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A nevem Kozsánné Tóth Marianna. 1975. január 24-én születtem Gyöngyösön. 

Jelenleg Dunakeszin élek férjemmel, Kozsán Györggyel, valamint két fiammal, egy 15 éves 

kiskamasszal, Balázzsal, valamint 4 éves kisöccsével, Botonddal.  

Szakmai munkám, pedagógusi pályám alapjait Egerben, a Gárdonyi Géza Gimnázium 

és Szakközépiskola óvónői tagozatán kezdtem felépíteni. Ezt az iskolát 1993-ban kitűnő 

tanulmányi eredménnyel, Gárdonyi-díjjal zártam. Az itt töltött négy év alatt rengeteg játékot 

készítettem, meséket, dalokat tanultam, figyeltem tanáraimat, és tanítottam az óvodásokat, néha 

osztálytársaimat is. A kötelező tárgyak mellett érettségi vizsgát tettem pedagógiából és 

pszichológiából is.  

A középiskola befejezése után már úgy éreztem, hogy nemcsak a kicsi gyerekekkel 

szeretnék foglalkozni, hanem iskolás, majd középiskolás diákokat is örömmel tanítanék, így 

tanulmányaimat a Kossuth Lajos Tudományegyetem magyar nyelv és irodalom szakán 

folyatattam 1993-tól. Az első év elteltével két igény született meg bennem. Az egyik, hogy 

hátrányos helyzetű gyerekeken segíthessek, ezért ettől kezdve éveken keresztül részt vettem 

nyári táboroztatásokban, kézműves és játékos tevékenységek levezetésében Debrecenben.  

A másik késztetés valami ritka, egyedi, mások által kevésbé ismert szak elvégzésére 

ösztönzött. Választásom a finn nyelv és irodalom szakra esett. Ez jobban érdekelt, mint a 

világnyelvek bármelyike. A két szakot párhuzamosan végeztem, most is úgy érzem, hogy e 

területek azonosan fontos szerepet töltenek be életemben. A finn kultúra megismerése innen 

indult, majd a finn oktatási rendszer mélyebb tanulmányozása felé vette az irányt.  

A magyar nyelv és irodalom területén is igyekeztem alapos munkát folytatni egyetemi 

éveim alatt. Részt vettem az Országos Tudományos Diákköri Konferencián 1997-ben, ahol 

III. helyezést értem el, publikálási lehetőséget is nyerve mindezzel1. Egy nyelvtörténeti 

szempontból már sokat elemzett szöveghez nyúltam, de leíró nyelvtani szempontból, a kohéziós 

elemeket kutatva szólítottam meg a Jókai-kódex nehéz nyelvezetű történetét. Ez az egyetemi 

körökben olyan újítás volt, hogy írásomat a leíró nyelvészek megvalósíthatatlan, felelőtlen 

lépésnek, míg a nyelvtörténészek izgalmas szellemi kihívásnak tekintették. Ők álltak 

mentorként mellém, támogatták a kutatómunkámat, míg el nem készült. Most is, akkor is 

jellemző volt rám, hogy már ismert tényeket, eredményeket más nézőpontból vizsgáljak meg.  

                                                
1 Tóth Marianna: A Jókai-kódex szövegrészletének leíró szövegtani elemzése  

in: XXIII. OTDK Humán Tudományi szekció ISBN 963 661 291 9  

Miskolc, 1997, Miskolci Egyetem Kiadó,154.o.  
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A szellemi izgalmat, a Flow-élmény átélését gyakran ez a fókuszpont-áthelyezés 

eredményezi életemben jelenleg is. Nem rettentem el az egyébként maratoni elemzéstől, mert 

úgy éreztem, ha akkora viharokat kavar a munkám, hogy híres előadók szakmai vitákban 

keverednek miattam, akkor siker esetén ugyanekkora értékeket is hozhat minden résztvevő 

számára a dolgozat. A Molnár Ferenc egyetemi docens megerősítése, Tuba Márta szakmai 

lendülete és az én hosszas, aprólékos, összegző munkám eredménye lett a díjazás, majd az 

egyetemi kar elismerése egyaránt. A kutató-és alkotómunka ma is szerves része életemnek, bár 

az érdeklődési területem a nevelési-oktatási és tanulási folyamatokra irányul elsősorban, a 

szemléletem az új dolgok irányába nem változott.   

