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– Mi motiválta, hogy pedagógus legyen? Kérnék egy rövid 
pályaképet, kiemelve a fontos állomáshelyeket!

– Az általános iskola első osztályától kezdve jó tanuló 
voltam. Sokat segítettem a gyengébben tanulóknak. Örö-
met jelentett számomra, ha a közös tanulás után társam 
eredményesen, sikerrel szerepelt a számonkérés alkal-
mával. Jó érzéssel töltött el, hogy megértette a magyará-
zatomat, át tudtam adni a tudásomat. Egy súlyos beteg 
osztálytársamnak vittem naponta a leckét, segítettem a 
tanulásban, hogy ne maradjon le tőlünk. A tanítóm meg-
dicsért a tanév végén. Oklevelet is kaptam érte. Ekkor gon-
doltam először arra, hogy én tanító néni szeretnék lenni! 

Kecskeméten kezdtem pedagógusi pályafutásomat. Je-
lenlegi munkahelyemen 1983 óta dolgozom. 1989-ben 
az alsó tagozatos munkaközösség választott meg igazga-
tóhelyettesnek. 1990-ben elvégeztem a vezetőképző tan-
folyamot.

1991-ben „Eredményes munkáért miniszteri dicséret” 
kitüntetést kaptam. 1994-ben diplomáztam Szegeden a 
Juhász Gyula Tanárképző Főiskola pedagógia szakán. 
1996-ban felvételt nyertem az országos szakértői listára. 
1997-ben felvettek szaktanácsadónak a Bács-Kiskun Me-
gyei Pedagógiai Intézetbe. Az 1998/99-es tanévtől lettem 
az Arany János Általános Iskola igazgatója. 2001-ben köz-
oktatás-vezetői szakvizsgát tettem, és főtanácsosi címet 
kaptam. Tantestületem 2006-ban felterjesztett a „Kecske-
mét Városért Oktatási Díj” kitüntetésre, melyet Kecske-
mét Megyei Jogú Város Önkormányzatától megkaptam. 
2007-ben a Széchenyivárosi Óvoda és Általános Iskola 
többcélú, közös igazgatású közoktatási intézmény igazga-
tója lettem.

– Hosszú évekig volt igazgató. Mi volt az, ami a nehézsé-
geken átsegítette, kikből, miből merített erőt?

– Alapvetően pozitív gondolkodású, optimista ember 
vagyok. A nehézségeken átsegített a hitem, a gyerekek-
től kapott szeretet, a kollégáim, családom támogatása. 
Hiszek a Gondviselésben, abban, hogy az EMBERSÉG, 
a hitelesség, a tudás, a kölcsönös megbecsülés meghozza 
gyümölcsét. Olyan kollégákkal dolgoztam együtt az el-
múlt évek során az Arany János Általános Iskolában és a 
Széchenyivárosi Óvoda és Általános Iskolában is, akikre 
jóban, rosszban számíthattam. Nemcsak követtek, hanem 
velem együtt szárnyaltak. Hittek és bíztak bennem, ahogy 

én is bennük. Innovatív, szakmailag igényes, elismerésre 
méltó tantestületet vezettem. Együtt gondolkoztunk a 
megújuláson, újításokon, a problémák megoldásán. Igye-
keztünk mindenből a legjobbat kihozni, nem pazaroltuk 
az energiánkat sopánkodásra. A hitemből, a gyerekek, 
kollégák, iskolám iránt érzett szeretetből és a családom-
ból merítettem erőt a mindennapi megpróbáltatásokhoz.    

– Szakértői, szaktanácsadói munkát is végzett rengeteg 
elfoglaltsága közepette. Mit tartana a legfontosabbnak, mi-
lyen tanácsot adna a pedagógusoknak?

