Horváth Gyöngyi Margit a Balatonszentgyörgyi Dobó István Általános Iskola
pedagógusának szakmai életútja a Pedagógus Szolgálati Emlékéremig (2020)
„Az, hogy az iskola – és benne a tanár – milyen volt, csak jó 10 évvel az iskola elvégzése után
kezd kiderülni.” (Németh László)
Horváth Gyöngyi Margit kolléganő nevelőtestületünk értékes, megbecsült tagja. Általános
iskolai tanulmányait a Balatonszentgyörgyi Általános Iskolában kezdte, majd a Fonyódi akkor
Karikás Frigyes Gimnáziumban folytatta. Főiskolai tanulmányait a Pécsi Tanárképző Főiskolán
végezte. A diploma megszerzése után 1980-ban a Balatonszentgyörgyi Általános Iskolában a
mai Balatonszentgyörgyi Dobó István Általános Iskolában kezdte pályafutását matematika –
kémia szakos tanárként és itt töltött el 40 évet. A GYES időszakát kivéve 2015-ig minden
évben osztályfőnökként tevékenykedett, sőt az osztályfőnöki munkaközösség vezetője volt
2000 – 2010 között. Kiemelt figyelmet fordított a tehetségek felismerésére, diákjait
rendszeresen készítette fel tantárgyi versenyekre, ahol képességüktől függően eredményesen
szerepeltek.
Szakmai életútja során rendszeresen vett részt továbbképzéseken, mert mindig fontos volt
számára az önképzés, az új oktatási irányvonalak megismerése, alkalmazása, erre biztatta
pedagógustársait is. Kezdeményezésére vásárolt az iskola Commodore típusú számítógépeket,
és szakköri keretben elkezdte a számítástechnika-oktatást, a közben megszerzett
rendszerinformatikus végzettséggel.
1990-ben az akkori igazgató támogatásával szerezte be iskolánk az XT típusú számítógépeket,
amelyek lehetővé tették a számítástechnika oktatását tanórai keretben. Kolléganőnknek
köszönhetően már 1990 óta van intézményünkben számítástechnika (mai néven informatika)
oktatás. E fejlesztésnek köszönhetően az intézményből kikerült tanulók a középfokú iskolában
jól megállták a helyüket, sokan tettek le közülük ECDL vizsgát a középiskola első tanévében.
A rendszergazdai feladatokat 1990-től 2013. december 31-ig látta el. A különleges bánásmódot
igénylő tanulók támogatását mindig szívügyének tekintette és az egyéni igényeiknek megfelelő
stratégiákat alkalmazta. Tanítványaival mindig megértő volt, bátran bízhattak benne
kollégák, szülők is.
Aktív tagja volt intézményi innovációknak, pályázatoknak:
-

Intézményünk és az EduNet Tananyag-fejlesztési Alapítvánnyal együttműködési
megállapodást kötött a Common Goals – Common Ways című Leonardo
Innovációtranszfer projektjének kipróbálására. Ennek keretében került sor szakképzést
megelőző pályaorientációs nap megszervezésére, tesztelésére. Intézményünkben
történt kipróbálása során a program szervezője, kapcsolattartója volt.

-

2012 – ben a Balatonszentgyörgyi Dobó István Általános Iskola a Pannon Nyelvvizsga
Központ nyelvvizsga bázisa lett. Az intézmény évente több alkalommal nyelvvizsgát
bonyolított le angol és német nyelvből. Koordinációs, adminisztrációs és rendszergazda
feladatokat látott el a projekt a működése alatt.

-

2013.09.01.-től szakköri keretben a Természettudományi labor gyakorlat kémiai
részét vezette. A szakkör bevezetésére a fonyódi Mátyás Király Gimnáziummal
TÁMOP pályázat keretében kötött együttműködési megállapodás alapján került sor.

Iskolai Minőségirányítási Program:
A minőségirányítási csoport aktív tagja volt a COMENIUS 2000 kidolgozásának
kezdetétől, 1998-tól 2007-ig. Az IMIP megírása, majd az IMIP módosítása mellett a
gyakorlati megvalósításában, 2007-tól a Minőségirányítási csoport vezetőjeként, majd
később a BECS csoport vezetőjeként odaadással koordinálta a csoport munkáját.
Esélyegyenlőségi Helyzetelemzés és Intézkedési Terv:
Az intézmény felújítási pályázathoz kapcsolódóan Esélyegyenlőségi Helyzetelemzés
és Intézkedési Terv elkészítésére volt szükség, melynek elkészítését, végrehajtását
koordinálta. Az esélyegyenlőség intézkedési terv végrehajtása során mentorként
gondoskodott a program évenkénti végrehajtásáról, felülvizsgálatáról, az új intézkedési
terv kidolgozásáról, esélyegyenlőségi fórum megszervezéséről, a fenntartóval való
kapcsolattartásról.
Honlap fejlesztés: Létrehozta az iskola honlapját, melyet 2013.09.01-ig, mint rendszergazda
folyamatosan és rendszeresen fejlesztett és naprakész információkkal frissített.
Kolléganőnk közoktatási vezető végzettséggel, szakvizsgával rendelkezik, ez alapot adott
számára ahhoz, hogy továbbképezve önmagát, szakértői és minőségbiztosítási szakértői
feladatokat lásson el tanfelügyeleti és minősítési eljárásban, így segítve, támogatva
pedagógustársait.


