Emlékdíj alapítása
„Béke és szeretet legyen a szívben
Ez állt a zöld csillag jegyében”

A díj megnevezése
Papp Nelli Zöld Csillag Emlékdíj
A díj alapításának aktualitása
Pappné Tóth Kornélia (1966 – 2019) több mint harminc évig tanított iskolánkban. Ez volt az
első és egyben az utolsó munkahelye.
A tradíció oszlopa volt, maga az állandóság. Igazi humanista, igazi példakép. Mint tanár és mint
ember. Magas szintű hivatástudat jellemezte. Közvetlen pedagógiai és emberi magatartása
biztosítéka

volt

a

pozitív

gyermekszemélyiség

formálásának.

Tevékenységének

középpontjában mindig a tanulók érdeke állt. Célja volt a diákok következetes, de szeretetteljes,
magas színvonalú nevelése-oktatása.
Sok

szerepben

ismertük

meg

elapadhatatlan

munkabírását:

tanár,

osztályfőnök,

munkaközösség-vezető, szakvizsgázott mentor, minőségbiztosító, közép- és emelt szintű
érettségiztető, érettségi vizsgaelnök, szaktanácsadó.
Mint tanár, kiválóan felkészült, impozáns tárgyi tudással bíró sokoldalú oktató, aki rendkívül
komolyan véve hivatását, diákok generációit tanította szívvel, minőséggel úgy, hogy sokan
évtizedek múltán is emlékeznek egy-egy fontos mondatára. Büszke volt tanítványaira, akik jó
útravalót kaptak tőle. Nemcsak a történelmet tanította meg, de szemléletet adott, utat mutatott
az életre, kilábalást a hozzá fordulóknak.
Személyiségéből áradt a humánum: a segíteni akarás, az elesettek felé fordulás, a hátrányos
helyzetűek támogatása, a meghallgatás igénye, az empátia és a tapintat. Minderre önzetlen
szeretete, odaadása tette képessé. Bizalommal fordult a diákok felé és bizalmat kapott tőlük.
Ugyanakkor támogatta autonóm törekvéseiket. A harminc év alatt számos diáknak lett kiváló
és kedvelt osztályfőnöke.
Temperamentumos, sokszínű, vidám személyisége meghatározó volt az órákon, értekezleteken,
baráti beszélgetéseken. Megvolt a világos, határozott véleménye, és szenvedélyesen kiállt
mellette. Ugyanakkor kompromisszumra törekedett, folyamatosan kereste a megoldásokat.
Szerette az örömöt, vidámságot, szeretett nevetni.
Kisugárzásával, fellépésével, pedagógiai érzékével mindig ki tudta vívni magának a figyelmet,
az odafigyelést. Tudta hogyan kell fegyelmezett légkört teremteni úgy, hogy a diákokkal közeli

kapcsolatban maradjon. Humorával, könnyedségével tudta oldani a legfeszültebb helyzeteket
is.
Olyan pedagógus volt, aki a szűnni nem akaró változások időszakában képes volt átértékelni a
régit, és elsajátítani az újat. Magával szemben magas követelményeket támasztott. Fontosnak
tartotta a szellemi kihívásokat, a folyamatos önképzést új és új energiákat mozgósítva.
Állhatatos, fáradhatatlan munkája kivívta a gyerekek, a szülők, a kollégák és a felettesek
elismerését, megbecsülését. A pedagógus pályán végzett kiemelkedő szakmai teljesítménye
elismeréseként 2016-ban az Emberi Erőforrások minisztere dicsérő oklevélben részesítette.
Kreatív, ösztönző személyisége a jövőben példaként áll iskolánk tanulói és oktatói közössége
előtt.
A díj alapításának célja
A pedagógiai eszközök és a pedagógiai kvalitások tanulóknak gyakorolt hatásainak igazolása.
Bizonyítása annak, milyen nagymértékben képesek a kiváló tanárok pozitív hatást gyakorolni
a hátránnyal küzdő, nehéz helyzetben lévő tanulók előmenetelére is. Nem utolsó sorban a
szociálisan érzékeny Pappné Tóth Kornélia emlékének megőrzése, és példamutató
munkásságának, életének megismertetése az új pedagógus nemzedékkel.
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A díj adományozásának eljárásrendje


A díjban részesíthetők köre

Az iskolát végzettséggel elhagyó, illetve tovább tanuló, nehéz körülmények közül élő,
az iskola életében pozitív szerepet játszó tanuló támogatása.


A díjban részesíthetők száma
Alkalmanként egy, a díj nem megosztható.1*



A díj átadása
Minden tanév ballagási ünnepségén.



A díjban részesülő személy (ek) kiválasztása pályázat útján történik
A végzős osztályfőnökök nyújthatják be az iskola vezetésének. Több jelöltet is
megnevezhetnek megfelelő indokolással. Az osztályfőnökök az osztályban tanító
szaktanárokkal egyeztethetnek a nevekről.
A jelölés feltételei:


kiegyensúlyozott tanulmányi munka (nem kell
kiemelkedő eredmény)



jó magatartás, szorgalom



hátránnyal indulás/hátrányos helyzet a középiskolában



mérhetően magas hozzáadott érték

Határidő: minden tanév március 20.
A döntést meghozó testület tagjai:
-

az alapítók vagy meghatalmazott képviselőjük;

-

az iskola igazgatója vagy meghatalmazott képviselője;

-

a díj felelőse vagy meghatalmazott képviselője

-

a DÖK elnöke vagy meghatalmazott képviselője

Határidő: minden tanév április 10.
A döntés szavazattöbbségen alapul.

1

* Kivételes esetben kettő teljes értékű díj adható.

A díj leírása
Oklevél + egyszeri ösztöndíj
A pénzösszeg a mindenkori minimálbér 30 %-a 5000 Ft-ra kerekítve, egyszeri összeg,
amelyet a díjalapító a kiválasztott tanulónak ajánl fel egyszeri ösztöndíjként minden
tanévben.
A díjazott élete végéig birtokosa a díjnak, az érvényesen átadott díj nem vonható vissza.
A díjkitűzés időtartama
Határozatlan időre, a visszahívás jogának fenntartásával.

…………………….

…………………………………….

Papp Róbert

Szalayné Kelemen Ildikó

az alapítók nevében

az iskola nevében