Mindezzel párhuzamosan viszont felismertem azt is, hogy társaimhoz képest finn nyelvi 

ismereteim még gyerekcipőben járnak, így ismereteim bővítésére 1997 nyarán megnyertem a 

Jyväskylä-Debrecen által meghirdetett finn nyelvi oktatást célzó pályázatot, mely segítségével 

három hetet tölthettem Jyväskylä városában. Minél többen mondták, hogy e nyelv oktatása 

Magyarországon szükségtelen, annál inkább erősödött bennem a vágy arra, hogy 

színesíthessem a lehetőségek tárházát a diákok előtt középiskolában is.  

Hazaérkezésem után a magyar és finn nyelvet is tanítottam Debrecenben finn és magyar 

diákoknak egyaránt. Emellett – óvodai múltamat is őrizve − játszóházat vezettem továbbra is 

barátaimmal szociálisan hátrányos gyerekeknek (Boróka Játszóház), valamint gyerekségüket 

őrző felnőtteknek, szülőknek egyaránt. 

Az egyetemet szép eredménnyel zártam mindkét szakon, ahol az államvizsga 

természetesen finn és magyar nyelven is folyt. Hívtak tanszéki feladatok ellátására, de ekkor 

már úgy éreztem, mindenképpen tanítani szeretnék a nyelvtörténeti kutatások folytatása helyett. 

1998-ban Mátészalkán vállaltam munkát egy évig a Gépészeti Szakközépiskolában, 

mert férjemmel együtt kerestünk állást Budapesten, ő pedig ekkor diplomázott. Itt tanítottam 

mindkét szakomat, valamit kollégiumi nevelőtanári állással is bővült tevékenységem. 

Egyszerre lehettem tanár, nevelő, ifjúságvédelmi felelős és szabadidő szervező. A játszóház, 

színjátszó kör érdekes színfoltja lett iskolánknak. A színházlátogatások szervezése, 

korrepetálások vezetése a lemaradóknak szintén az én feladataim közé került. A motiváció és 

az egymásba vetett hit ereje ekkor mutatkozott meg leginkább számomra. Az –a kollégák 

szavaival élve- „érdektelen”, „humán területtel megérinthetetlen” gépészek életükben először 

eljöttek velem színházba, szerepeket tanultak be, kommunikációs gyakorlatokat végeztek. 

Három gyerek a finn nyelv alapjaival ismerkedett velem heti egy órában. Hatalmas szakmai 

sikerként éltem meg a fentieket, töltekeztem belőle. E pályakezdő évnek a jelentősége is mai 

munkám tükrében válok hangsúlyossá. Ekkortól kezdtem tudatosan figyelni arra, hogy miként 
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alakul a pedagógusi attitűd, ha állnak mellettem támogatók, és hogyan élem meg a tanítás 

folyamatát, ha „a mélyvizes úszással” nyitunk. Azt is észrevettem, hogy a „soha nem adom fel” 

szemlélet itt kapcsolódott hozzám, aztán rajtam keresztül diákjaimhoz is. Ez az év kitartóvá és 

céltudatossá tett, bár nagyon nehéz volt, mégis minden apró siker előrébb vitt. ez indította el 

bennem a gondolatot, hogy örömmel segítek majd pályakezdő kollégáimnak, hogy 

lehetőséghez mérten ne kerüljenek hasonlóan nehéz helyzetbe már az első tanévükben. 

Miután 1999 őszén Budapestre költöztünk a férjemmel, az új tanévet már Budapesten, 

az akkori Teleki Blanka Gimnáziumban kezdtem Róna Artúrné igazgatása alatt. Itt dolgoztam 

2017 augusztusáig. Ez az időszak a lehetőségek tárházát jelentette számomra. Azon kevesek 

közé tartoztam, akik minden továbbképzési lehetőséget megragadtak, hogy fejlődhessenek. 

