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1. A pályázó adatai 

 

 

Név: Horváthné Sümegi Mária 

Iskola neve:  Kertvárosi Általános Iskola Eötvös József Székhelyiskola 

Iskola címe:  Zalaegerszeg, Köztársaság u. 68. 

Lakcím: 8900 Zalaegerszeg, Landorhegyi u. 47. 

Telefonszám: 06-92-314-160 

Fax szám: 06-92-314-161 

E-mail cím: e5vos@zalaszam.hu 
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2. Részletes értékelés a pályázati feltételek alapján 

2.1 A kolléga bemutatása, 24 éves tanítási gyakorlat 

 

„A patak és a szikla összecsapásából mindig a patak kerül ki 

 győztesen. Nem az ereje, hanem a kitartása miatt.” 

(Jackson Brown) 

 

Horváthné Sümegi Mária 1959-ben született Kisvásárhelyen. Az általános iskolát szülőfalujá-

ban, illetve Mihályfán végezte, majd Sümegen, a Kisfaludi Sándor Gimnáziumban érettségi-

zett. Tanítói diplomáját a győri Apáczai Csere János Tanítóképző Intézetben szerezte meg, 

amely csupán első állomását jelentette annak az útnak, melyen jelenleg is halad. 

1980-ban kezdett tanítani a zalaegerszegi Eötvös József Általános Iskolában, s azóta is itt dol-

gozik. Az iskolájához hű maradt, mivel - elmondása szerint - az mindig nyitott volt az új be-

fogadására, a humánus légkör megteremtésére. Itt lehetősége nyílt arra, hogy az általa tanított 

gyerekek számára megkeresse az egyéniségüknek legmegfelelőbb eljárásokat, módszereket. 

Pedagógiai útjának további állomásai: Lovász, Tolnai, Zsolnai olvasástanítási módszer, drá-

mapedagógiai, gyerekjáték, néptánc, Gordon tanfolyam, kooperatív tanulási technikák, Mon-

tessori szeminárium. A 90-es években tevékenyen részt vett a Zala Megyei Pedagógiai Mű-

hely programjain. 

13 évvel ezelőtt ismerkedett meg a Humanisztikus Kooperatív Tanulásszervezés modelljével, 

s felkészítő tanfolyamok, továbbképzések, óralátogatások után az 1993/94-es tanévben kollé-

ganőjével úgy határoztak, hogy az akkori első osztályukban bevezetik ezt a tanulásszervezést. 

A 10 év - amióta a HKT programmal dolgoznak - nagyon sok örömet, munkát és számos ki-

hívást jelentett számukra. A kolléganő azóta is lelkes híve e tanulásszervezésnek és néhány 

éve a szakértői fokozatot is megszerezte.  

Pedagógiai munkájának egy újabb állomását jelentette, hogy 1998-ban elvégezte a Budapesti 

Műszaki Egyetem közoktatás - vezető szakát. Az ott megszerzett ismereteket jól tudja haszno-

sítani osztályfőnöki feladatainak ellátásában. 

Jelenleg a Kertvárosi Általános Iskola Eötvös József Székhelyiskolájában a 3. a osztály tanító-

ja, s az alsó tagozat magyar tantárgycsoportjának munkaközösség vezetője.  
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2.2 A legcélravezetőbb módszer… 

 

„Kevésbé az a fontos, hogy mit tanulnak a gyerekek az 

iskolában, inkább az, hogy hogyan tanulják, mert ez 

meghatározza tudásuk felhasználását egész életük során.” 

(Max Planck) 

 

Nevelő-oktató munkájában igyekezett olyan eljárást keresni, amely általánossá válhat valam-

ennyi tantárgy tanításában, sőt a viselkedés-és magatartászavarok kezelésére is orvoslást je-

lenthet; vagyis átfogja az iskolában töltött lét egészét. 

E célok magvalósítására a Humanisztikus Kooperatív Tanulásszervezés bizonyult a leginkább 

elfogadhatónak számára. Ez azt jelenti, hogy szimpátia alapján szerveződött kis csoportokban 

tanulnak a gyerekek az osztályában. Kapcsolatteremtő játékok során mind jobban megismerik 

egymást, s a választásnál arra törekednek, hogy minél hatékonyabban tudjanak közösen tanul-

ni. Mindez konfliktushelyzeteket is szül, ám megtanítják a gyerekeket a problémák kezelésé-

re. 

