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SZABÓ BÉLÁNÉ 
 

Igazgatóhelyettes, fizika-kémia szakos tanár részére 
 

 
Sokoldalúan képzett, 39 éves gyakorlattal és tapasztalattal, magas színvonalú szakmai-

módszertani felkészültséggel rendelkező pedagógus. Nagy gondot fordít az önképzésre: nevelő-
oktató munkája színvonalának még további emelése érdekében folyamatosan igyekszik megújítani 
módszertani kultúráját, figyelemmel kísérni a tudomány eredményeit. Odafigyel tanítványaira és 
iskolánk többi diákjára is, akik mindnyájan bizalommal fordulnak hozzá. A tudás átadása mellett 
tanítványai lelki fejlődésére, közösségi nevelésére is mindig gondot fordít. A szülőkkel való 
kapcsolata jó. Mindig nyitott arra, hogy a felmerülő problémákat megbeszéljék. 

 
Az iskola életében fontos szerepet játszik, sokat tesz érte, és teszi mindezt mindig 

lelkiismeretesen, szerényen, precízen és megbízhatóan. Igazgatóhelyettesként aktív tagja az 
iskolavezetésnek. Szakértelme mellett erőssége a logikus rálátás az új pedagógiai változásokra, a 
sokoldalúság, a szorgalom és kitartás. Több iskolai dokumentum elkészítésében is részt vett. Ő az 
iskolánk pályázati felelőse. Alapos, precíz munkájának köszönhetően sok nyertes pályázat 
eredményeként javulhatott az iskolai nevelő-oktató munka színvonala, és 7. évfolyamos diákjaink 
majd minden évben eljuthattak vagy a Felvidékre vagy Erdélybe a Határtalanul projekt keretében. 
Ez a munka sok szabadidejét felemészti, hasonlóan az alapítványi munkához. Ő iskolai 
alapítványunk kuratóriumának titkára, s több éven keresztül a pénztárosi munka mellett a 
könyvelői feladatokat is magára vállalta. Ügyesen szervez, az arányos és méltányos 
feladatmegosztásra törekszik. Nagyon lelkiismeretes, kedves, segítőkész, mások iránt nyitott 
személyiség. Bármilyen problémával bizalommal fordulhat hozzá bárki. A tanulókkal, 
munkatársaival, szülőkkel egyaránt együtt tud működni, mindenkihez megtalálja a megfelelő 
hangot. Nagy empátiával, diplomatikusan tudja a konfliktusokat kezelni. 

 
 Támogatja, motiválja munkatársait. Együttműködési képessége kiváló. Elismeri kollégái 

erőfeszítéseit a mindennapi munka során, képes az iskola átfogó szemléletére. Hatékonyan kezeli a 
folyamatokat, optimális megoldásokat dolgoz ki a különböző problémákra. Megalapozottan dönt. 
Csapatmunkára kiválóan alkalmas: bizalmat tápláló légkört teremt a nevelőtestület tagjai között; 
tevékenyen bevonja őket a célok kialakításába; gyakran konzultál velük; őszinte, nyílt visszajelzést 
ad; képes a konfliktusok kezelésére és a közösség többségi véleményének képviseletére. Sokat segít 
tanácsaival a kollégáknak. Szakmai tudását, tapasztalatát, a jó módszertani ötleteket mindig 
szívesen megosztja a többiekkel. Rendszeresen látogatja a pedagógusok óráit. Tapasztalatait 
őszintén, nyíltan megbeszéli velük. A nevelőtestület tagjaival jó a kapcsolata. Véleményét mindig 
őszintén elmondja az értekezleteken, az egész közösség előtt is. Javaslatai kreatívak, építő jellegűek, 
az iskola fejlődését szolgálják. Rendkívül tájékozott, figyelme mindenre kiterjed. Nehéz, sokrétű és 
szerteágazó feladataival rendíthetetlen nyugalommal és végtelen türelemmel birkózik meg. 

 
 Római katolikus, vallását gyakorló pedagógus. A Martin-kertvárosi Plébánia tagja, plébánosa 
Tóth István. Rendszeresen jár templomba. Az egyházi törvények szerint éli életét. Házassága, 
családja példaértékű. A keresztény értékrendet nem csak elfogadja, hanem fontosnak tartja annak 
továbbadását, közvetítését is a kollégák, gyerekek és szülők felé. Életvitelével jó példát mutat 
tanítványainak, munkatársainak és a szülőknek is.  Embersége, fiatalos lendülete, elkötelezettsége 
mértékadó és útmutató az iskola teljes közössége számára. 
 

A Miskolci Görögkatolikus Általános Iskola nevelőtestülete méltónak tartja Szabó Bélánét a 
Keresztelő Szent Jánosról nevezett Nevelésért Díjra. 
 


