LAUDATIO
Flaskó Attiláné a Szent János Görögkatolikus Gimnázium, Szakgimnázium és Kollégium tanára,
igazgatója. Pedagógus pályafutása 1997. augusztus 29-én kezdődött Edelényben, az Izsó Miklós
Gimnázium, Szakképző Iskola és Diákotthon ének szakos tanáraként, illetve a kollégium nevelőtanáraként. Munkáját kezdettől fogva lelkiismeretesen, nagy odaadással végezte, a rábízott tanulókat mind a tanóráin, mind pedig a kollégiumban szeretettel tanította és nevelte, hamar megtalálta velük a közös hangot. Mindig is jellemző volt rá a gyermekek lelki életének fejlődéséért
érzett felelősség és tenni akarás.
A magas színvonalú oktató-nevelő munkája során lényeges számára a szakmai fejlődés is - fontosnak tartja a szakmai megújulást, új módszerek elsajátítását, a tanultak gyakorlati alkalmazását.
Számos továbbképzésen való részvétel mellett 1997 decemberében közoktatási vezető pedagógus szakvizsgát szerzett a Budapesti Műszaki Egyetemen. 2002-ben minőségirányítási szakértői,
majd 2010 májusában okleveles magyartanár végzettséget szerzett a Miskolci Egyetem Bölcsészettudományi Intézetében. 2015. január 1-től mesterpedagógusként szakértőként dolgozik pedagógusminősítési és tanfelügyeleti területeken.
2011. szeptember 1-én lett igazgatója az edelényi Szent János Görögkatolikus Gimnázium és
Szakképző Iskolának. A fenntartóváltás során ő lett az iskola görögkatolikus szellemiségének,
arculatának kialakítója, az átalakítás aktív előkészítője, résztvevője volt.
Vezetői teendői mellett továbbra is fontos maradt számára az iskola zenei életének alakítása.
Vezetésével az énekkar számos rendezvényen színvonalasan szerepel, többször részt vettek minősítő hangversenyen. Az Éneklő Ifjúság minősítő hangversenyén már az első alkalommal
„Arany minősítést” szerzett kórusával. A tanárok és diákok együtt éneklésében mindig is nagy
lehetőséget látott, ennek megfelelően bővítette ki a gimnázium énekkarát. Karvezetői munkáját
több minősítő hangversenyen is különdíjjal méltatták. Néhány éve megalakította a gimnázium
csengettyűzenekarát, amely iskolai és városi rendezvényeken lép fel, illetve
csengettyűstalálkozókon vesz részt. Tanárként törekvése a zene megszerettetése a közös muzsikálások élményén keresztül.
Edelény Város Önkormányzata munkásságának elismeréseképpen 2004-ben az „Edelényért”
díszoklevél kitüntetésben részesítette. 2005. január 22-én, a Magyar Kultúra Napja alkalmából,
Edelény Város Önkormányzata a város közművelődésében végzett tevékenységéért részére vándorserleget adományozott.
Mélyen hívő görögkatolikus családba született, rakacai ás máriapócsi gyökerekkel. Vallásgyakorlásának mintáját szüleitől, nagyszüleitől örökölte. A párválasztásnál is elsődleges szempont
volt számára a görögkatolikus vallás gyakorlása. Házasságát is görögkatolikus szertartás szerint
kötötte, mindkét gyermeküket görögkatolikusnak nevelték. Családjával együtt a Nyékládházi
Görögkatolikus Egyházközség tagja, ahol kántori szolgálatot lát el; férje testületi tag, gyermekei
is rendszeresen templomi szolgálatot látnak el. Az iskolai közösség egyházi alkalmain énekével
vezeti a szertartásokat. Fontosnak tartja az intézményben a hitéleti programokon való közös
részvételt diákokkal, tanárokkal.
Szívügyének tekinti a gyerekek szereteten alapuló nevelését. Az iskolában a biztonságos, nyugodt, családias légkör megteremtése a célja. Elkötelezett a diákok erkölcsi nevelésében. Rendszeresen évente többször - keres lehetőséget arra, hogy diákjait Máriapócsra kísérje. A nevelés
iránti elkötelezettsége ösztönözte a pedagógia új szakirány bevezetését az intézményében. Az
intézmény létszáma, elismertsége – vezetése alatt – folyamatosan növekszik.
Fáradhatatlan, lelkiismeretes szakmai munkája, lendülete és tisztessége mintául szolgált és szolgál nemcsak tanítványai, hanem kollégái számára is. Flaskó Attiláné igazgatói munkáját immár
8. éve példásan végzi, kereszténységét mintaszerűen éli meg.
Mindezek alapján Flaskó Attiláné méltó a püspöki dicséretre!
Miskolc, 2019. június 24.

