A BUDENZ JÓZSEF ALAPÍTVÁNYI
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Olyan iskola megvalósításán fáradozunk, ahol a légkör emberséges, elfogadó, ahol
minden gyermek és minden ember fontos! A pedagógusaink az órán és azon kívül is
bármikor megszólíthatóak, partnerként kezelik a diákokat. Az életkornak és a
képességeknek megfelelően ösztönzik a nálunk tanuló gyermekeket a tanulási folyamat sikeressége
érdekében. A tanár nálunk nem az ismeretek egyedüli birtokosa, hanem a tanulási folyamat segítője,
irányítója.
A mi iskolánkban a tanulás nem csupán a tanár előadásainak meghallgatásából áll, hanem érdekes,
változatos iskolai és iskolán kívüli tevékenységek biztosítják a tanulók érdeklődésének a felkeltését és
fenntartását. Az ismeretszerzést nem önmagáért való célnak tartjuk, hanem a képességfejlesztés
nélkülözhetetlen eszközének. A lehetőségeinkhez mérten mindent megteszünk azért, hogy ösztönözzük a
gyermekeket a személyes gondolataik megfogalmazására, a kreatív, problémamegoldó gondolkodás
kialakítására.
A tanulók erősségeire építve segítjük őket a reális célok megfogalmazásában, a helyes énkép
kialakításában.
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gyengeségeikkel, a nyilvánvaló rejtett képességeikkel, amiket használni tudnak a kiegyensúlyozott
életvitelük és a jövőbeni karrierjük kialakítása érdekében. Az iskolán kívüli projektek megvalósítása
során együtt dolgozunk azért, hogy a Budenz József Alapítványi Gimnáziumban végzett tanulók
számára természetes legyen a csapatmunka, kialakuljon bennük a felelősségvállalás, rugalmasság, az
elkötelezettség a kitűzött cél megvalósítása érdekében. Képesek legyenek a hatékony időgazdálkodásra,
tudjanak megfelelő döntéseket hozni, a kialakult konfliktusokat értelmezzék, kezelésükre pedig hatékony
technikákkal rendelkezzenek! Mindezek mellett nem feledkezünk meg a legfontosabbról, arról, hogy
boldog, kiegyensúlyozott fiatalokat neveljünk, segítsük őket egy sikeres életpálya megtervezésében és
megvalósításában.
Hisszük, hogy a magas színvonalú munka elképzelhetetlen a színvonalas tanítás nélkül! Tudjuk, hogy ezt
csak olyan pedagógusok tudják eredményesen, jól kiszámíthatóan produkálni, akik alázattal tekintenek
erre a nemes munkára, akik naponta képesek megújulni, hosszú távú stratégiákban gondolkodni, a rájuk
bízott gyémántokat újból és újból újracsiszolni, amíg el nem érik tökéletes fényességüket!
Változnak az iskolák, a gyerekek, változnak a pedagógusok, változnak az elvárások a munkaerőpiac, a
fenntartók és a szülők részéről is. Ebben a változó világban igyekszünk olyan állandó értékeket
közvetíteni, amelyek időtállóak!
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