
DUE tehetségkutató diákmédia pályázat                                                         
Az év mentora 2016: ifj. Székely Lajos 

 

Készítette: Kajli Zsolt Attila 11. A osztályos tanuló        Kaesz Gyula Faipari SZKI  
 

1. A mentor bemutatása 

A DUE tehetségkutató diákmédia pályázatára ifj. Székely Lajost a Kaesz Gyula Faipari Szakközépiskola 

és Szakiskola könyvtárosát, diákönkormányzat munkáját segítő pedagógusát, jelölöm. Tanár úrral 

történő beszélgetésünk során megtudtam 2007-ben végzett a Szegedi Tudományegyetem, Juhász 

Gyula Pedagógusképző Karán. Iskolánkban 2008. január 1. óta dolgozik.  

2. Munkássága az iskolarádióban 

Iskolánk szunnyadó diákélete az  Ő érkezését követően kezdett felpezsdülni. Két hét alatt beindította 

az iskola rádiót, rá egy évre tagja lett a DUE médiahálózatának, mely azóta is népszerű a tanárok és 

diákok körében egyaránt. Változatos zenestílusának köszönhetően immár 7. éve. A technika iránt 

érdeklődő diákoknak lehetőségük van az iskolarádió működtetésére, jó magam is a szerkesztőséghez 

tartózom.  

2.1 Munkássága a könyvtárban  

2009-ben átvette a könyvtár irányítását. Véleménye szerint - amit ki is függesztett a könyvtárban - ,, a 

mai korszerű iskolai könyvtár olyan komplex egység, amely a tanítás és a tanulás folyamatának 

elősegítése céljából könnyen hozzáférhető. Rendelkezésre állnak a megfelelő minőségű és 

mennyiségű információhordozók, az ezekhez szükséges eszközök és szolgáltatások rendszere, amely 

a pedagógiai folyamattal szemben támasztott fejlődő körülményeknek megfelelően, rugalmasan 

képes újraszervezni tevékenységét." Elképzelései szerint fontos, hogy a könyvtár népszerű legyen, 

hisz a tanulók rá vannak szorulva és kényszerülve arra, hogy a tanulmányaikhoz igénybe vegyék, 

számára fontos, hogy szeressék a könyvtárat, szeressenek a könyvtárba járni , hisz ez az iskolán belüli 

szellemi műhely. Tanár úr szerint ,,az oktatók és tanulók  részére egyaránt fontos a jó miliő, a 

barátságos környezet." 2010-ben a Könyvtárostanárok Egyesülete által meghirdetett ,, Iskolai 

könyvtárat építettünk" című pályázaton különdíjban részesült, elismerve ezzel a  könyvtárban végzett 

kimagasló munkáját. A könyvtár a diákok kedvenc találkozó helye lett. 

2.3 Munkássága a diákönkormányzatban 

Az elmúlt években tanár úrnak köszönhetően rengeteg helyet ismerhettünk meg az általa szervezett 

kirándulások alkalmával. Ilyenek voltak pl.: A cseppkőhegyi barlang,a Szemlőhegyi barlang, a Sas-

hegy, Budai vár, Munkácsy kiállítás, Közlekedési múzeum, Alsóörs - Balaton északi part, Szántod - 

Balaton déli part, Hadtörténeti múzeum, Planetárium, Budavári labirintus és e-mellett a DUE 

szervezésében megvalósuló programok. Ünnepi alkalmak faliújságját, mini kiállítását, szintén 

elkészíti. Gyűléseket szervez! Sokszor látja vendégül az éhes gyerekeket a büfében. 

3. Ezért javaslom az év mentorának 

Véleményem szerint közösségi munkájának révén nagyon jól összefogja a diákokat, bizalmasak 

vagyunk hozzá, meghallgat minket, segít bennünket az iskolai életben. Minden iskolai rendezvényen 

iskolánk hang technikusa, a műsorok felvételét érdeklődő diákok készítik kis kézi kamerával, de a 

műsorok vágója szintén ő, profi vágó programot használ, emellett ellátja a diákönkormányzat és a 

könyvtár feladatait. Önzetlenül segíti a diákokat és a tantestület munkáját is. Ezért szeretném a díjra 

jelöltetni. Már többször javasoltuk a díjra. Bízom benne, hogy idén elnyeri.  