2014 - ben a Tanfelügyeleti szakértők felkészítése pedagógiai szakmai
ellenőrzésre továbbképzést



2014 –ben Szakértők felkészítése pedagógiai minősítésre továbbképzést



2015- ben Felkészítés a pedagógiai – szakmai ellenőrzések (tanfelügyelet) és
pedagógusminősítési eljárások minőségbiztosítási tevékenységére továbbképzést
minőségbiztosító szakértők számára is elvégezte.



2014-ben a Szaktanácsadók felkészítése matematika, ember és természet, földünkkörnyezetünk, informatika, testnevelés és sport műveltségterületek fejlesztő célú
támogatására és Szaktanácsadók felkészítése – intézményfejlesztési szakterületen
képezte tovább önmagát.

Az alábbi nyertes pályázatok írásában, menedzselésében vett részt,




Informatikai normatíva pályázatok: Szakmai és informatikai eszközök támogatása.
Sulinet pályázat keretében ingyenes Internet hozzáférést és számítástechnikai
eszközöket kaptunk az intézmény számára.
2007-2010: DDOP 3.1.2 pályázat keretében Balatonszentgyörgyi Integrált
Közoktatási Intézmény fejlesztése valósult meg (kb. 900 millió Ft). A pályázat









írásában, projektfejlesztésben, a megvalósítás során a menedzsment tagjaként vett
részt a projektben. Ezzel a környék legmodernebb iskolája. a XXI. század iskolája
valósult meg.
2008.
TÁMOP
3.1.4.
Kompetencia
alapú
oktatás
bevezetése
Balatonszentgyörgyön (32 millió Ft) pályázat írása, megvalósítása során szakmai
vezető és IKT asszisztensként dolgozott. A projektben részt vett 14 pedagógus
laptopot kapott otthoni használatra az elméleti és gyakorlati felkészítés mellett..
2011. TIOP 1.1.1/ 07. Pedagógiai, módszertani reformot támogató informatikai
infrastruktúra fejlesztése (kb 10 millió Ft). Pályázat írása, kivitelezése,
eszközbeszerzés, pénzügyi elszámolás feladatokkal segítette iskolánkat. 6 db
digitális tábla csomag és 14 db asztali számítógép beszerzésével az oktatás és
informatika oktatás korszerűsítése neki köszönhető.
2011. TIOP 1.1.1./ 09. Pedagógiai, módszertani reformot támogató
informatikai infrastruktúra fejlesztése Balatonszentgyörgyön (kb. 27 millió
Ft). Minden tanuló számára tudtunk iskolai használatra tanulói laptopot biztosítani.
Pályázat írása, kivitelezése, eszközbeszerzés, pénzügyi elszámolás. 206 db tanulói
laptop és 11 db laptop került beszerzésre, tantermi használatra. A környékbeli
iskolák egyike sem rendelkezett hasonló felszereltséggel.
2018. EFOP 1.8.5. –Menő menza a Balatonszentgyörgyi Dobó István Általános
Iskolában pályázat írása, menedzselése, elszámolása. A 20 000 000 Ft támogatás
keretében az egészséges táplálkozás népszerűsítése mellett 6 millió Ft értékű
eszközbeszerzés valósult meg. Olyan eszközök kerültek beszerzésre, melyek jól
hasznosíthatók a későbbiek során is az iskola rendezvényein, az iskola életében,
alkalmanként a település egyéb rendezvényein.

A kolléganő iskolán kívüli tevékenységei is a fiatalok nevelését, oktatását, a kulturális
értékek közvetítését valósítják meg:
A helyi és a környékbeli önkormányzatok számára is számos pályázatot (írt, melyek
támogatást nyertek és hozzájárultak a települések infrastruktúrájának, kulturális
tevékenységének fejlődéséhez. 2006 – tól a Balatonszentgyörgyi Info Ház Egyesület
elnökeként segíti a modern, ugyanakkor biztonságos internethasználat népszerűsítését.
A sikeres pályázatoknak köszönhetően kolléganőnk jelentős mértékben hozzájárult az
intézményi infrastruktúra fejlesztéséhez, melynek maradandó értékei napjainkig és a későbbi
években is láthatók és hozzáférhetőek lesznek a gyerekek és felnőttek számára. Pedagógusi
munkájával sok diákunk fejlődési útját segítette, de úgy gondolom, hogy szakmai
munkásságáért az egész intézmény, a felnevelt- oktatott generációk és szüleik is, mi
mindannyian köszönettel tartozunk.

