„TEGYÉTEK BOLDOGGÁ AZ EMBEREKET!”
Mostani portrénkat egy olyan közoktatási intézményről „rajzoltuk”,
melyben a töretlen szakmai fejlődés, a megvalósított innovációs törekvések mellett az értelmi-érzelmi nevelés is példaértékű. A sárospataki Szent Erzsébet Katolikus Általános Iskola nemrég került egyházi
fenntartás alá. Kissné Murányi Andrea igazgatónő mutatta be az iskola mindennapjait, specifikumait, nevelési, oktatási alapfilozófiáját.

ROZMÁN LÁSZLÓ
– Kérem, mutassa be az iskolát, kiemelve története során
a legjelentősebb eseményeket!
– Iskolánk – az alapító okirat alapján – 1994. április 26tól végzi működését, intézménytörténeti szempontból az
alapítás éve 1869. Az intézmény gyakorlóiskolai státuszát
indokolta, hogy a Comenius Tanítóképző Főiskola tanító szakos hallgatóinak szakmai gyakorlatát az itt dolgozó
szakvezető tanítók látták el. A jelenlegi épület 1979-ben
vette fel Árvay József nevét, aki elévülhetetlen érdemeket
szerzett az elemi népoktatás kialakításában. A kezdetben
zenetagozatú iskolaként és 16 tanulócsoporttal működő
intézmény több változáson ment keresztül. A zenetagozat
megszűnt, és helyébe lépett az 1987/1988-as tanévtől részlegesen az értékközvetítő és képességfejlesztő program,
amely az 1989/1990-es tanévtől teljes tantárgyi rendszerével vált részévé oktatásunknak. A szülők kérésére ezt a
programot az 1996/1997-es tanévben már nem indítottuk.
2000-ben a Comenius Tanítóképző Főiskola integrálódott
a Miskolci Egyetemhez, ezt követően az iskola neve: Miskolci Egyetem Comenius Tanítóképző Főiskolai Kar Árvay
József Gyakorló Általános Iskolája. 2008 januárjától a Miskolci Egyetem Árvay József Gyakorló Általános Iskolája néven önállóan gazdálkodó szervezeti egységként működött
tovább.
– Intézményük a közelmúltban fenntartóváltáson esett
át. Milyennek ítéli a váltást? Milyen pozitívumokat hozott,
netán milyen nehézségeket okozott a változás?
– 2011. augusztus 30-tól az Egri Főegyházmegye fennhatósága alatt Szent Erzsébet Katolikus Általános Iskola
néven kezdte el működését a „régi-új” intézmény, ezzel teljesülhetett a város katolikus lakosságának a vágya. A változást a tanítóképzős főiskolai hallgatók számának jelentős csökkenése, így a gyakorlóiskolai státusz elvesztése is
indokolta. Továbbra is igyekszünk – hagyományainkhoz
hűen – a minőségi nevelést, oktatást megvalósítani, valamint, hogy munkánk során Istent, Hazát és Embertársakat szerető gyermekeket neveljünk. A tanévnyitó szentmise a sárospataki bazilikában volt, ahol Ternyák Csaba érsek atya beszédében elmondta, hogy: Szent Erzsébet ontja
segítségét Sárospatakra. Hiszen négy évvel ezelőtt kapta a
basilica minor rangot a templomunk, 2011 tavaszán költöztek a Szent Erzsébet nővérek a városba, most pedig új
tanévet kezd a Szent Erzsébet Katolikus Általános Iskola.
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A 407 tanuló között vannak római katolikus, görög
katolikus és református gyermekek is, akik szeptembertől – a felekezetüknek megfelelően – heti két hittanórán
vesznek részt. Az éves programunkban a hagyományos
iskolai rendezvények mellett megjelennek az egyházi ünnepek, lelki napok, melyek alkalmat adnak a hitélet és a
közösségi összetartozás erősítésére. Kecskés Attila helyi
plébános atya havonta szervez katolikus tájékoztatót a
pedagógusok számára. Így vendégünk volt már többek
között Seregély István nyugalmazott egri érsek, Kuklay
Antal atya, Bíró László püspök atya, Kékesi Györgyné, az
egri Szent Imre Katolikus Általános Iskola és Jó Pásztor
Óvoda igazgatója.
Az idei tanévtől nagyobb hangsúlyt fektetünk a családi életre nevelésre, ezért havonta egyszer a felső tagozatos osztályaink „családórák”-on vesznek részt, melyeken
a drámapedagógiai és a kooperatív tanulás módszereit is
alkalmazzák a szakemberek. Úgy gondolom, hogy a fiatalokat fontos felkészíteni erre az „élethivatásra” is annak
reményében, hogy a felnövekvő nemzedéknek nagyobb
esélye legyen a kiegyensúlyozottabb házasságra és a boldog családi életre.
– Milyen specifikumokkal rendelkezik az iskola a gyakorlóiskolai léttel összefüggésben vagy esetleg azon túl az
oktatásban, nevelésben?
– Igaz, hogy a gyakorlóiskolai státusz az idei tanévtől
megszűnt, de a szakvizsgázott pedagógusok továbbra is
ellátják a gyakorlati képzést a Comenius Főiskolai Karral
történt külön megállapodás alapján. Intézményünkben
nagy tapasztalattal rendelkező tanítók, tanárok vezetik