Nyelvtudásomat bővíteni kezdtem, kétszer száz órában angol intenzív tanfolyamra jártam, mely 

alapfokú képzést jelentett. Rádöbbentem, mégis kevés a finn nyelvből lévő diploma, az észt 

nyelvű alapfokú nyelvismeret.  

Kollégáim „energiabombának” neveztek, az elején próbáltak lassítani, aztán 

legyintettek: „Menjek nyugodtan, egyszer majdcsak belátom, hogy felesleges.” Nem így 

történt. Néhány évbe telt, de megszerveztem a finn nyelv oktatását gimnáziumunkban, 2003-

ban szerezhetett érettségit az első finnes csoportom, majd az évek során hozzánk jöttek más 

iskolákból is finn nyelvi érettségit tenni nálam. Természetesen csak órarenden kívüli 

tevékenységként engedélyezték mindezt. Az országban ez volt a második ilyen gimnázium 

Debrecen mellett, ahol e nyelvet tanították, ezért folyamatosan tartottam a kapcsolatot egyetemi 

tanárommal, Salamon Ágnes Tanárnővel, valamint a Finn Nagykövetséggel is. Egyetemistákat 

tanítottam, készítettem fel az ELTE finn szakára, nyelvvizsgákra és záróvizsgákra egyaránt. 

Nyelvi továbbképzéseken tanultam én magam is, hogy tudásomat frissen tartsam. 2006-tól a 

szűkös órakeret miatt csak tanfolyamként folytathattam e nyelv oktatását, bár elkészült a 

tanmenetem heti három órára tervezve, a megvalósulás órarendi kereteken belül hosszan 

váratott magára. 

2002-ben részt vettem egy finnországi továbbképzésen, mely egy 80 órás tanfolyam 

volt Tamperében. A tanfolyam témája eddigi részterületeimmel együttesen foglalkozott, hiszen 

szervezetépítési alapismereteket, vezetői magatartásformákat és pedagógusi viselkedéstant 

egyaránt bemutatott. Pótolhatatlan finn kapcsolatokra tettem szert, mely a későbbiekben is 

segítette munkámat. 

Igazgatónk e tevékenységben mögöttem állt mindvégig, példaként emlegette 

kreativitásomat, alkotókedvemet és lendületemet a pályán. 
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2003-ban megszületett kisfiam, Balázs. A következő három évet otthon töltöttem vele. 

Ez az együtt töltött időszak segített abban, hogy felismerjem, és rendszerezzem, mi fontos 

igazán számomra. Végleg letettem voksomat a pedagógusi pálya és a gyermekek nevelése, 

oktatása és képzése mellett.  

2006-tól ismét aktív tagja lettem gimnáziumunk tanári karának. Nem álltam meg a 

továbbtanulás terén sem, de már nemcsak a szakirányú, hanem az általános, pedagógiai és 

pszichológiai témák is megszólítottak. A pedagógiai és módszertani fejlesztések szerepeltek 

elsősorban szakmai palettámon, mert a Tanulási hatékonyság fejlesztésére irányuló 

Agykontroll-tanfolyam, a Gordon-tréning tanári hatékonyság fejlesztésére irányuló 

kommunikációs és konfliktuskezelő tréning volt a leghangsúlyosabb ezek közül.  

Az iskola Színjátszó csoportjával újra kezdtük a közös előadások tervezését. Az iskolai 

műsorok szűkös kereteit kinyitottuk, az előadások olykor a nézőtérről szólaltak meg, csodás, 

olykor városi sikerhez juttatva színész-palántáinkat. A drámajáték alapjai lassan beépültek a 

mindennapok magyar szakóráiba is. Idősebb kollégáinkkal gyakran beszélgettünk arról, hogyan 

lehet a hagyományos oktatási metódusokat új köntösbe öltöztetve működtetni. Szakmai 

tapasztalatukat megosztva velem igyekeztem az értékeket megőrizni, mégis új színezetet adni 

a gyorsuló világ gyerekeinek, a Z-generációnak. Visszatekintve azt mondhatom, ezen a ponton 

értek össze a szálak. Már meg tudtam fogalmazni, és mertem vállalni a véleményemet, hogy 

szükség van a megújulásra.    

