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Bakkai Melinda 30-as évei elején járó pedagógus, jelenleg a Dr. Mező Ferenc Általános 

Iskolának az általános igazgatóhelyettese, 2017 novemberétől megbízott, 2019. augusztus 31-

től kinevezett státuszban.  Ízig-vérig elkötelezett pedagógus, rendszerszemléletű- 

problémamegoldó, minden munkáját a precízség, maximalizmus jellemzi, az empátia és 

humánum kíséretében. Népszerű a gyerekek körében szeretetteljes, következetes, inspiráló 

pedagógiai szemlélete miatt, kollegái elismerését megbízható, támogató, toleráns attitűdjével, 

kiemelkedő szakmai munkájával, pozitív értékrendet képviselő tartásával vívta ki. Nem volt 

könnyű dolga, de bizonyította, hogy a hitelesség nem életkor függvénye. 

2011-ben diplomázott az Ungvári Nemzeti Egyetemen, fizika szakon, párhuzamosan ugyanitt 

informatika tanári végzettséget is szerzett. 

2020-ban szakvizsgázott, a BMN-n közoktatásvezetőként. 

A pedagógus hivatását 2011. szeptemberében Visken, a Kölcsey Ferenc Általános és 

Középiskolában kezdte, fizikát tanított, ugyanitt esti tagozaton fizikát és informatikát. 

2014. augusztus 24-től 2015. augusztusig a Neptun Általános Iskolában tanított informatika 

tantárgyat 3-8. évfolyamig. 

Az iskola bezárása miatt 2015. augusztusától a Dr. Mező Ferenc Általános Iskolában folytatta 

pedagógusi munkáját informatikatanárként. 

A diploma megszerzése óta folyamatosan új ismereteket szerez továbbképzéseken is. A 

tehetségazonosítás, tehetséggondozás, mérés, értékelés, informatikai ismeretek fejlesztése 

területen. Informatikai végzettséggel rendelkező vezetőként, a kollegák digitális 

kompetenciáinak fejlesztése az egyik kiemelkedő teljesítménnyel bíró feladata, napi szinten, 

belső továbbképzéseken, szakmai napokon is. Az e-Krétával az elmúlt évek alatt neki sikerült 

a legszorosabb, legtartósabb, kapcsolatot kötnie. Innovatív tevekénységének köszönheti az 

intézmény a MaTalent online matematikai tehetségazonosító mérésben való részvételt, a 

természettudományos pilot mérések előkészítését, lebonyolítását, a „Tehetségek 

Magyarországa” című projekt keretében megvalósuló online problémamegoldó, (SAM) 

szókincsszintmérő (NOVO) képességvizsgálatot az 5. évfolyamon. Tanítványai kerületi 

informatika versenyek 1-3. helyezettjei, szövegszerkesztés, prezentációkészítés, táblázatkeze-



 

 

 

lés kategóriában. A Nemzeti Kibervédelmi Intézet országos versenyén „ Az év IT biztonsági 

kisfilmje” kategóriában 2. helyezést értek el tanítványai. Együttműködő kapcsolatot épített ki a 

Zuglói Logiscool-lal a tanulók digitális kompetenciájának fejlesztése, a robotika és a 

programozás világával való megismerkedés céljából. Pályázatírásban is aktív résztvevő, egyik 

koordinátora az Erasmus+: Kulcs a motivációhoz, című nemzetközi pályázatnak, az idei 

tanévben a  High-Tech Suli program pályázatának egyik kivitelezője.  

2 tanévben IDÖK segítő pedagógusi feladatokat látott el, több rendezvény lebonyolítója IDÖK 

nap, Világ legnagyobb tanórája, Témanapok. 

2015-től folyamatosan szervezi iskolánk ÖKO tevékenységeit: papírgyűjtés, kupakgyűjtés, 

ruhagyűjtés, használt sütőolaj gyűjtés. 

Karitatív tevékenységei révén jól működő hatékony kapcsolatot épített ki a Bethesda 

Kórházzal, Nemzeti Gyermek és Koraszülött Mentő Alapítvánnyal, Mosoly Manók 

Alapítvánnyal. 

Fáradhatatlan munkabírása, kiemelkedő felelősség- és hivatástudata, a pedagógus szakma iránti 

elkötelezettsége miatt tisztelettel kérem, hogy Bakkai Melinda a Dr. Mező Ferenc Általános 

Iskola intézményvezetőhelyettese, a Fiatal Pedagógusok Elismerő Oklevelének tulajdonosa 

lehessen a fent felsorolt tevékenységeinek elismeréséül. 
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