be a gyermekeket a tudás rejtelmeibe, akiknek többsége
hosszú éveken keresztül a tanítójelöltek szakmai felkészítését is végezte.
Igyekszünk a hagyományos módszerek mellett a legmodernebb tanulásszervezési eljárásokkal növelni diákjaink ismeretszerzési motivációját. A TIOP 1.1.1-07/1
„A pedagógiai, módszertani reformot támogató informatikai infrastruktúra fejlesztése” nyertes pályázatnak köszönhetően iskolánk 18 024 875 Ft értékben 38 db iskolai
számítógép és 9 tantermi csomag, 1 db wifi, 1 db alkalmazás szerver és 1 db szerver szoft ver beszerzésére kapott
lehetőséget a 2011/2012-es tanév kezdetén. Szinte minden
tanítási órán és napközis foglalkozáson használjuk ezeket
az eszközöket, hogy élményszerűbbé tegyük a tanulást és
segítsük a kulcskompetenciák fejlesztését.
Korszerűen felújított tantermekben várjuk tanítványainkat. Rendelkezésünkre áll egy három részre osztható
tornacsarnok a megfelelő sporteszközökkel. Tágas aulánk
sokféle rendezvény helyszíne. Saját üzemeltetésű konyhával
és étteremmel rendelkezünk. Az udvar nagysága a gyermekek létszámához képest elegendő teret és lehetőséget biztosít a szabadidő hasznos eltöltéséhez, a játszóeszközök az EU
szabványnak megfelelő minőségűek. Az iskolánkban folyó
munkánkról folyamatosan tájékoztatjuk az érdeklődőket a
www. iskolatkeresek.hu/szenterzsebet honlapunkon.
A tehetséggondozás színterei a különböző szakkörök,
sportkörök, fakultációk, versenyek, napközis foglalkozások. Tanulóink a tanulmányi versenyeken rendszeresen
érnek el kimagasló eredményeket, így 2011-től Tehetségpontként regisztráltunk. Iskolánk eredményesen pályázott az NTP-OKA-XXI: Közoktatásban működő tehetséggondozó műhelyek támogatására. A programba olyan
9-11 éves gyermekek vettek részt, akik a társas készségeiket illetően mutattak az átlagosnál jobb teljesítményt.
Művészeti csoportjaink: énekkar, színjátszó és mazsorett, melyek igényes előadásaikkal az iskolai programokat
színesítik.
Iskolánkban aktív diákönkormányzati élet folyik, a
vezetőségi tagok számára ősszel kétnapos tábort szervezünk, melynek közösségépítő ereje van. Itt állítják össze
az éves programjukat is, melyek nagyon változatossá és
tartalmassá teszik a diákok tanórákon kívüli tevékenységét. A szervezőmunkájuknak köszönhetően jutottak el
felső tagozatosaink Budapesten a Jégszínházba, a Csodák
Palotájába, a Madách Színház József és a színes szélesvásznú álomkabát előadására. Gyermeknapi rendezvényünkön, a tanév végén együtt játszik tanár és diák. Az iskolai
táborral bejárjuk az ország különböző tájegységeit, melynek célja a kikapcsolódáson kívül, hogy az ott szerzett ismereteket a tanórákon is hasznosítani tudják a tanulók.
Angol és német nyelv tanulására van lehetőségük a diákoknak, a szorgalmasabbak a 8. évfolyam végére az alapfokú nyelvvizsgát is megszerzik. Bízunk abban, hogy az
Európa területén működő Szent Erzsébet Katolikus Isko-

lákkal testvérkapcsolatokat tudunk majd kiépíteni, és ez
erősíteni fogja a gyermekek nyelvtanulási kedvét.
– Miben nyilvánul meg az intézmény és az Apáczai Kiadó kapcsolata?
– Hosszú évek óta jó kapcsolatot ápolunk az Apáczai Kiadóval. Az alsó tagozatos kollégák többsége apáczais tankönyvekből tanít, az interaktív anyagaik pedig nagyban
segítik a pedagógusok munkáját. Sokan eredményesen
vettek már részt az „Így dolgoztam…” és az „Óravázlatok
és tanítási tervezetek” pályázatokon is. Főiskolai hallgatókat szinte minden évben készítünk fel országos versenytanításra, valamint pedagógusaink is vettek már részt az
Apáczai Kiadó által meghirdetett tanítási versenyeken,
ahol kiemelkedő helyezéseket értünk el.
– Közoktatási rendszerünk a megújulás útjára lépett,
felgyorsulni látszanak az események. Mit várnak a változásoktól?
– Nagy várakozással nézünk az új köznevelési törvény
elé. Világos szabályokat szeretnénk, jó lenne már egy kis
állandóság, a pedagógus számára biztonságosabb jövőkép
a bérezés és a társadalmi megítélés szempontjából is. Valójában úgy gondolom, a törvények mellett nagyon fontos
az, hogy az igazán elhivatott pedagógus mindig értéket
közvetít és mintát nyújt a tanítványai számára.
– Ha a mai, kissé zaklatott világunkban meg kellene határozni egy biztos pontot, kapaszkodót, akkor az Önök iskolája mit üzenne?
– Az oktatáspolitikai irányvonal által megfogalmazott
lehetőségek kivitelezése, valamint iskolánk értékátadó,
értékteremtő célkitűzéseinek folytatása áll megvalósítandó feladataink középpontjában. A legfőbb keresztény értékek Jézus életében mutatkoznak meg a legteljesebben.
Ezért a diákok elé példaként az ő személyét és az őt példamutatóan követő embereket kell állítanunk. Céljaink
eléréséhez segítséget nyújt számunkra névadónk, Árpádházi Szent Erzsébet, aki hosszú évszázadok óta a gondoskodás és az elesetteket felkaroló szeretet példaképe. Szent
Erzsébet nyomdokán haladva igyekszünk nevelő-oktató
munkánkban követni védőszentünk tanítását: „Tegyétek
boldoggá az embereket!”
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