2009-ben a TÁMOP 3.1.5 keretén belül pályáztam és nyertem továbbképzési 

támogatást. Az uniós támogatásnak köszönhetően két év alatt két új diplomát és egy szakvizsgát 

szereztem meg. Éltem a lehetőséggel, hogy támogatott körülményekkel a hat félév anyagát 

összehúzva, feszített tempóban bár, de kiváló eredménnyel zárjam a Tehetségfejlesztő tanár 

MA képzést, valamit a Gyakorlatvezető tanár szakot. Ez utóbbit egészítettem ki egy 

szakvizsgával is 2012 tavaszán. Minden képzést Egerben végeztem az akkor még Eszterházy 

Károly Tanárképző Főiskolán. Szerettem ezt az erőpróbát, minden látott és hallott információ 

arra késztetett, hogy osszam meg kollégáimmal a hallottakat. Még két tanárnőt sikerült e 

lendülettel továbbtanulásra késztetni, ők is eredményese végeztek Egerben. Egymás 

felkészülését támogatva építettük fel újabb szakterületeinket, így iskolánkban a választható 

tantárgyak skálája is bővülhetett a médiaoktatás szakszerű lehetőségével. 

2010-től folyamatosan, három év alatt iskolámban kiépítettem a tanultak alapján a 

partnerintézményi kapcsolatokat, a mentorálási munkacsoportokat egyaránt. Dr. Kotschy 

Beáta, Sallai Éva és Fischer Andrea mindvégig tartották velem a kapcsolatot, több fórumon is 
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együttműködtünk innentől. Ekkor már Rudas Péter igazgató úrtól kaptam teljes körű szakmai 

felhatalmazást e kérdéskör kezelésében Kotschy Beáta írásos javaslatára.  

Mindez új szakmai kihívást, a megújulást és szakmai frissességet jelentette számomra. 

A három év alatt 25 hallgató végezhette intézményünkben külső, féléves szakmai gyakorlatát. 

Az EKTF, ELTE és KRE egyaránt örömmel dolgozott velünk. Intézményünkben ekkor még a 

vezető mellett csak én rendelkeztem szakvizsgával, így ez kellő alapot adott ahhoz, hogy a 

kollégáknak belső továbbképzéseken átadjam a mentorálási folyamat lényegiségét. 

Elvonatkoztatva a hagyományos vizsgatanításoktól, vizsgáztatásoktól a munkafolyamatot, és a 

reflektív értékelés irányába fordítva a fejlesztési lehetőségek módját új ajtók nyíltak meg a 

velem dolgozók számára is. Kiegyensúlyozott szakmai kapcsolatot alakítottunk ki, melyet azóta 

is ápolok a felsőoktatási intézmények és régi intézményem tanáraival egyaránt.  

Meghívott előadóként mindhárom felsőoktatási intézményben megjelentem. 2014-ig 

Raátz Judit szervezésével, az ELTÉ-n, pedagógus pályára készülő hallgatóknak mutattam be 

egy PowerPoint segítségével, hogyan épül fel egy hosszú szakmai gyakorlat a 

partnerintézményekben. Ezekkel párhuzamban szemináriumi órákat tartottam a KRE-n Fisher 

Andrea kérésére a Gyakorlatvezető mentortanári képzéseken résztvevő kollégáknak, valamint 

hallgatóknak. Kotschy Beáta kérésére tanulmányt írtam arról a mentorálási folyamatról, ami 

támogatja a pályakezdő tanárokat abban, hogy szeretettel forduljanak hivatásukhoz, hogy 

megerősödjenek és maradjanak a tanári pályán, nem elfeledve azt a lényeges elemet sem, hogy 

szakmai igényesség jellemezze munkájukat is az élethosszig tartó tanulás tükrében.  Örömteli 

számomra, hogy részt vehettem és vehetek a jövő pedagógus nemzedékének gyakorlati 

támogatásában.  