A Zalai Hírlap 2004. március 4-i számában A kiscsoportos tanítás - tanulás módszerének évti-

zedes tapasztalatairól az Eötvös-iskolában című írásában kolléganője így nyilatkozik: 

„Emberközpontú, a társas kapcsolatokra az átlagnál nagyobb hangsúlyt fektet a program úgy 

az oktatás, mint a nevelés terén. Matematikából például gyakran kapnak csoportfeladatot, 

ilyenkor kicserélhetik a véleményüket, beszélgethetnek egymással…” 

„Senki nem mehet haza egy tanítási nap után, hogy ne szólat volna meg az órán”. Az órai „vi-

selkedésre” a gyerekekkel közösen megalkotott szabályok vonatkoznak, melyeket a falakat 

alkotó dekoráló katicabogarak „hordanak a hátukon”, úgy, mint: halkan dolgozunk; nem za-

varjuk a másik munkáját, stb.” 

 

A módszer lényege: 

• Gyerekközpontú tanulásszervezés, amely az egymás közti tiszteleten, s cselekvő akti-

vitáson alapul. 

• Szervezete munkacsoportokra épül, amely lehetőséget biztosít a kommunikációra, ko-

operációra és aktivizálja a tanulókat. 

• A gyerekek életkorához alkalmazkodó szabályrendszer működtetésével elősegíti a 

magatartási normák kialakulását és a hatékony munkavégzést. 

• Rugalmas a térben: mozgatható bútorok, beszélő sarok, szőnyeg, sok - sok növény. 



 6 

• Rugalmas időben: az élet adta ritmusokhoz igazodik, hetekben, napokban gondolko-

dik. 

• Dinamikus, sokoldalú értékelés folyik. 

• A pedagógus szervező munkát végez, és egyre inkább konzultációs szerepet tölt be. 

 

Hogy a kolléganő számára miért a HKT a legcélravezetőbb módszer? Így vall erről: 

„Korszerű, magába foglalja azokat a módszereket, amelyek a személyiségfejlesztésben nélkü-

lözhetetlenek. Ezzel a programmal diákjainkat fantasztikus teljesítményre, képességük maxi-

mumára tudjuk sarkalni. A jövő oktatásában nem a pedagógus személye, hanem a gyerekek 

aktivitása kerül előtérbe.” 

 

2.3 Oktatási - nevelési gyakorlatában elsődleges a gyerekek érdeke 

 

Az osztály szerkezete 3-5 fős kiscsoportokra épül. A gyerekek team munkában tanulnak, gon-

dolataikat kifejthetik, megvitathatják. A tananyagot legtöbbször kérdések és feladatok formá-

jában kapják meg, s egyéni és közös munkával dolgozzák fel. Eredményeiket bemutatják 

egymásnak, majd értékelik maguk és társaik munkáját. 

 

A kiscsoportos tanulásszervezéshez szükséges volt a tantermüknek, mint térnek az átalakításá-

ra. A rögzíthető padok helyett új asztalok és székek kerültek az osztályba. Az asztalok köny-

nyen mozdíthatók és körülülhetők, magasságuk pedig a tanulók életkorának megfelelően ál-

lítható. Így mindenki láthatja a másikat. A másik tér, amikor egyedül, egymástól elszigetelve 

tanulnak. A mozgatható bútorzat segít a tér gyors átrendezésében. 

 

A kolléganő pedagógiai - módszertani eszköztára rendkívül gazdag. A különböző olvasástaní-

tási módszerek megismerése, a dráma- és gyerekjátékok, kooperatív technikák elsajátítása 

lehetővé tette számára, hogy komplex, projektjellegű tanulási módot honosítson meg. A Mon-

tessori szemináriumon való részvétel arra inspirálta, hogy a hagyományos taneszközökön túl 

olyan eszközrendszert készítsen, fejlesszen ki, amely a legjobban szolgálja a tanulók fejlődé-

sét, önálló munkára nevelését, kreativitását és önellenőrző képességét. (Pl., borítékos - felada-

tok, mozaik-játék, rejtvény, kincskereső feladatok, stb.)   

