
L A U D A T I O  

 

Gál Judit igazgatóhelyettes asszony 2011 szeptemberétől látja el feladatát a Szent Miklós 

Görögkatolikus Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú Művészeti Iskolában. Helyettesi 

feladatai mellett angol nyelvet tanít heti 5 órában a kéttannyelvű osztályokban. Római 

katolikus vallású pedagógusként hangsúlyt fektet arra, hogy kövesse intézményünk nevelési – 

oktatási céljait, a keresztény emberi értékek átadását, az innovatív pedagógiai módszerek 

alkalmazását. Kiemelt feladatának tekinti a magasszintű nyelvoktatás megvalósítását, olyan 

innovatív pedagógiai módszerekkel, melyek alkalmazkodnak a 21. századi igényekhez. 

Törekszik arra is, hogy a tudásátadásba beemelje az élménypedagógiát és a nonformális 

tanulási környezet megteremtését. Rendszeresen részt vesz a nyelvi munkaközösség 

foglalkozásain, a megszerzett tapasztalatait megosztja a pedagógus kollégákkal. 

Igyekszik minél több szakmai tapasztalatot szerezni itthon és külföldön egyaránt. Magas 

szintű szakmai rendezvényeken vesz részt előadóként és hallgatóként. Az itt megszerzett 

tudást belső szakmai fórumokon adja át munkatársainak. Rendszeres kapcsolatot tart a 

szülőkkel, tanácsaival útbaigazítja őket a nevelés országútján. 

Érzékeny a változó világ kihívásaira. Keresi az innovatív pedagógiai módszereket, melyeket 

igyekszik beépíteni a tanítási folyamatába. Ilyen útkeresés közben, Dániában (Billund) talált 

rá a LEGO Education újszerű tudásátadási formulájára, melyet kiegészítve a saját 

elgondolásaival meghonosított iskolánkban az angol nyelv oktatásában. Belgiumi 

tanulmányútja során ismerkedett meg a STEM oktatási területtel. Itt hangsúlyosan rálátott a 

jövő komoly kihívását jelentő digitális oktatásra. 

Igazgatóhelyettes asszony mindig törekedett és törekszik arra, hogy a megszerzett tudását 

minél szélesebb körben megossza. A nevelési értekezleteken, munkaközösségi 

foglalkozásokon vetített PPT előadásai mindig élményszerűek, informatívak. Ebbéli 

tevékenysége nem áll meg az iskola falain belül, hiszen számos bemutató óráit látták már 

Nyíregyházától – Budapestig, illetve a határon túlról.  

Igazgatóhelyettes asszony rendszeresen vesz részt szakmai továbbképzéseken, bemutató 

órákon, konferenciákon, külföldi tanulmányutakon, ahol gyarapítja szakmai tudását. Magas 

szinten sajátította el a digitális kompetenciát, ezért a koronavírus járvány alatti digitális 

oktatás alatt ő volt a felső tagozat szakmai koordinálója. A rábízott feladatokat 

maradéktalanul ellátta, mindamellett a saját osztályaiban az online oktatási feladatát is 

kiválóan végezte.  

Mindezek alapján Gál Judit méltó a püspöki dicséretre! 

 

Miskolc, 2020. június 24. 