Ezen munka annyira mély érdeklődést váltott ki belőlem, hogy első tanulmányomat is e 

témakörben írtam meg. Ez a Pedagógusképzés 2012/2013-as számában Dr. Kotschy Beáta 

tanárnő ajánlásával jelent meg: A gyakorlótanítás egy gyakorlatvezető mentortanár 

kaleidoszkópján keresztül2címmel. Nagy büszkesége volt iskolánknak mindez, mert országos 

szinten nóvum volt e témával ilyen behatóan foglalkozni. Megtisztelő volt az egyetemi 

munkálatokban is részt venni. Örömteli számomra, hogy részt vehettem és vehetek a jövő 

pedagógus nemzedékének gyakorlati támogatásában.  

 

                                                
2 Kozsánné Tóth Marianna: A gyakorlótanítás egy gyakorlatvezető mentortanár kaleidoszkópján keresztül  

in: Pedagógusképzés ISSN 0133-2570  

Budapest, 2012/2013. 117-132.o. 
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A mentori tevékenység mellett előkészítettük kollégáimmal a Tehetségponttá válást. 

Tehetséggondozó programunkat idegen nyelvi fejlesztésre építettük. „A Teleki hét nyelven 

beszél” szlogennel mutattuk meg, hogy tanulhatnak nálunk német, angol, orosz, olasz, francia, 

spanyol és finn nyelvet is diákjaink. E folyamat megszerkesztésében és megvalósításában 

Bence Gabriella és Zdravkova Elena volt a partnerem.  A program sikeres felépítése 

eredményezte, hogy Kiváló Akkreditált Tehetségponttá váltunk 2014-ben. 

Gimnáziumunkban a vezetőváltást követően egy évvel, 2013 augusztusában a felkértek 

az intézményvezető-helyettesi feladatkör ellátására, hogy a fenti tevékenységek teljes 

működését koordináljam, valamint segítsem a kollégák portfóliós felkészülését, a szükséges 

dokumentumok összeállítását is. A nevemhez kapcsolt újítások egyike volt még iskolánkban a 

finn oktatás nyomán a módszertani hét, amikor a kollégák egymás óráit látogatva gyűjtenek 

tapasztalatokat az újonnan használható módszerek terén, majd beépítették saját 

munkafolyamatukba. Ez a kezdetben ellenőrzésnek vélt folyamat végül megkapta a valódi, 

belső továbbképzés jellegét, egymás és magunk fejlesztésének eszköze és módszere lett egyben.  

Sok új ötlet volt még a tarsolyomban a finnországi tapasztalataim kapcsán, melyeket 

szakóráimon próbáltam bevezetni. Az értékelés során például a gyerekek teljesítményét úgy 

állítom be év elején, hogy mindenki jeles osztályzatról indul, azaz havonta egy jegye ötös, ha 

„nem küzdi” le magát erről a szintről. Természetesen minden órán úgy dolgoznak, hogy 

megőrizzék a szép jegyüket. Több finn ötlet is sikertörténetté vált a gyerekek közt, mint a 

finnországi kirándulás is, melyen a finn nyelvet gyakorolhatták a szakkörösök, az angolosok 

pedig angolul beszélhettek a kint töltött egy hét alatt. 

A fenti folyamatok visszatekintve egészen a kezdetektől indíthatóak. A 

pedagógusképzés kérdései, a mentorálási folyamat akár gyerekek, akár hallgatók, akár szakos 

kollégák mellett, a tehetséggondozás sokrétű folyamata mind onnan eredeztethető.  

