A Balatonszentgyörgyi Dobó István Általános Iskola tanára,
Vető Gyöngyike pedagógus szakmai életútja
aki a Siófoki Tankerületi Központ szakmai munka elismerését kapta 2020-ban

Vető Gyöngyike kolléganő a Balatonszentgyörgyi Dobó István Általános Iskola tanára, 2019.
augusztusa óta. Érkezése megújulást, lendületet, új arculatot hozott iskolánkba. Belépve az
aulába, folyamatosan találkozunk keze nyomával, ötletei révén készült újdonságokkal.
Gyönyörű nagyméretű magyar címert készített aulánk falára, illetve iskolánk névadójának
Dobó Istvánnak imáját és esküjét is művészi precizitással készítette el, példát mutatva
diákjainknak is, igényességben, esztétikai élményben. Rendszeresek a tanulóink munkáiból
készülő képzőművészeti kiállításaink. Iskolánk szellemisége felpezsdült, minden kolléga
számíthat segítségére, ötleteire. Rendkívül sokat tesz azért, hogy iskolánk művészeti
iskolává válhasson. Munkájában kiemelten segíti a hátránykompenzációt, ugyanakkor
feladatának tekinti a tehetséges, jó képességű gyermekek fejlesztését is. Mióta
nevelőtestületünk aktív tagja, azóta hirtelen minden diák szeret rajzolni, nem félnek a
kudarctól. Nála olyan gyerekek is sikerélményt szereznek rendszeresen, akik esetleg
tanulmányi téren, vagy családi körülményeik miatt hátrányban vannak. A pécsi Janus
Pannonius Tudományegyetem Tanárképző Karán szerezte meg diplomáját földrajz – rajz
szakon 1991-ben.
Az innováció, a pedagógiai megújulás híve, a diákok aktivitására épülő, motiváló,
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. Az
iskolai rendezvények, ünnepek megvalósításában a szervező kollégák mindig számítanak rá,
kikérik véleményét és az igényes dekoráció elkészítésében rendszeresen, aktívan
közreműködik a tehetséggondozásra járó tanulókkal. Nevelőtestületünk értékes tagja, igazi
csapatember, akinek szakmai lelkesedése ösztönző, példamutató, büszkék vagyunk rá,
munkáira és tanulóival elért eredményeire.
Kiaknázza a vizuális kultúra erkölcsi-nevelő hatását. A vizuális kommunikáció és a
médiatartalmak közvetítése során a személyes példaadás segítségével rámutat, és belső
igénnyé teszi az emberi értékeket. Adventi jótékonysági célú pedagógus-kreatív délutánunk
aktív szervezője volt. Évszakhoz, ünnephez aktualizált iskolai dekoráció készítésébe
folyamatosan bevonja iskolánk valamennyi diákját – bejárat, aula, folyosók, faliújságok,
tantermek.
Felzárkóztató tevékenysége és kiemelkedő színvonalú tehetségfejlesztő munkája révén
valamennyi tanítványa élményszerű rajz- vizuális nevelés-oktatásban részesül, ahol a
kreativitás, a problémamegoldó gondolkodás fejlesztése áll a középpontban.
A személyiségfejlődésükben problémákkal küzdő tanulók esetén a művészetterápia
módszertanát is alkalmazza az önbizalom, önállóság, pozitív szemlélet kialakításához. Több

különböző nehézségi szintű, de azonos vizuális problémát hordozó feladatsorral segíti a
személyes sikerhez jutás élményét.
A tanulói alkotások értékelésekor tapintatosan, a helyzet adta nevelési lehetőségek
kiaknázásával reflektál. Foglalkozásain tudatosan alakítja ki a másik véleményét meghallgató
és tiszteletben tartó magatartásformát. Maga is példát ad tanítványainak (beszédmodor,
stílus, megjelenés stb.). Tanítványai tudják, hogy a vizuális képességek tekintetében
mindenkiben más-más érték van jelen. Folyamatosan ösztönzi tanítványait képzőművészeti
kiállításokon, pályázatokon, tanulmányi versenyeken való részvételre.
Környezetvédelmi témájú feladatokkal, újrahasznosításssal megoldható projektekkel
színesíti Ökoiskolánk arculatát, amelyben a tanulók nemcsak összemérhetik tudásukat, de új
ismereteket is szerezhetnek.
Képzőművészeti pályázatok, amelyeken a 2019/2020-as tanévben részt vettünk általa:
09. 24. „Erdők Hete” megyei rajzpályázat
09. 30. „Magyar Népmese Napja” községi rajzpályázat
10. 22. „Hiúz álmok” országos rajzpályázat
11. 13. „Álommeló” megyei pályaválasztási rajzverseny: 7. osztályos SNI-s tanulónk II.
helyezést ért el, a Kaposvári Megyeházán rendezett eredményhirdetés kiállításán 7 tanuló
rajza képviselte iskolánkat.
11. 22. „Advent” megyei rajzpályázat
02. 24. „Az év madara: az erdei fülesbagoly” országos rajzverseny
04. 30. „Víz és klímaváltozás”- megyei rajzverseny a Víz Világnapja alkalmából
05. 04. „Otthon vagyunk” országos rajzpályázat
05. 12. „Ki lesz a mai Manó?” országos fotópályázat
05.13. „Lovas Nemzet” országos rajzpályázat
05. 29. „Dohányzásmentes Világnap 2020.” országos rajzpályázat
05. 31. „Mesterecset” országos rajzpályázat
05. 31. „Ember és természet” országos fotópályázat
Több pályázatnak a későbbiekben lesz eredményhirdetése.
Saját szervezésű, házi alkotói versenyek:
10. 04. Rajzverseny Állatok Világnapja alkalmából
10. 18. Rajzverseny Dobó-nap alkalmából
12. 09. Karácsonyi képeslaptervező rajzverseny
03. 11. Kokárda verseny A Nemzeti Összetartozás Napja alkalmából
Iskolai témahetek, amelyek lebonyolításában aktívan részt vett:
10. 14-18. „Ősz kincsei” alsó tagozatos témahét
11. 25-29. „Európai Hulladékcsökkentési Hét” iskolai témahét
Intézményünk és diákjaink sikeres jövőjéért felelősen gondolkodva, aktív szerepet vállal a
fejlesztési folyamatok megtervezésében, kivitelezésében, intézményünk jó gyakorlatainak,
hagyományainak ápolásában.

