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Határozat

Csongrád Városi Onkormányzat Képviselő-testülete a helyi kittintető cím, valamint
díjak alapításáről és adományozásáről szóló 20l20I3. (XL 21.) önkormányzatí rendelet
3.§-a a\apján 2020. évben Pedagógíai Díjat adományoz

kissné kocsis Marianna tanárnő
részére

Kissné Kocsis Marianna 1998 óta tanítmagyar nyelv és irodalmat a csongrádi Batsányi
János Gimnáziumban. Mindennapi oktató és nevelő munkája mellett, azőta folytat
eredményes tehetséggondoző munkát. Tudása, személyisége, módszerlani
felkészültsége miatt, az áItala nem tanított diákok is látogatják tehetséggondozó
szakköreit, s érnek el országos eredményeket tanulmányi versenyeken.

20l4-ben tantárgygondozó szaktanácsadói képesítést szerzett, 2013 őta
rendszeresen vállal érettségi elnöki feladatokat, többször tartott városi továbbképzésen
módszertani bemutatót. Iskolánk Mentoráló intézmény címet nyert 01, melynek
keretében a tanárnő a disputamódszer disszeminációját végezte, a környék
pedagógusainak mutatta be a módszert, oktatófilmet készített. A tanámő szakmai
felkészültségét mutatja a minősítő eljárásban szerzett 100 oÁ-os eredménye,

Tehetséggondozó munkáj ának eredményességét mutatj a, hogy tanulói nemcsak
regionális, hanem országos versenyeken is eredményt érnek el minden tanévben.
Munkájának ktilönös érdeme, hogy nem néhány gyereket versenyeztet, az évek alatt
csaknem féIszáz tanítvátya szerepelt eredményesen esszéíró, szónokvers9ry,
disputaverseny, helyesírási verseny, OKTV, Lotz-verseny, Kazinczy-verseny, Edes
anyanyelvünk verseny, szavalóverseny, Bolyai anyanyelvi csapatverseny regionális,
megyei, országos megmérettetésein. Tehetséggondozó munkájában fontosnak tartja a
kortárssegítést, a csapatmunkát, a gyakorlatban alkalmazható képességek fejlesztését.
Kiváló tehetséggondoző munkáját mutatja az is, hogy a versenyeztetés mellett az
iskolatévé adásainak készítésébe azokat a diákokat is bevonja, akiknek nem a tantárgyí
tudásuk a kiemelendő.

Osztályfőnökként is minden nap örömét leli a tanulókkal való foglalkozásban, és
őszinte örömmel veszi és követi diákjai eredményeit, kíséri figyelemmel pályájukat az
érettségi után is.

Kapcsolatatanitványaival, kollégáival példaértékú, az iskola diáksága és tanárai
is választották már többször az év tatárának, munkáját többször l}}oÁ-ra értékelték.
Kiemelten figyel a hátrányos helyzeű tanulókra, mentorált diákot az Útravaló
programban, a Csongrád Város a Tehetségekért Alapítvány títkára. PáIyázati
tevékenységének köszönhetően diákjait a határon túlra is eljuttatta, a Felvidéken tett
tanulmányút mellett vitt diákját a Délvidékre is versenyezni, s tanítványaival New
Yorkban a MagyarokHázában is fellépett ünnepi műsorral,

A felsorolt szakmai és emberi értékei, tehetséggondoző munkája alapján Kissné
Kocsis Marianna tanárnő 20l9-ben Bonis Bona- A nemzet tehetségeiért Díj Kiváló
tehetséggondoző kategóriáj ában kapott elismerést.



Munkája során sok egykori diákunk életutjának alakulásában meghatároző
szerepet játszott. Egyéniségére a tanórákon túl, szakkörön kívüli és munkaidőn túli
tehetséggondoző munkájára a legtöbb taníNány szeretettel és tisztelettel gondol vissza.
Többek között nekik is köszönhető, hogy az iskola továbbra is csábító oktatási központ
a város és a környék gyermekeinek.

Munkáját olyan kimagasló színvonalonvégzi, hogy a gyerekek szívesen tanulnak
az iskolábafi, a tanulókhoz valő megértő-elfogadó viszonyrrlás, a személyre szabott
törődés a tehetséggondozásukban igen szép eredményeket hozott. A tanulmányi és

egyéb versenyeken elért helyezéseik, országosan is rangot teremtettek az iskolának,
városnak. Kollégái igazi mesterpedagógusként is számíthatnak segítségére minden
téren.

Kissné Kocsis Marianna nevelő-oktatő, azon belül tehetséggondoző munkáját
évtizedek óta lelkiismeretesen és példamutatőanvégzi, magas fokú pedagógiai, szakmai
felkészültségével éIenjár azújszerű és hatékony pedagógiai módszerek alkalmazásában
és példamutatő magatartást tanúsít a közösségi és magánéletben is. Mindezek teszik Őt
méltóvá a Pedagógiai Díjra.

K.m.f.
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