A Pedagógus II. portfóliós anyagainak feltöltésekor jöttem rá arra, hogy az utolsó évek 

képzései mind e témakörökben mozogtak. Nálam kötöttek ki a fokozottan hátrányos helyzetű 

gyerekek, diszlexiás, diszgráfiás diákok éppen úgy, mint a kimagasló tehetségek magyar vagy 

finn nyelv terén. A fiam kimagasló sporttehetsége (12 évesen már Európa Bajnok, 15 évesen 

Világbajnok lett) is arra sarkallt, hogy tudatosan rendszerezzem, mi eredményezi a fejlődést 

akár lemaradó, akár élenjáró gyerekről beszélünk.  

2014 májusában született meg második gyermekem, Botond. A gyed ideje alatt 

örömmel végeztem el 2014 októberében a Tantárgygondozó szaktanácsadó képzést, melynek 

eredményeként bekerültem a Szakértői Névjegyzékbe magyar nyelv és irodalom tantárgyból.  
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A teljes folyamatot zártam, így bekerültem a Szaktanácsadói névjegyzékbe, de 

feladatokat már nem kaptam, tekintettel arra, hogy nem volt iskolában töltött munkaidőm. Ettől 

függetlenül nem változott meg érdeklődésem, az oktatásügy akkor is fontos volt számomra, 

továbbképzéseken, konferenciákon vettem részt. Mindezek mellett két éven keresztül 

facilitátor, mentortanár és szaktanácsadó voltam és vagyok most is a Pedagógus I-II. fokozatért 

portfóliózó és azt védő volt hallgatóim, kollégáim mellett.  

Szakmai ambícióim továbbra is megmaradtak. Az otthon töltött idő alatt foglalkoztam 

és jelenleg is foglalkozom tehetségméréssel, tanulásdiagnosztikával, tanítással, fejlesztéssel és 

érettségi-felvételi előkészítéssel egyaránt. Létrehoztam egy tehetségműhelyt. A Kozsán 

TehetségMűhely széles spektrumban érinti meg a fejlődni vágyó gyerekeket, és az őket 

fejleszteni, megismerni és előrelendíteni vágyó szülőket már három éve.  

Tanulási kedvem még tovább ösztönzött. Egyetemi tanárom és mentorom (Kotschy Beáta), és 

oktatóim (Petróczi Gábor és Magyar István) bíztatására jelentkeztem a Közoktatási vezető 

pedagógus szakvizsgás képzésre is 2016-ban. Az itt szerzett ismereteim rugalmasan támogatták 

a visszautat az iskola színterére újra. Megállás nem volt a három év alatt sem, így nem okozott 

gondot visszaállni a közszférába. 2017 augusztus végétől intézményt váltottam. Dunakeszin, a 

Szent István Általános Iskolában folytatom pedagógusi munkámat. E változtatás oka sokrétű. 

Családunk Dunakeszin él, itt tanul gimnáziumban a nagy, óvodában a kicsi fiam is, közelebb 

szerettem volna lenni hozzájuk, de emellett szakmai szempontok is vezéreltek.  

Az elmúlt 18 év alatt megfigyeltem, miként igyekeznek a pedagógusok izgalmasabbá, 

érdekesebbé tenni a tananyagokat a diákok számára, hogyan próbálják a számítógép és a 

telefonok világa mellé bepréselni az emberi kapcsolatokat újra, hogyan próbálják megmutatni 

a tanulás örömét, az elért sikerek jutalmát több-kevesebb eredménnyel. Többször látom, 

olvasom és követem, hogy tanulásmódszertani előadássorozatokat és tréningeket tartanak az az 

ország számos pontján a tanároknak, hogy még szerethetőbbé tegyék tanóráikat.  

A teheségműhelyes tevékenység, a teheségfesztiválokon való részvétel viszont mind afelé 

terelte figyelmemet, hogy nem a kollégák tárházát kell tanulásmódszertani ötletekkel bővíteni, 

hanem a diákoknak, önmaguknak kell szerethetővé és élvezetessé tenni a tanulás folyamatát. 

Ez jelentős részben a motiváción múlik meglátásom szerint. A külső motiváció utolsó szikrái 

is kihunytak már, a szülők feladják, a tanárok is gyakorta széttárják a karjukat 

tehetetlenségükben.   

