Elismerés pedagógusnapra
A pedagógusnap alkalmából Prof. Dr. Kásler Miklós az Emberi Erőforrások Minisztere
Miniszteri Elismerő Okleveleket is adományozott.
Az idei évben is részese lett a Mezőberényi Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és
Kollégium egy pedagógusa, Tóth Olivér.

Tóth Olivér 1974. március 17-én született Békéscsabán.
Általános iskolai és középiskolai tanulmányait az akkori lakóhelyén, Békéscsabán végezte. A
tanulás és sport iránti érdeklődése, tehetsége már ebben az időszakban megmutatkozott.
Testnevelő tanári diplomáját az akkori szegedi Juhász Gyula Tanárképző Főiskolán szerezte.
Több mint húsz éves szakmai pályafutásának eredményeit a Mezőberényi Általános Iskola,
Alapfokú Művészeti Iskola és Kollégium, illetve jogelőd intézményeiben érte el, hisz 1999.
április 8-a óta dolgozik iskolánkban.
Munkáját magas színvonalú szakmai tudással, rendszeres felkészüléssel, következetesen és
odaadással végzi. Átfogó és korszerű pedagógiai, tantárgyi és módszertani tudással
rendelkezik. A tanórán alkalmazott módszerei megfelelnek a tanóra céljainak, az óra tartalmi
elmei között kiemelt fontosságú számára a játék.
Különleges hangsúlyt fektet a tehetséggondozásra, e mellett ügyel arra, hogy az átlagos
képességű és fejődési ütemű gyerekek is kellő figyelemben részesüljenek.
Tevékenységében fő feladatainak tekinti a motiválást, aktivizálást és a differenciálást.
Fontosnak tartja a nevelés és oktatás egységének elvét.
A szükségletekhez való igazodás leginkább a segítségadásban, a folyamatos
visszacsatolásban, a biztatásban, a jutalmazásban, a dicséretben mutatkozik meg.
Osztályfőnöki tevékenységét felelősségteljesen végezi. Ez a munkája nem csak az iskolán
belül, hanem az iskolán kívül is intenzíven folyik. Nagyon jó együttműködést alakított ki a
nevelést-oktatást segítő társintézményekkel, civilszervezetekkel, alapítványokkal. Munkájára
jellemző az innovativitás.

A tantestület meghatározó, elkötelezett egyénisége. Munkájának alapvető jellemzői a
hivatástudat, a gyermek- és szakmaszeretet, a következetesség, igényesség, a közösségért
érzett felelősség. Szakmailag rendkívül felkészült, tudatosan képezi, fejleszti magát.
Sok területen - kézilabda sportedző, UEFA B licensz edző, integrációs program, tanórai
differenciálás a gyakorlatban, informatikai ismeretek, szenvedélybetegségek elleni
küzdelem, konfliktuskezelés, módszertani megújulás és egységes fizikai fittmérés, új
módszertan, új tudás a mindennapos testnevelésben, az alsó tagozatos Grassroots, a
Grassroots labdarúgás módszertani és gyakorlati alapjai az 5-12. évfolyamon, a
szivacskézilabdázás oktatás módszertani alapjai – képezte magát.
A tanulók, a tanulói közösségek és környezetük, valamint a pedagógusok módszertani
kultúrájának fejlesztése érdekében több pályázat (TÁMOP, TIOP) résztvevője, megvalósítója.
2016. január 1-je óta mesterpedagógus, a TÁMOP-3.1.5/12-2012-0001 projekt keretén belül
"A pedagógusminősítési rendszer kiegészítése, kipróbálása és korrigálása" című pilotprogram
keretében.
Megszerzett tapasztalatait, tudását munkaközösségi, intézményi, tankerületi, regionális,
országos szinten is megosztja. A Magyar Diáksport Szövetség Grassroots oktatója. A Magyar
Kézilabda Szövetség "Kézilabda az Iskolában" program intézményi megvalósítója, szervezője.
Példaként áll a tantestület tagjai előtt, akik munkájuk során arra törekednek, hogy képesek
legyenek alkalmazkodni a velük szemben támasztott egyre magasabb követelményekhez,
folyamatos önfejlesztéssel kívánnak megfelelni a partneri és a társadalmi elvárásoknak.
Elsőként szerepet vállalt abban, hogy iskolánk elindíthatta sportiskolai osztályait a 20132014. tanévtől.
A Berényi Gyermek FC labdarúgó egyesületénél, mint utánpótlásedző tevékenykedik,
évenként változó korosztályok edzéseit vezeti, illetve versenyeztet. Támogatója, szakmai
szervezője, megvalósítója ebben a tanévben már a 26. alkalommal megrendezésre került
Farsang labdarúgó tornának. Ma már nemcsak megyei csapatok, hanem régiós, illetve
külföldről érkezők is résztvevői ennek a megmérettetésnek.
Számos szakmai sikert ért el a kézilabda terén, nevéhez fűződik Mezőberényben már több
mint tíz éve e sportág általános iskoláskorú gyerekei edzéseinek vezetése. Megalkotója és
továbbfejlesztője, a ma már minden évben megrendezendő Tavasz Kupa kézilabda torna
irányításának, szervezésének, lebonyolításának.
Évek óta aktív tagja az iskolán belüli szakmai munkaközösségnek, illetve az iskolán kívüli,
járási, megyei, régiós, illetve nemzetközi szintű kapcsolatok ápolásának.

2013-ban megírt egy testnevelés játékgyűjteményt: Egy, két, há… címmel. Ebben a
kiadványban 160 játék szabályát ismerteti, melyeket az iskolai testnevelés órákon,
sportfoglalkozásokon, kirándulásokon lehet játszani. A könyv megszületését a szűkebb és
tágabb környezet elvárásai, a szakmai környezet fejlődésének lehetőségei, eddigi
tapasztalatai, a gyerekek körében évi rendszerességgel végzett fizikai állapotfelmérés
eredményei segítették.
Számára legfőbb érték a gyermek. Kiemelt feladatának az egészséges, sikeres ifjúság
nevelését tartja. Lelkiismeretes munkájának köszönhetően a gyerekek szeretik a mozgást, a
sportot, s ez az életformájukká is válik.
Tóth Olivért példamutató személyisége, sokoldalú tevékenysége, példaértékű nevelő és
oktató munkája, a testnevelés, a sport és az egészségtudatos nevelés területén végzett
tevékenysége érdemessé tette a Miniszter Elismerő Oklevele miniszteri elismerésre.

SZERETETTEL GRATULÁLUNK AZ ELISMERÉSHEZ, TOVÁBBI EREDMÉNYEKET, SIKEREKET
KÍVÁNUNK!

Öreg István intézményvezető és az iskola dolgozói