– Az iskola a gyerekekért van. Az intézmény tevékeny-
ségének középpontjában a minőségi nevelő-, illetve okta-
tómunka áll, amely biztosítja a tanulók továbbhaladását. 
A nevelő-oktató munkánk fejlesztésének egyik alapvető 
feltétele, hogy a pedagógusok képesek legyenek a kompe-
tenciaalapú tanításra, az új tartalmak, ismeretanyagok ha-
tékony átadására. Kiemelt ¦ gyelmet kell fordítani a tovább-
képzési program összeállításakor az olyan továbbképzések-
re mint a tanulás tanítása, a kooperatív tanulás, a di� eren-
ciálás, a projektmódszertan. A továbbképzéseken szerzett 
ismeretek oktatási folyamatba történő hasznosulásának 
nyomon követését szolgáló mérési, értékelési alapismeretek 
elsajátítása szintén kiemelt feladat. Az általános alapok fej-
lesztésén túl fontosnak tartom a tehetséges tanulók felis-
merését, fejlődésük elősegítését, támogatását, egyidejűleg 
a lemaradó, tanulási nehézségekkel küzdő tanulók felzár-
kóztatását. Tanulóinkat olyan ismeretek birtokába kell 
juttatni, amelyek segítik őket a pályaválasztásban, tovább-
tanulásban. Legyen a cél olyan egészséges lelkületű, kellő 
önbizalommal rendelkező ¦ atalok nevelése, akik egyéni 

„…AZ EMBERSÉG, A HITELESSÉG, A TUDÁS, 
A KÖLCSÖNÖS MEGBECSÜLÉS MEGHOZZA GYÜMÖLCSÉT”
Pedagógusportrét rajzolni mindig örömteli tevékenység, mert töb-
bek, jobbak leszünk általa. Nagyné Nyekita Ilona kecskeméti igazga-
tó, közoktatási szakértő, tanító munkásságának bemutatása a szo-
kottnál is több apró, tanulságos momentumot, gondolatot nyújtott. 
Őszintén sajnáltam, hogy a behatárolt terjedelem miatt csak két ol-
dal lehet az írás… ROZMÁN LÁSZLÓ
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életükben sikerorientáltak, a közösségben hasznos em-
berek lesznek. Hiszem, hogy a barátságos, diákközpontú 
iskolai légkör tanulóink szellemi, testi és lelki fejlődésé-
nek egyensúlyát szolgálja. Mindig szem előtt kell tartani, 
hogy a minőségpolitikánk alapeleme a társadalmi, törvé-
nyi változásokhoz rugalmasan alkalmazkodó tartalmi és 
szervezeti szabályozás. Törekedni kell arra, hogy az iskola 
nyitott, a benne folyó munka átlátható legyen a partnerek 
és a fenntartó számára is. 

– Szakértőként milyen feladatokra emlékszik vissza a 
legszívesebben? 

– Csólyospáloson, Helvécián, Pető¦ szálláson, Ócsán 
nagyon jó volt együtt dolgozni a kollégákkal. Igazi mű-
helymunka volt a helyi tanterv követelményrendszerének 
és értékelési rendszerének áttekintése, átdolgozása. Na-
gyon szívesen végzem a tankönyvbírálati szakértői mun-
kát, igazi szakmai kihívás értékelni egy új kiadványt. 

– Úgy tudom, az Apáczai Kiadóval is jó kapcsolatot ápolt 
az intézménye. Milyen formában nyilvánult ez meg?

– Vezetői munkámban nagy gondot fordítottam a he-
lyettesemmel és a munkaközösség-vezetőkkel együtt a 
nevelési-oktatási szempontból megfelelő tankönyvek ki-
választására. Mindenhol hangsúlyozom, hogy a tankönyv 
eszköz, segítség a tudás megszerzéséhez, de nem mind-
egy, milyen ismeretanyagot közvetít. Mennyire tanulha-
tó, gondolkodtat-e, továbbgondolkodtatásra ösztönöz-e, 
felkelti-e az érdeklődést az ismeretek bővítésére? Az Apá-
czai Kiadó könyvei megfelelnek a szempontoknak. Ezért 
választottam a kezdetektől az Apáczai Kiadó tankönyv-
családjait. Az én matematikám első évfolyamos kompe-
tenciaalapú tankönyvet tantárgy-pedagógiai szakértőként 
bíráltam. Megjelenése óta ebből tanítanak az első évfolya-
mon a tanítók. Az intézményben több, az Apáczai Kiadó 
által szervezett továbbképzésen vettek részt a kollégák. 
Többször rendeztünk módszertani napot és tankönyvbe-
mutatót is. Évek óta részt veszünk az Apáczai Kiadó ál-
tal hirdetett tanulmányi versenyeken. Az intézményben 
három kollégám több éve terjeszti a Szivárvány… újságot, 
mely jól használható a különböző tanórákon.

