„MINDIG ÚJÍTÓ VOLTAM...”
A Genius- és Comenius-díjak átadása mindig felemelő élmény, hisz
példaképnek tekinthető pedagógusokkal ismerkedhetünk meg. Életútjuk tanulságos, tapasztalataik irányt mutatnak, gondolataikra érdemes odafigyelni. A Genius Apáczai Diploma Díj arany fokozatában
részesült Andó Károly, a Nyíregyházi Főiskola Apáczai Csere János
Gyakorló Általános Iskolája és Alapfokú Művészetoktatási Intézményének igazgatója.

– Díjat kapni mindig nagy öröm, de azt hiszem, annak
külön üzenete van, ha valaki a pedagógusok Kossuth-díját
kapja.
– Nagy megtiszteltetés számomra, egyben öröm, boldogság, felemelő érzés ez a díj, s ezzel egyszerre fogalmazódik meg bennem a köszönet a felterjesztőknek, a
nevelőtestület tagjainak, a referenseknek, a fenntartónak,
valamint családomnak, akik folyamatosan támogatták
munkámat, de mindenekelőtt a díj alapítójának. Van egy
kiadó az országban, ami szívügyének tekinti a pedagógusok megbecsülését, és van egy személy, aki nem más, mint
az Apáczai Kiadó ügyvezető igazgatója, Esztergályos Jenő,
akinek jóvoltából már tíz éve minden tanévben kilenc pedagógus részesülhet az általa megálmodott kitüntetésben.
– Az elismerés mögött mindig sok munka van. Kik azok,
akikre feltétlenül számíthatott a pályája során? Ejtsünk pár
szót a kezdetekről!
– Huszonöt éve vagyok a pályán, sok helyen dolgoztam,
s mindenütt kaptam valamit, aminek birtokában a felnövekvő generációkat egyre magasabb szintre próbáltam
eljuttatni. Végigjártam azt az oktatási palettát, ami szerintem minden pedagógusnak az előnyére válna. Minden
színtéren dolgoztam a kisiskolától a hátrányos helyzetű
településen át, a roma gyerekek oktatásán keresztül a tehetséggondozásig és a gyakorlóiskoláig.
Meghatározó volt az 1987-ben Kálmánházán töltött
első szép év, majd Nyíregyházán a 9-es számú Általános
Iskola, ahol elsősorban sportot tanítottam.
Huszonkilenc évesen lettem igazgató Hodászon, és kilenc tanulóévet töltöttem ott. Különös volt elmondani
a 60 éves kollégáknak az újító gondolatokat, de sikerült
kezelni a helyzetet. A kihívást elsősorban a hátrányos
helyzetű gyerekekkel való foglalkozás jelentette, majd
1994-ben, a korunkat megelőzve indítottunk szakiskolát
a környező települések integrációjával. Egy új iskolát építettünk az ottani nevelőkkel, s a Kölcsey Ferenc Általános
Iskola és Szakiskola nevet adtuk neki. Bár jó néhány év
eltelt, az akkor pályázaton nyert buszt még ma is használja
a település.
Kilenc sikeres év után megkerestek Nagyecsedről, s átmentem egy ének-zene tagozatos nagyobb iskolába, ami
akkoriban az Apáczaival versengett a megye legjobb iskolája címért. Öt évig dolgoztam ott, az integrációs pe-
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dagógiai rendszer kiépítésében és a képesség-kibontakoztató oktatásban alkottunk maradandót. Sok ügyes, okos
gyerek volt ezen a zsáktelepülésen, s ami külön érdekesség, hogy régen nagyecsedi pedagógusok is részt vettek a
Nyíregyházi Főiskola, illetve a jogelőd intézmény alapításában. Dancs Lajos tanár úr az Ének-zene Tanszék, Pál
Miklós pedig a biológiaoktatás alapjait rakta le a főiskolán.
A nagyecsedi évek után, 6 éve jöttem az Apáczaiba. Dr.
Jánosi Zoltán rektor úrral egyszerre kezdtük el a munkát 2007-ben, ő rektorként, én megbízott igazgatóként.
A korábbi munkahelyeimhez hasonlóan próbálok itt is
a szakmaiság megőrzésével és a racionalitást képviselve igazodni a kor követelményeihez. Fontosnak tartom,
hogy a képzési repertoárt bővítve, sikerült egy művészeti
iskolát kialakítani, megtartva az eddig is kiemelkedő tehetséggondozást. A további arculatformálásnak részei a
2013 őszétől emelt óraszámmal induló évfolyamok (matematika, természettudományos és nyelvi képzés, valamint
humán képzés, ami a drámával kapcsolódik össze). Négy
ilyen osztály indul az 1. és az 5. évfolyamon.
– Mi motiválta, hogy pedagógus legyen? Voltak ösztönzői, példaképei?
– Salgótarjánban már az általános iskolában elkezdtem sportolni, s a sporttal összefüggő pályát is képzeltem el magamnak. Érdekeltek a labdajátékok, de végül
atléta lettem, távol- és hármasugrással foglalkoztam,

