A Balatonszentgyörgyi Dobó István Általános Iskola tanára,
Kocsis Ildikó szakmai életútja
aki a Siófoki Tankerületi Központ szakmai munka elismerését kapta 2019-ben
Kocsis Ildikó kolléganő a Balatonszentgyörgyi Dobó István Általános Iskola tanára, már több
mint 25éve. Munkájában kiemelten segíti a hátránykompenzációt, ugyanakkor feladatának
tekinti a tehetséges, jó képességű gyermekek fejlesztését is. Az innováció, a pedagógiai
megújulás híve, motiváló, a diákok aktivitására épülő, színvonalas oktatás szervezésével,
innovatív projektek és versenyek kihasználásával teszi hatékonnyá az iskolában folyó
tehetséggondozást, felzárkóztatást. Innovatív módszerek alkalmazásával példát mutat és az
intézményünkben dolgozó pedagógusokat is aktivizálja. Nevelőtestületünk értékes tagja,
szakmai lelkesedése példamutató, a több éve hatékonyan alkalmazott új tanítási módszerek,
technikák beépülve a mindennapi gyakorlatba, önálló gondolkodásra, problémamegoldásra
serkentik a tanulókat. Felzárkóztató tevékenysége és kiemelkedő színvonalú tehetségfejlesztő
munkája révén valamennyi tanítványa élményszerű matematika és fizika oktatásban részesül,
ahol a kreativitás, a problémamegoldó gondolkodás fejlesztése áll a középpontban. Több
jótékonysági program szervezésében is részt vett.
A keszthelyi Vajda János Gimnáziumban érettségizett 1989-ben, majd a pécsi JPTE Tanárképző
Karán szerezte meg a diplomát matematika-fizika szakon 1993-ban.
Még abban az évben el tudott helyezkedni jelenlegi munkahelyén, ahol azóta is dolgozik.
Kezdetben matematikát és fizikát tanított, később napközis nevelő is volt. Napközis
nevelőként a gyerekek tanulmányainak segítésén kívül sokat foglalkozott a nevelésükkel is.
Közben szintén a pécsi egyetemen elvégezte az informatika szakot is. Régebben
osztályfőnökként és jelenleg igazgatóhelyettesként fontos feladatának tekinti, a diákok
életútjának alakítását, a tervszerű pályaorientációs munkát. Áttanító pedagógusként az elmúlt
években Balatonkeresztúron és Somogysámsonban vállalta az informatika tanítását, a digitális
pedagógia népszerűsítését.
2017 márciusától megbízott igazgatóhelyettes, majd 2017 augusztusától intézményünk
kinevezett igazgatóhelyettese. Az önképzést, önfejlesztést mindig is céljai között tartotta
pedagógus pályája során. A tehetséggondozást és a hátrányos helyzetű tanulókkal való
foglalkozást is hangsúlyozza. Tavaly a Szentgyörgy Tanodában matematika tanárként részt vett
a hátrányos és halmozottan hátrányos tanulók oktatásában.
Iskolánkban évek óta szervezi a Jedlik Ányos fizikaverseny helyi fordulóját, ahonnan több általa
felkészített tanuló jutott az országos döntőbe. Matematika, fizika és informatika tantárgyakból
is több alkalommal vitt tanulókat helyi vagy megyei szervezésű versenyekre. Rendszeresen
visz tanulókat volt iskolájába, a Vajda János Gimnáziumban szervezett Newton Kupára, ami a
környék egyik legrangosabb versenye matematika, fizika és informatika tárgyakból.
A Futó Elemér környezet- és természetvédelmi verseny egyik szervezőjeként részt vesz a
feladatsorok összeállításában és a verseny lebonyolításában. Fizikai és környezetvédelmi

témájú feladatokat, kísérleteket talál ki, amelyben a tanulók nemcsak összemérhetik
tudásukat, de új ismereteket is szerezhetnek.
Rendszeresen szervez előadásokat. Elhozta iskolánkba az MVM partner előadóit, akik a
megújuló energiákról tartottak érdekes előadásokat. A Digitális Témahét kapcsolattartója és
szervezője. Ennek keretében is előadásokat szervez, és a kollégákat is buzdítja ilyen témájú
osztályfőnöki órák tartására. Ő a Pontvelem tanár iskolánkban, segítségével a gyerekek
nagyon sok használt elemet adtak le, és a cserébe kapott kuponokért játékokat, használati
tárgyakat tudtak rendelni maguknak. Évek óta részt vesz a Világ Legnagyobb Tanórája
mozgalomban. Elkötelezett a globális célok mellett, és tanítványait is erre buzdítja.
Osztályfőnökként ő volt az első, aki az önkormányzat által szervezett sítáborba elvitte az
osztályát, ezzel is hozzájárult ahhoz, hogy a testvértelepülésünkkel, a szlovákiai Nagyidával
szorosabbá váljon iskolánk kapcsolata.
Rendszeres kapcsolatot tart fenn a Családsegítő szolgálattal és a védőnővel, ezzel is segítve a
problémás családok mindennapjait.
Intézményünkért, diákjainkért sok maradandót alkotott, volt tanítványaival ma is jó a
kapcsolata, bizalommal fordulnak hozzá. A kolléganő minden tevékenységét, pedagógiai
munkáját áthatja az iskola világának szeretete, a közösségépítés, a tevékeny munka a tanulói,
a nevelői, és a szülői közösségért.

Hitvallása:
„Szeretet nélkül lehet fát aprítani, és szeretet nélkül lehet téglákat formálni, de szeretet nélkül
nem szabad gyermekekkel bánni!” (Lev Tolsztoj)