Részt vett a taneszközrendszerben központi szerepet betöltő „Projektek-könyve” és a hozzá 

kapcsolódó „Feladat és szöveggyűjtemény” 3. osztályos magyar feladatainak kidolgozásában. 
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Tagja volt annak a pedagógus - csoportnak, akikkel együtt elkészítették a HKT helyi tanter-

vét. A kolléganő a magyar nyelv és irodalom, valamint a napközis foglalkozások tantervi ki-

dolgozásában vett részt. 

Oktató-nevelő munkájában az értékelés a hármas egységben, - tanuló, szülő (család), pedagó-

gus - valósul meg. Ennek egyik színtere a családi fogadóóra, melyet először az 1995/96-os 

tanévben vezettek be osztályukban. 

Lényege, hogy a fogadóóra egy előre megbeszélt időpontban, 25 perces időközökben érkez-

nek a családok, apa, anya és a gyermek. A tanterem közepén néhány összetolt asztal, körbeál-

lított szék, aprósütemény, esetleg tea vagy üdítő biztosítják a beszélgetés kellemes helyszínét. 

Ott sorakoznak a füzetek, feladatlapok, felmérők is.  

A gyerekek jelenlétében megbeszélik a tanulmányi eredményeket, tanulási módszereket, eset-

leges problémákat. Mindhárom fél figyel egymásra, igyekszik a másikat megérteni. 

A dán mintára bevezetett módszer azóta is népszerű, iskolánkban több osztályban is követen-

dő minta lett; hisz a tanulók előtt formálnak, mondanak véleményt róluk, a szülők pedig átfo-

gó képet kapnak gyermekük iskolai életéről. 

 

 

Családi fogadó óra az osztályban 
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2.4 Tolerancia, gyengébbek segítése, támogatása 

 

A 3. a osztályban működő program lényege a tolerancia, a tanulók egymás közötti kapcsolata-

in és cselekvő aktivitásán alapuló tanulásszervezés. 

A kiscsoportok létrehozása szimpátia alapján történik. A tanulók maguk választják meg cso-

porttársaikat, s az együttműködés során megtanulják, hogyan kezeljék a konfliktusokat, ho-

gyan tolerálják a másságot, hogyan alakulnak szokásaik, képességeik, készségeik. 

A páros vagy csoportmunka alkalmazása fokozatosan kialakítja bennük az együttműködés 

fokozatait. Feladatmegoldás közben gyakran el kell dönteniük, hogy közösen vagy munka-

megosztással dolgozzanak. Közben megtanulhatják az önzetlenséget, egymásrautaltságot, 

segítségnyújtást vagy éppen a segítség elfogadását. 

A társak jelenléte, a biztonságos környezet főként a szerény, visszahúzódó gyerekek számára 

fontos. Először a saját csoporttársaik között tanulnak meg dolgozni és megnyilatkozni, hogy 

később mindenki előtt képesek legyenek erre. 

 

A kolléganő pedagógiai munkájának legnagyobb érdeme, hogy minden tanuló számára igyek-

szik megtalálni azokat a lehetőségeket, amelyek között a legjobban kibontakozhatnak. Bábo-

zással, az olvasmányok dramatizálásával szinte naponta szereplési lehetőséhez jutnak, megta-

lálva a nekik legjobban „testhezálló” szerepet. 

Saját újságjukat - a HKT magazint - az előző 4. c osztályuk szerkesztette. Verseket, meséket 

írtak bele, rejtvényoldal, színező, receptek tették érdekessé az oldalait. A rajzpályázatokon 

folyamatosan résztvesznek (lsd. 7. fejezet). A rajzok elkészítésében sok-sok kisdiák tevé-

kenykedik. Jó érzékkel választja ki és találja meg azokat a témákat, amelyekben a gyerekek 

szívesen rajzolnak és kiváló eredményeket érnek el. A néhány évvel ezelőtt működő „Könyv-

barát” szakkörben olyan gyerekekkel dolgozott - játszott együtt, akikről a mindennapokban ez 

elképzelhetetlen lett volna. 

Az osztály életéhez hozzátartoznak a rendszeres könyvtár,- mozi látogatások, a rendhagyó 

órák, pl. legutóbb a STUDIUM SZÍNHÁZ előadása, a MADÁRTANI EGYESÜLET- védett 

madarakról szóló előadása, városi rendezvényekbe való bekapcsolódás (városi farsang, ren-

dezvényekben való szereplés) színházlátogatás, néptánc, madártábor, osztálykirándulások. 

