sporttal kapcsolatos tevékenységeket, az IKT kompetencia folyamatos 

fejlesztését. Fontosnak tartja az intézmények közti jó kapcsolatot és a segítő szervezetekkel 

való együttműködést.  

Amit a pályázatban olvastunk, folytatása az eddig elért munkának. 

 

Az idegen nyelvi munkaközösségi tagok véleménye szerint az idegen nyelvek oktatásában 

szükséges az átalakítás, ennek realitását látjuk. Mindkét pályázó véleményét és pályázatát 

jónak találjuk és törekvéseiket támogatjuk. 



Kérdéseink: 

1. Lát-e lehetőséget arra, hogy a normál nyelvi csoportokban az óraszámot megemeljük 1 

órával, azaz heti 3 óráról heti 4 órára felső tagozatban? Érintheti-e ez a kérés az alsó tagozat 

egyes évfolyamait is? 

2. Van-e valamilyen megoldási javaslata a mostani 2. évfolyamon KT. németet tanuló 

mindösszesen 3 tanuló (jövő tanévtől valószínűleg csak 2 tanuló) további oktatására? 

3. Hogyan kívánja a növelni a tanulói létszámot? 

4. Érzi-e az iskola teljes megújulásának szükségességét? 

 

 