– Iskolája névadójánál, Arany Jánosnál maradva az Epi-
lógus című vers kínálkozik zárásként. Milyen tanulságot osz-
tana meg velünk, mely kiemelhető egy gazdag életpályából?

– Tanítóként  megtanultam, hogy sikeresebb a tanulás, 
tanítás, ha először a gyermek megszereti a tanító nénit, 
szeret iskolába járni, ha sikerül az érdeklődését felkelteni, 
ha aktív részese a tanulás-tanítás folyamatának.  

Amikor igazgatóhelyettes lettem, úgy éreztem, hogy min-
denkinek szeretnék eleget tenni, mindenkinek szeretnék 
megfelelni, gyorsan, jól, okosan dönteni. Igazgatóként már 
tudtam, hogy a döntések előtt be kell gyűjteni sokféle infor-
mációt. Elemezni, mérlegelni kell azokat, és a gyerekek, az 
iskola érdekeit ¦ gyelembe véve, szakmai szempontból a leg-
jobb megoldást kell tiszta lelkiismerettel kiválasztani. Ha 
szakmailag megalapozott, reális, objektív a döntésem, nagy 

baj nem lehet. Az eredményesség majd igazolja a jó döntést. 
Ezt türelemmel ki kell várni! Megelégedéssel mondhatom, 
nem voltak megoldhatatlan problémáim, kibékíthetetlen 
kon« iktusaim a 22 éves vezetői munkám alatt. 

„Hiszen az útfélen itt-ott,
Egy kis virág nekem nyitott:
Azt leszedve
Megvolt szívem minden kedve.” 
             (Arany János: Epilógus)
– Milyen ajánlást fogalmazna meg a kezdő pedagógusok-

nak és azoknak, akik egy kicsit megfáradtak a mindenna-
pok szürkeségében?

– Nagy felelősség a gondjainkra bízott gyermekek ne-
velése, oktatása. A jövő nemzedékét formáljuk! Nem 
fásulhatunk el! Optimizmust, jókedvet, biztonságot, 
nyugalmat kell feléjük sugározni! Jó szívvel ajánlom 
mindenkinek, ha esetleg belefáradna a mindennapokba, 
vagy, ha a gyerekek csínytevései miatt a türelmét kezdené 
elveszíteni, gondoljon a következőkre: Minden gyermek 
a szeme fénye a szüleinek. Számukra Ő a legkedvesebb, 
a legféltettebb kincs. Megszületésekor körülállták, csodál-
ták, féltő gonddal nevelik, Ő a reménységük. Reggelente 
úgy engedik el, hogy: „Vigyázz magadra, legyél jó!” Arra 
kell gondolni, ha ránézünk tanulóinkra, ha az én gyerme-
kem ülne most itt, mit tennék. Következetes, határozott, 
de szeretetteljes neveléssel minden elérhető.

Végezetül egyik kedvenc idézetemmel üzenek valameny-
nyi pedagógus kollégámnak:

„Érjen bármi, ne hagyd kialudni:
           lelkedben a hitet,
           szívedben a reményt,
           orcádon a mosolyt,
           szemedben a fényt,
mert különben elveszíted az erőt,
mely segít a nehéz percekben
         újrakezdeni!”
                                     (Pestalozzi)
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