Így azok a tanulók is élményhez jutnak, részesei lehetnek különleges eseményeknek, akik a 

családjukkal ritkábban jutnak el ide. 
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2.5 Szülők, felnőttek tisztelete. Tevékeny részvétel a növények, állatok védelmében 

 

Oktató-nevelő munkájában az igaz értékek megőrzésére törekszik, s erre neveli tanítványait 

is. Az osztályban odafigyelnek egymásra. Irodalmi példákon, a néphagyományok ápolásán 

keresztül tanulják leginkább. 

A felnőttek tisztelete nemcsak szóban, cselekvésben, tettekben is megnyilvánul. Az idei tan-

évben: 

• „Évszakzáró” címmel műsor a szülőknek (ősz, tél, tavasz) 

• „Emberi melegség köszönts a világra” - karácsonyi műsor az osztályban 

• Karácsony a Kertvárosban - 3. a osztály tanulóinak műsora 

• Magyar Kultúra Napja - városi megnyitó műsort az osztály tanulói adták 

• Anyák napja - édesanyák köszöntése az osztályban 

Felkérésre rendszeresen adnak műsort a Zalaegerszeg-Pózva Idősek Otthonában. 

A gyerekek által előadott, s ezáltal átélt összeállítások (versek, elbeszélések, dalok) bizonyára 

hozzájárulnak ahhoz, hogy érzelemgazdag, a szülőket és idős embereket tisztelő felnőttek 

váljanak belőlük. 

 

Napjaink fontos feladata a környezetvédelem, ezen belül a növény-, állatok védelme. 

A tanulók a tél beköszönte előtt madáretetőt helyeztek el tantermük ablakában. A kismadarak 

odaszoktak az odúba, hisz táplálékot és védelmet találtak ott. A gyerekek sok olyan verse-

nyen, pályázaton vettek és vesznek részt, amelyek a növény- és állatvédelemmel foglalkoz-

nak: 

• „Én is állatbarát vagyok” - rajzpályázat 

• „Doromboló” címmel cicáról szóló versmondó verseny. (Az osztályból 4 tanuló 1. he-

lyezést ért el) 

• WWF Magyarország akciója keretében: Hagyd élni a vadvirágokat! - „vadvirágos” 

képeslap tervezése 

• Előadás a védett madarakról 

• Rendhagyó környezetóra: diavetítés a védett madarakról 

 

Az osztály bekapcsolódott az Apáczai ÁMK „Tavaszváró” programjába, amely valamennyi 

rendezvényével a természet szeretetét, védelmét szolgálta. 
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2.6 Kapcsolat a határainkon túl élő magyar iskolák nevelőivel 

 

„Az ezermérföldes utazás is egyetlen lépéssel kezdődik”.  

(Kínai közmondás) 

 

2002. februárjában az Európai Közösség által finanszírozott projekt - az EC-TAER (European 

Commission-Technical Assistance to the Education Reform in Bih) - vezetője felvette a kap-

csolatot iskolánkkal. 

A projekt Bosznia és Hercegovinában az oktatási reformhoz nyújtott segítséget, irányítója az a 

holland dr. Paul Roeders volt, akinek a Hatékony tanulás titka című könyvét a kolléganő jól 

ismeri és használja pedagógiai munkája során. 

A boszniai-hercegovinai vendégek - oktatási szakemberek, kutatók, tankönyvírók - így kerül-

tek kapcsolatba intézményünkkel. Kérésük az volt, hogy a csoport néhány tanórát látogathas-

son meg a HKT módszerét alkalmazó tanítónő osztályában, bepillantást nyerve a kooperatív 

tanulásszervezésbe. 

Az érdeklődők matematika valamint magyarórán ismerkedtek a projekttel egy elsős, egy har-

madikas és egy ötödikes osztályban. 

 

 

A harmadikasok tanórája is mintaként szolgált 
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A holland szakemberrel együtt a házigazda intézmény képzési programjának megalkotója is 

elkísérte a csoport tagjait. Az óralátogatásokat szakmai megbeszélés követte, majd kötetlen 

beszélgetés formájában tapasztalatot cseréltek. A hosszabbtávú kapcsolatot vetíti előre az a 

gondolat, amelyet a látogatásuk után érkezett levélben fogalmaztak meg: 

„Reméljük, hogy a boszniai-hercegovinai szakemberek látogatása egy hosszútávú kétoldalú 

vagy talán több országot is felölelő együttműködésnek csak a kezdete, melynek célja a térség 

egymással egybevethető és egyúttal magas színvonalú oktatási rendszereinek a kialakítása…” 

 

2.7 Versenyeredmények (1999-2003 között) 

 

Az általános iskolák 1-4. osztályban kevés megyei, országos szintű versenykiírás szerepel, 

hiszen az alapozó szakasznak elsősorban nem a versenyeztetés a feladata. 

