
L A U D A T I O  

 

Szabó Andrásné, a Miskolci Görögkatolikus Általános Iskola tanítónője, szakmailag kiváló 

tudással, 39 éves tapasztalattal rendelkező, módszertanilag sokoldalúan képzett, felkészült, 

igényes, precíz nevelő. 

Sokféle feladatot valósít meg óráin, a gyermekeket intenzíven megmozgatva tanítja. Nagy 

gondot fordít az alapkészségek minél több irányú fejlesztésére. A tanulókkal való kapcsolata 

közvetlen. Sokat dicséri, jutalmazza őket. Nagy figyelmet fordít a motiválásra, ennek 

köszönhetően a diákok aktívak, érdeklődők tanóráin. A bizonytalanoknak, gyengébb 

képességűeknek sok egyéni segítséget nyújt.  Az önképzést, a folyamatos fejlődést fontosnak 

tartja. Rendszeresen részt vesz különböző továbbképzésen. Az IKT eszközök adta lehetőségeket 

felhasználja az oktatásban. Nagy hangsúlyt fektet a tehetséggondozásra, tanítványai színvonalas 

felkészítésére a különböző tanulmányi és művészeti versenyekre, illetve műsorokra. Diákjai 

gyakran érnek el szép sikereket. Az előző tanévben hét olyan városi vagy megyei versenyre 

készítette fel tanítványait, amelyeken rangos helyezéseket értek el, sőt egy országos 5. hellyel is 

büszkélkedhetett egyik diákja. Ebben a tanévben pedig már tizenegy rangos eredménynél 

tartanak az általa felkészített tanulók. 

Következetes, barátságos személyiség. Arra törekszik, hogy diákjai kiegyensúlyozottak, 

boldogok, lelkileg egészségesek legyenek, de alakuljon ki bennük az erkölcsi kötelességtudat, a 

szorgalom és a kitartás. Gondosan alakítja növendékei lelkét és szívét, formálja a keresztény 

személyiséget. Nevelő-oktató munkájában jelentős szerepet játszanak a tanórán kívüli 

tevékenységek is. A könyvtár-, múzeum-, színház- és mozi látogatások, valamint a remekül 

megszervezett, tartalmas osztálykirándulások kitűnő alkalmat nyújtanak az osztályközösség 

összekovácsolására. Fontosnak tartja a személyes példamutatást, a hitéleti nevelést, a keresztény 

életforma kialakítását és annak a mindennapi életbe való átültetését. Osztálya az Avasi 

Görögkatolikus Egyházközséggel ápol szoros kapcsolatot. Az Avasi templomban rendszeresen 

ők adják a Mikulás- és Anyák napi műsorokat, melyeket ő állít össze és tanít be. Az iskolai 

farsangi műsornak is ő a fő szervezője és egyik narrátora. Az alsós humán és a testnevelés 

munkaközösségek aktív tagja. Számíthatnak javaslataira, ötleteire. A vállalt feladatait mindig 

lelkiismeretesen, maradéktalanul elvégzi. Kollégáival jó emberi- és munkakapcsolatra törekszik. 

Szívesen mentorálja a fiatalabb pedagógusokat. Nagyon jó kapcsolata van a szülőkkel. Együtt 

fáradoznak azon, hogy a gyerekek jól érezzék magukat, és kellemes légkörben és körülmények 

között töltsék mindennapjaikat. Munkájával elősegíti az intézmény kedvező megítélését. Ő a 

miskolctapolcai napközis tábor lelke, szervezője, vezetője.  

Minőségügyi folyamatgazdaként ő tartja a kapcsolatot az óvodákkal, elsősorban a Szent Miklós 

Óvodával. Szervezi, segíti az intézményben megvalósuló közös programok lebonyolítását. 

Vallását gyakorló pedagógus. Rendszeresen jár templomba: aktív tagja a Mindszenti Római 

Katolikus Plébániának és a Kolping Család Egyesületnek. Az egyházi törvények szerint éli 

életét. A keresztény értékrendet elfogadja, és fontosnak tartja továbbadását, közvetítését a 

gyerekek felé. Életvitelével jó példát mutat tanítványainak.  

 

Mindezek alapján Szabó Andrásné méltó a püspöki dicséretre! 

 

Miskolc, 2019. június 24. 