ezt magas szinten képviseltem, országos eredményeim
is voltak, hármasugrásban azóta is én tartom a főiskolai
helyi csúcsot. Egy válogatott edzőtáborban találkoztam
két nyíregyházi oktatóval, akik megkerestek, hogy jöjjek a főiskolára. Edzőként vagy testnevelőként szerettem
volna dolgozni. Földrajz–testnevelés szakon kezdtem el
a tanulmányaimat, s mellette a sportot is folytattam, de
végzés után inkább a pedagóguspálya felé orientálódtam,
amiben a gyerekek szeretete is fontos szerepet játszott. Ma
is nagyon szeretem a gyerekeket, s a pedagóguspálya nélkülözhetetlen részének tartom a gyermekcentrikusságot.
A főiskola után beiratkoztam a testnevelési egyetemre,
majd elvégeztem a kistérségi szakértői és a közoktatás-vezetői képzést. A szakmai gyakorlatból adódó tapasztalatokat mindig igyekeztem átültetni az adott iskola életébe.
Mindig újító voltam, szerettem volna innovatívan változtatni az adott rendszereken.
– Milyen jelentősebb eseményre, örömtelire vagy esetleg
embert próbálóra emlékszik vissza szívesen – akár a sikerélmény, akár az eredményes küzdés kapcsán?
– Igen, számos élményem van pályafutásom korábbi éveiből. Hodászon például három hátrányos helyzetű
roma gyereket készítettem fel egy atlétikaversenyre. Ennek a megyei döntőjével egy időben rendezték a Litvánia–
Magyarország focimeccset, s motivációként azt mondtam
a gyerekeknek, amennyiben megnyerik a megyei döntőt,
elviszem őket a mérkőzésre, és a VIP-szektorban fogunk
helyet foglalni. A gyerekek megnyerték a 3 x 1000 m-es
váltót, sőt az országos döntőbe is bejutottak. Nagy feltűnést keltettünk a meccsen a támogatók között… Tehát
ezek között a gyerekek között is vannak, akik szívvel-lélekkel dolgoznak, csak az ő későbbi nyomon követésük
már sokkal nehezebb feladat. Azért tudok mondani sikertörténeteket olyan iskolából is, ahol a halmozottan hátrányos helyzetű gyerekek aránya mára 85%-ra nőtt.
– A közoktatás-nevelés területe a megújulás útjára lépett. Milyen várakozásokkal tekint a változások elé?
– Remélem, hogy az életpálya modell több problémára
is megoldást nyújt, s az anyagi megbecsültség vonzóvá teszi ezt a pályát. Ha növekszik az anyagi elismerés, akkor
a társadalmi presztízs is emelkedik. Ellenkező esetben,
véleményem szerint, valós veszély, hogy tíz év múlva nem
lesznek gyakorlóiskolai minőséget képviselő, magasan
képzett tanárok. Fontos lenne az amerikanizálódás megállítása, s ne csupán a média adja a jövőképet. Az információk begyűjtésének nélkülözhetetlen eszköze az internet,
de nem válhat mindenhatóvá. Egyáltalán nem mindegy,
mit kapnak a felnövekvő generációk az oktatásban, de
még inkább a nevelésben. Csak gyakorlott, lelkiismeretes, szakmailag és pedagógiailag is felkészült pedagógusokkal lehet a társadalom számára hasznos, adót fizető
és Magyarországon maradó embereket képezni. Enélkül
viszont folytatódni fog az agyelszívás, s ha nem sikerül
megállítani a szakemberek külföldre vándorlását, akkor

az ottani társadalmat fogják erősíteni a magyar tanárok,
informatikusok, orvosok.
– A köznevelés rendszere mellett a felsőoktatás átalakítása is elindul hamarosan. Valljuk be, hogy az elmúlt évek
tapasztalatai alapján legalább annyi ezen a területen is a
tennivaló. Hogyan vélekedik a várható régi-új modellről?
– Jó lehet, ha a főiskolai tanárképzés megerősödik, az
életpálya modellel együtt mind a főiskola, mind a gyakorló
helyzetét megerősítheti. Szembe kell azonban nézni a demográfiai változásokkal, azzal, hogy a gyermeklétszám tovább fog csökkenni. Nyíregyházán az idén ezer fő alá esik
az 1. osztályba beiskolázandó gyermekek száma, ami az
iskolák számának csökkenését is maga után vonja. A jelenlegi tizenhat általános iskola, a gyakorlók és az egyházi intézmények egyre kisebb tortán kell, hogy osztozkodjanak.
S közben persze mindenki a minőséget igyekszik választani, lassan megszűnnek a periférián lévő iskolák, s az agglomerációból is be fogják hozni a gyerekeket a városba, hiszen a munkahelyek is itt vannak. A vidéki iskolák helyzete annál inkább nem lesz könnyű, mert fenyeget az elnéptelenedés veszélye, s a halmozottan hátrányos helyzetű és
a roma gyerekek száma tovább nő. Az ezt megakadályozni
szándékozó törekvések ellenére bizonyos megyékben homogén iskolák fognak kialakulni, az integrációs szándék
saját magát zárja csapdába. Emellett megoldásra vár az értelmileg sérült gyerekek integrálása is.
– Számos tennivalója mellett mit csinál egy Genius Apáczai Diploma Díjas igazgató, amikor pihen?
– A sport szeretete mára is megmaradt, fontosnak tartom a stresszmentes életet, az egészséges életmódot, ezért
a dolgos hétköznapok mellett is szükségét érzem a kerékpározásnak, az úszásnak csakúgy, mint a kertészkedésnek
és a kutyáimmal való foglalkozásnak. A feladatainkat
csak úgy tudjuk ellátni, ha megőrizzük a test és a szellem
harmóniáját.
– Köszönöm a beszélgetést, további töretlen alkotóerőt és
hitet kívánok munkájához.
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