Az alábbi versenyekből, eredményekből látszik, hogy a kolléganő mindig azokon a versenye-

ken indította el tanítványait, amelyek leginkább megfeleltek életkori sajátosságaiknak, s ahol 

tehetségük leginkább megmutatkozhatott, kibontakozhatott.  

Az osztályról szóló beszámolójában így fogalmazott erről: „Az elért eredményeknél is fonto-

sabbnak tartjuk, hogy sok tanulónk bátran mer versenyezni, nem fél az esetleges kudarctól, 

hiszen a tapasztalatszerzés, a résztvétel a fontos.” 

Országos versenyek 

 

1999/2000. tanév 

3. c osztály 

Országos környezetismereti 

       verseny 

 

Lukács Réka 

2. hely 

2000/2001. tanév 

4. c osztály 

Országos levelezős verseny: 

környezetismeret 

 

 

 

 

nyelvtan 

 

meseírás 

 

Szigethy Nikoletta 

Lukács Réka 

1. hely 

Malasics Ágnes 

2. hely 

Lukács Réka 

2. hely 

Szőke Alexandra 

1. hely 

Malasics Ágnes 

Sabján Krisztina 

3. hely 

 

2001/2002. tanév 

1. a osztály 

RTV-tipp Sportolj 

rajzpályázat 

(6-10 éves korcsoport) 

 

Horváth Tamás 

2. hely 
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„Földön, vízen, levegőben” 

rajzpályázat 

Lenner Alexandra 

különdíj 

Molnár Dániel 

különdíj 

Péter Henrietta 

különdíj 

 

2002/2003. tanév 

2. a osztály 

Telehold gyermekrajz 

pályázat 

 

 

 

 

Magyar Posta 

rajzpályázat 

 

 

 

 

 

 

 

„Mikulásház” 

rajzpályázat 

Révész Debóra 

3. hely 

(munkáját a budapesti Plane-

tárium körfolyosóján kiállítot-

ták) 

 

Németh Bíborka 

Péter Henrietta 

Tóth Réka 

Lenner Alexandra 

Krizmanics Fanni 

díjazottak 

(munkájukat kiállították a 

Benczúr Ház Dísztermében) 

 

26 tanuló meghívást kapott a 

„Mikulásházba”, Budapestre 
 

Megyei versenyek  
 

2000/2001. tanév 

4. c osztály 

Környezetvédelmi 

verseny 

 

Olvasás 

Krizmanics Réka 

3. hely 

 

Csapatban 

3. hely 

2001/2002. tanév 

1. a osztály 

Apáczai Kiadó 

megyei versmondó verseny 

Punger Nóra 

1. hely 
 

 

 

Területi versenyek 
 

2001/2002. tanév TESCO rajzverseny 

 

 

ZALAVÍZ rajzpályázat 

 

 

Dramatizált mesék 

verseny 

 

 

 

 

Horváth Benjamin 

1. hely 

 

Lekics Áron 

3. hely 

 

8 fős csoport 

1. hely 

Legjobb színjátszó díj: 

Punger Nóra 

Révész Debóra 
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Jelmezverseny Az osztály „Katicás” jelmezes 

koreográfiája 

3. hely 
 

 

 

A 2003/2004-es tanév versenyeredményei 

 

2003/2004-es tanév 3. a osztály 

 

I. Országos versenyek 

 

1. Henkel Tomi Kristály márkája által meghirdetett rajzpályázaton - 700 intézmény 12000 

rajza közül - az alsó tagozatos kategóriában 

 

1. helyezett: Punger Nóra 
 

 
 

Nóri és Marika néni a jutalomátvétel után 

 

 

2. Telehold szerkesztősége és a Crayola cég rajz- és mesepályázatán   

díjazott Lenner Alexandra 

 

3. IKEA által meghirdetett rajzpályázat 

díjazott Ács Roberta 

Révész Debóra 

 

 



