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Ottucsák Melinda Anikó  

Ottucsák Melinda Anikó pedagógus az elmúlt 4 évben kiemelkedő szakmai munkát végzett 
a Dr. Mező Ferenc Általános Iskolában, a Közép-Pesti Tankerületi Központ területén és 
országos vonatkozásban is a magyar mint idegen nyelv tantárgy oktatásának terén és 
módszertani tudásának széles körben való megosztásával is. 
Tevékenysége jelentősen meghatározza a menekült, menedékes, idegen anyanyelvű 
tanulók integrációját és a magyar tanulók érzékenyítését. