
BÜSZKE VAGYOK RÁD! 

Javaslat Katonáné Rosta Hedvig kitüntetéséhez 

 

1978-tól 2003-ig voltam a keszthelyi Egry József Általános Iskola igazgatója. Új 

intézményként pedagógiai munkánkat a folyamatos belső megújulás, új utak, módszerek 

keresése jellemezte. 

Ennek egyik állomása volt Katonáné Rosta Hedvig tanítónő alkalmazása, aki a Humanisztikus 

Kooperatív Tanulásszervezési program kiváló ismerője volt. 

Bíztam benne. Mint egykori tanára jól ismertem szorgalmát, kitartását, munkabírását. 

Kitűnő tanulmányi eredménye mellett vers és próza versenyek győztese, az arany minősítésű 

színjátszó csoportom tagja volt. 

Kinevezése után óralátogatások alkalmával módomban állt megismerni a HKT programot. 

Tapasztalataim pozitívak voltak.  A bizalomra, együttműködésre épülő kis csoportos 

tanulásszervezéssel szinte játszva sajátították el a gyermekek a tananyagot, sokat fejlődött 

önbizalmuk, önértékelésük. Megtanultak kulturáltan véleményt nyilvánítani, egymásra 

figyelni és elfogadni mások véleményét.  Érezhetően javult beszédkészségük. A módszer a 

nehezen nevelhető gyermekek személyiségét is hatékonyan oldotta meg. Mindezt 

határtalan szorgalommal, kitartó munkával valósította meg a kolléganő.  

Fáradhatatlanul dolgozott, hogy az iskola és iskolakörnyék pedagógusai megismerjék és 

elsajátítsák ezt a módszert.  Bemutató órákat, továbbképzéseken előadásokat tartott. A 

szaktanácsadói cím megszerzése után egyre nagyobb feladatokat vállalt.  Sikeres pályázatot 

írt a program minél szélesebb körben való bemutatásának támogatására.  Így tudta fogadni 

az iskola az ország különböző tájairól, illetve külföldről érkező, tanulni vágyó 

pedagógusokat. A szülők körében, a városban elismert lett a pedagógus munkája, és egyre 

több, a módszer iránt érdeklődő szülő íratta be gyermekét az intézménybe. 

Színvonalasan, hivatástudattal végzett oktató-nevelő munkáját nemcsak a különböző 

felmérések eredményei igazolják, hanem a tehetséggondozás területén nyújtott 

teljesítménye is.  Számos megyei, országos helyezést értek el tanítványai magyar nyelv-és 

irodalom, természetismeret tantárgyakból.  

A drámapedagógia területén végzett munkája is kiemelkedő.  Emlékezetes iskolai műsorokat 

rendezett. (milleniumi évforduló, nemzeti ünnepek, tanévzárók, ballagások) Számos városi 

ünnepségen lehettünk büszkék színjátszó csoportja előadására.  

Pozitív gondolkodású, a különböző kapcsolatokra nyitott személyiség, aki nemcsak szereti, 

hanem tiszteli is a gyermekeket. Nyugdíjasként a mai napig figyelemmel kísérem az iskola 

működését.  Örömmel tölt el, hogy a kolléganő folyamatosan, töretlen lelkesedéssel, 

akaraterővel, odaadással látja el feladatát. 



Katonáné Rosta Hedvig életútja, elkötelezettsége, hivatástudattal végzett 25 éves oktató-

nevelő munkája méltó arra, hogy országos szintű elismerésben részesüljön. Örülök, hogy 

bíztam benne. Kitüntetésre javaslom. 

Büszke vagyok Rád, Tanítvány,  

tanárnak legszebb adomány! 

 

 

Keszthely, 2015. január 29.                                                             dr. Szabó Jánosné 

                                                                                                             ny.igazgató 

 