 14 

4. „Bohócok és állatok a manézsban” - 1000 rajz közül négy tanuló munkája szerepel a kiállí-

tási anyagban 

Krizmanics Fanni 

Schwarcz Diána 

Sturcz Anasztázia 

Waldmann Regina 

 

 

Megyei versenyek 

 

1. „Szabadságharcos elődeink” rajzpályázat 

díjazott  

Horváth Diána 

Sturcz Anasztázia 

(munkáikat kiállították) 
 

 

Városi, városkörnyéki versenyek 

1. A Zalai Gyermekek XI. Művészeti Fesztiválján színjátszás kategóriában 

1. helyezés 

„A jó boszorkány” című mesejáték  

(3. a osztály) 

 

2. Farsangi jelmezverseny bemutatkozó műsorral 

3. helyezés 

„Kócos kis ördögök…” 

(3. a osztály) 

 

 

 

3. „Bűvölő” versmondó verseny 

1. hely  

Horváth Diána 

Horváth Tamás 

Krizmanics Fanni 

 

2. hely  

Filó Ádám 

Kirkovits Ignác 

Péter Henrietta 

A megnyitó műsort - A jó boszorkány című mesét - a 3. a osztály adta. 

 

4. „Tarka lepke kis mese” c. mesemondó verseny 

3. hely Péter Henrietta 
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5. „Autó a Marson” rajzpályázat 

díjazott: Pörzse Patrik 

különdíj: Garai Bianka 

 

Iskolai versenyek (iskolánk fennállásának 25. évfordulója alkalmából meghirdetett ver-

senyek) 

Rajzpályázat 

„…áció, …káció, könyves vakáció!” 

1. hely  Ács Roberta 

2. hely  Tóth Réka 

  Révész Debóra 

 

Az én iskolám 

2. hely  Ács Roberta 

3. hely  Lenner Alexandra 

  Révész Debóra 

 

Szeretet az élet 

díjazott:  Lenner Alexandra 

 Révész Debóra 

 

Fogalmazás 

Az én iskolám 

2. hely  Németh Viktor 

 Révész Debóra 

 

Iskolánk fennállásának 25. évfordulójára megjelent jubileumi naptárban 7 tanuló rajza szere-

pel a 3. a osztályból. 
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2.8 Tankönyvhasználat, bemutató tanítás, pályázatok 

 

A. Tankönyvhasználat 

A kolléganő az Apáczai Kiadó tankönyveit az 1990-es évektől használja, melyek a magyar 

nyelv és irodalom, valamint a környezetismeret tantárgy tanításánál jelentettek nagy segítsé-

get számára. 

• Hétszínvilág olvasókönyv (4. osztály) 

• Hétszínvilág munkafüzet (4. osztály) 

• Gyöngyfüzér helyesírási munkatankönyv (2-4. osztály) 

• A mi világunk természet és társadalomismeret munkatankönyv (2-4. osztály) 

 

A 2001/2002-es tanévtől újabb tankönyvek kapcsolódtak az eddigiekhez: 

• Képzelet világa tankönyv a rajz tanításához 

• Oktatójátékok kisiskolásoknak 

A 2004/2005-ös tanévtől minden általa tanított tantárgyat (magyar nyelv és irodalom, környe-

zetismeret, rajz) az Apáczai Kiadó tankönyveiből fog tanítani. 

 

B. Bemutató tanítások 

A kiscsoportos tanulásszervezés iránt - különösen azután, hogy bevezették - nagy volt az ér-

deklődés. Ezért 1996 nyarán, a Zala Megyei Pedagógiai Intézet szervezésében egy kétnapos 

tréning keretében adták át tapasztalataikat kolléganőjével a különböző községekből, városok-

ból érkező általános iskolák tanítóinak, tanárainak. 

A HKT tréninget követően egy továbbképzés segítette a módszert kipróbáló kollégákat. A 

havi rendszerességű konzultatív napokon a jelölt tanítónő gyakran tartott bemutató órákat, 

amit a látottak-hallottak megbeszélése követett. 

1996 óta folytatódott a képzések, továbbképzések, tájékoztatók rendszere, amelyben a kollé-

ganő fontos szerepet vállalt. Nemcsak házon belül, hanem tanfolyamszerűen, és a külső ér-

deklődők számára alkalomszerűen tartott sok-sok bemutató órát az eltelt 10 év alatt. 

A fent leírtaknak iskolánkon belül is nagy volt a kisugárzó hatása. A tanítók közül sokan ta-

nultak - már akkor is, amikor ezt még a kötelező pedagógus továbbképzés nem „írta elő” - és 

tanulnak ma is elméleti felkészültségük és pedagógiai gyakorlatuk karbantartására. A sze-

mélyre szóló bánásmódot ötvözték a különböző olvasás- és írástanítási módszerekkel, az osz-

tálytermeket hangulatossá varázsolták, a tankönyvcsaládok közül pedig a nekik tetszőt és a 
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gyermekcsoportnak megfelelőt alkalmazták. A kisgyerekes szülők körében az iskola népsze-

rű, hisz igyekszünk azt nyújtani, amire vélhetően szükségük van: nyugodt, kiegyensúlyozott, 

barátságos iskolai légkört, törődést és tudást. 

 

C. Pályázatok 

A kolléganő az elsők között szerepelt, akik pályázattal próbáltak támogatást szerezni a külön-

böző programok megvalósításához. 

Nyertes pályázatai: 

• 1995-ben: A pályázat száma: 80/7117/95 

 Magyar Soros Alapítvány Közoktatás-fejlesztési Program  

 Kisgyerekkori fejlesztés - részprogram 

• 1996-ban: A pályázat száma: 1995/I/1341 

 KOMA - Hogy öröm legyen a tanulás 

• 1995-ben: A pályázat száma: 1995/5/2. 

 Humanisztikus Iskola Alapítvány - HKT részprogramjának kidolgozása 

• 1997-ben: A pályázat száma: 97/4/8. 

 A Magyar Soros Alapítvány Kisgyermekkori fejlesztés támogatása Modell-intézmény 

• 1998-ban: Művelődési Bizottság 126/12/1998. sz határozata 

 Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala 

 Pedagógiai konferencia az iskola fennállásának 20. évfordulója alkalmából 
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• 2003/2004. 

 PHARE pályázat - A HKT módszereire épülő kistérségi komplex integrációs program 

 Zalaszentgrót Béri Balogh Ádám SZKI (9. évfolyam) 

 Kisgörbő Általános Iskola, Óvoda (1., 2. és 5.osztály) 

 Zalaszántó Általános Iskola, Óvoda (1., 2. és 5.osztály) 

 Zalacsány Általános Iskola, Óvoda (1., 2. és 5.osztály) 

 Pakod Általános Iskola, Óvoda (1., 2. és 5.osztály) 

 A kolléganő ebben a pályázatban szaktanácsadóként, mentorként vesz részt. 

 

2.9 A haza szolgálata, korszerű, európai közösségi gondolatok befogadása 

 

Oktató-nevelő munkája során erősíti a szülőhaza iránti szeretetet, törekszik az értékek megőr-

zésére, hagyományok ápolására. Jól kihasználja a tananyag és a szabadidős foglalkozások 

által nyújtott lehetőségeket: 

• népszokások megjelenítése 

• néphagyományokhoz kapcsolódó műsorok 

• ismerkedés a népművészettel (magyar és rajzórák) 

• kiállítások, múzeumok látogatása 

• népi- és gyermekjátékok 

 

Mint munkaközösség-vezető mozgató rugója az 1-4. évfolyam magyar munkaközösségeinek. 

Bemutató tanításokat szervez, összefogja és koordinálja az alsós levelezős- és tanulmányi 

versenyeket, irodalmi- és rajzpályázatokat. 

Így nemcsak tanítványai, iskolánk tanulói is rendszeresen részt vesznek az Apáczai Kiadó és a 

Szivárvány gyermekújság országos tanulmányi, művészeti versenyein és pályázatain. 

A 2001/2002-es tanévben ő volt a főszervezője annak a megyei szavaló- és népdaléneklési 

versenynek, melynek megrendezésére a Kiadó iskolánkat kérte fel. 

Ebben a tanévben - intézményünk fennállásának 25. évfordulóján - ő maga is több pályázatot 

hirdetett tanulóink számára: 

szeptemberben:  „…áció, káció, könyves vakáció” (rajzpályázat könyvélmény alapján) 

decemberben:  „Szeretet az élet” (fogalmazás és rajzpályázat) 

áprilisban:  „A húsvét díszei” (húsvéti díszek készítése, tojásfestés) 
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A legsikeresebb gyermekmunkákból mindhárom alkalommal kiállítást rendezett az iskola 

aulájában, melyet szívesen nézegettek tanulóink. 