Az elmúlt időszakban 2014-2017-ig tanulásmódszertani tréninget építettem fel azoknak a 

diákoknak, akik szeretnének hatékonyabban tanulni, tudatosabban szervezni életüket, mégis 

több szabadidőt, pihenőidőt adnának maguknak. Elolvastam a lehetséges szakirodalmak zömét, 
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kutattam a motiváció és a Flow-élmény kapcsolatát, miként is lehetne ezt lendületbe hozni 

diákjainknál. Kiscsoportos foglalkozáson közel száz gyerek tevékenységét támogattam 

fejlesztő játékokkal és organizációs feladatokkal egyaránt. Az eredmények visszamérése 

alapján látható, hogy egy, olykor két érdemjeggyel is jobban teljesítenek a diákok, mégis 

kipihentebbek, rendezettebbek. Szerintem ennél is lényegesebb eredmény viszont az, hogy a 

tanulás szeretete, a tudás megszerzése iránti vágy felkeltése, ami mérhetetlen, a szülők 

elmondása alapján, egy életre szóló siker, megalapozza az élethosszig tartó tanulást már náluk 

is. A tréning zárásakor néha megkérdezték a gyerekek, miért nem sok gyereknek tanítom 

mindezt, miért nem írok munkafüzetet ehhez a fejlesztéshez… Elgondolkodtam, miként is 

lehetne jól megalapozni mindezt, és arra a döntésre jutottam, hogy ezt már általános iskolában, 

ötödik osztálytól el kellene kezdeni minden intézményben. Finnországban a tanulás 

megszerettetése egyik alapeleme az oktatásnak. Sok olyan része van az oktatási folyamatuknak, 

ami nem emelhető át hozzánk, de ez remekül működhetne nálunk is.  

Ezzel az ötlettel, illetve a dr. Dávid Mária-féle tehetségdiagnosztikai eljárás bemutatásával 

kerestem meg Laczkovich Krisztinát, a Szent István Általános Iskola igazgatónőjét. Akkor még 

csak egy előadás keretében gondolkodtunk együtt, hogy tehetségfejlesztő tanárként tartsak 

szakmai tájékoztatást az érdeklődő kollégáknak a bemérésekről. 

Ez indította el bennem azt a gondolatot, hogy a tréning anyagát bevigyem az általános iskolai 

tananyagba, ne csak tantárgyi részelemként megjelenítve, hanem heti egy órában, önálló 

tantárgyként tanítva órarendi kereten belül. Jelentkeztem és felvételt nyertem magyar nyelv és 

irodalom tanári állásra a 7-8. osztályosokhoz, valamint ötödik, hatodik osztályban 

tanulásmódszertant tanítani. Egy év alatt így még közel 200 gyereket szólíthattam meg 

tanulásmódszertani fejlesztéseimmel. Magyar nyelv területén sikeres felvételi előkészítő órát 

tartottam a végzősöknek, versenyre vittem őket, ahol szép eredménnyel szerepeltek, így 

megtaláltam az értékek megőrzését és az újítás lehetőségét egyaránt az általános iskola keretein 

belül is.  

A gyerekek, szülők és tanárok és a látható eredmények okán megírtam, rendeztem 

gondolataimat a Játékos lépőkövek I3-II.4 könyvben. Ez a mű Interaktív tanulásmódszertani 

útmutató az örömteli és hatékony tanuláshoz kamaszoknak. A feladatok az elmélethez vezető 

játékos úton vezetik a gyerekek gondolatait.  

                                                
3Kozsánné Tóth Marianna: Játékos lépőkövek I.  

Dunakeszi, Kozsán TehetségMűhely, 2018, ISBN 978-615-00-3167-5 
4 Kozsánné Tóth Marianna: Játékos lépőkövek II.  