Sokat tett azért is, hogy tanítványait felkészítse a korszerű ismeretek, közösségi gondolatok 

befogadására: 

• tanítási eljárásaival: 

- felfedezve tanulás, kreativitás 

- kooperatív tanulásszervezés, csoportmunka 

- projektekben való gondolkodás 

- vitatkozás, véleménynyilvánítás 

• pedagógiai munkájában 

- bemutató órák tartása, szervezése 

- továbbképzések 

- pályázatok 

- innovációs törekvések 

 

2.10 Pedagógiai hitvallás 

 

„Ha a gyerekek elfogadva és barátságban élnek, 

Megtanulják megkeresni a szeretetet a világban.” 

(Dorothy Law Holtz: Egy élet a kezedben) 

 

Horváthné Sümegi Mária több mint két évtizede tanít az Eötvös József Általános Iskolában. A 

rábízott gyerekeket nagy szeretettel neveli-oktatja. Hittel és kitartással járta végig azt az utat, 

melynek során megtalálta a számára legcélravezetőbb módszert. 

A HKT elemeit ötvözte az iskola hagyományos szokásrendjével. A megváltozott pedagógus-

szerep - szervező, koordináló, segítő felnőtt - közel hozta egymáshoz a gyerekeket, tanítókat, 

szülőket. 

 

A pályázatban bemutatott szakmai életút, az általa választott program az elfogadásról, az em-

beri méltóság tiszteletben tartásáról, egymás segítéséről szól. 

Az osztálya heti rendjében hétfő reggel az első óra könyvolvasás. Harmadikos tanítványaival 

most éppen Móra Ferenc: Kincskereső kisködmön című könyvét olvassák. Így beszélt erről: 

„Az a célom, hogy a könyvolvasás közös élmény legyen. A mai, érzelem nélküli, sokszor 

durva világban olyan könyveket olvasunk, olyan verseket, meséket, elbeszéléseket tanulunk, 
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amelyek a szeretetről szólnak. Nem elég, hogy tanuljuk őket, át is kell élni, ezért szülőknek, 

nagyszülőknek gyakran adunk műsorokat, órákon a meséket eljátsszuk…” 

 

Nyílt, őszinte, önzetlen ember. Véleményét bátran elmondja, probléma esetén igyekszik min-

dig megoldásokat keresni. Szakmai hiúság, féltékenység távol áll tőle. 

Tapasztalatát, tudását megosztja kollégáival. Nemcsak tanítványait, kollégáit is felkarolja, 

szakmailag és emberileg is segíti, akinek erre szüksége van. 

Róla valóban elmondható, hogy nevelési elveivel, gyakorlatával Móra Ferenc gyönyörű mon-

datát követi: „Szeretet az élet” 
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3. A pályázatot tevő javaslata, indoklása 

 

A zalaegerszegi Eötvös József Általános Iskola vezetőiként nap mint nap megéltük azt a cso-

dálatos érzést, hogy az iskola több száz diákjának fejlődését nyomon követhettük, s együtt 

dolgozhattuk kiválóan felkészült kollégáinkkal.  

 

Horváthné Sümegi Mária e körből az alábbiak miatt is kiemelkedik: 

- a pedagógus pálya iránti elhivatottság, a tanulók őszinte szeretete, kitűnő kapcsolat a 

szülőkkel, társaival,  

- tanítványai kiváló eredményeket értek el a különböző pályázatokon, 

- kisugárzó hatás, mely nemcsak az iskolában, a városban, de a Dunántúl sok-sok in-

tézményében dolgozó tanító munkáján is érezhető, mert a tanításban-nevelésben meg-

szerzett tapasztalatait széles körben megosztja, 

- vállalkozó szellem, melyet személyes példamutatással is közvetít, 

- töretlen alkotókedv. 

 

Mindezek alapján ajánljuk Horváthné Sümegi Mária tanítónőt a Génius Apáczai Díjra. 

 
 

  

 

 

 

 Horváthné Kurucz Ibolya  Hanzséros Alajos 

 tagintézmény-vezető  igazgató 
 

 

 

 

 

 

 

 Németh Ottóné 

 tagozatfelelős 
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4. Videofilm a jelölt pedagógiai tevékenységéről 