Dunakeszi, Kozsán TehetségMűhely, 2018, ISBN978-615-00-3168-2 
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E két kötet még friss, így a következő egy évben szeretném megnézni, majd összegezni e 

tanulási képességeket fejlesztő anyag hatásfokát. A mérhető és látható eredmények láttán egy 

év múlva tervezem ellenőrizni és szükség esetén módosítani a könyv anyagát, fejleszteni igény 

szerint. Nagy öröm lenne számomra, ha tanító és tanár kollégáim szeretettel használnák 

szakóráikon a gyerekek fejlesztésére e tehetséggondozó programcsomagot.  Hosszabb távú 

terveim közt szerepel, hogy eredményességének tükrében szélesebb körű oktatási anyagként 

mutatkozhasson be e két munkafüzet a közoktatásban. Tudom, hogy mindez nagy álomnak 

tűnik, ezért szakmailag elismert emberek véleményét is kikértem a munkafüzet kapcsán. 

Elégedetten kívánt sok sikert a munkámhoz Kotschy Beáta, írta meg az ajánlást Bocsák 

Veronika, biztosított szakmai támogatásáról Dávid Mária, így lassan én is bátrabban teszem le 

magam elé ezeket a lépőköveket saját életutamban, még ha kicsit „kevésbé játékosak” is. 

Remélem, a cél, ami felé tartok, szolgálja majd a lemaradó és a kiemelkedően tehetséges diákok 

és tanárok előmenetelét egyaránt. Meg szeretném még írni a kicsik lépőköveit, valamint a 

gimnazisták módszertani tárházát is igény szerint.  

2019 februárjában volt a mesterpedagógusi védésem a kiemelt figyelmet igénylő tanulók 

fejlesztését célzó eljárásokon belül a kiemelten tehetséges gyerekek támogatására irányuló 

intézményi szintű tehetségfejlesztő pedagógus területen, melynek eredménye: 100%. 

 

Összegezve elmondhatom, hogy érdeklődő diákként, majd pedagógusként végigjártam a 

közoktatási intézmények minden szegmensét. Dolgoztam óvodában, tanítottam kisiskolában és 

dolgozók általános iskolájában is az egyetemi éveim alatt. Tanítottam magyar és külföldi 

diákokat egyaránt. Szakközépiskolában és gimnáziumban is végeztem nevelő-oktató munkát, 

részt vettem egyetemeken folyó pedagógusképzésben is. Differenciáltam osztályon belül, de 

dolgoztam egyéni fejlesztésben tehetséges és kevésbé tehetséges gyerekekkel egyaránt. 

Követhettem mentorként sok kiemelkedő eredményhez vezető utat, köztük elemző szemmel 

saját fiam kimagasló sport-és tanulmányi teljesítményét is. Az ő fejlesztése során vált 

szükségessé először a tanulásmódszertani ötleteket összeszedni és beépíteni a mindennapokba. 

Ezt bővítettem csoportra, osztályra majd intézményi képzés szintjére. Bízom benne, hogy ez a 

folyamat nem áll meg. Igyekszem a felmerülő hibákat rövid időn belül hatékonyan orvosolni, 

elakadás esetén megfelelő szakmai támogatást kérni.  

Minden terület érdekes és izgalmas volt és maradt számomra. Úgy vélem, át kellett élnem 

ezeket a tapasztalatokat, hogy újra és újra érezhessem, érdemes pedagógusként élni. 

2018 őszétől az előző év munkája alapján intézményvezető-helyettesi feladatok ellátására 

kaptam megbízást. Kisfiam születése előtt is ebben a munkakörben dolgoztam, így bízom 
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abban, hogy tapasztalataim, mentori feladataim és tudásom eredményes vezetői magatartást 

erősítettek meg bennem, és nem feledve a múlt küzdelmeit, sikeresen tudom majd mindezt 

alkalmazni új munkahelyemen is. Közeli terveim közt szerepel az iskolánk kollégáinak 

támogatása a portfólió elkészítésében, a pályakezdő kollégák mentorálása, a partnerintézményi 

kapcsolatok kiépítése iskolánkban is. Intézményi szinten közösen tervezzük a Tehetségpont-

akkreditációt tehetségfejlesztő kollégáimmal együtt.  


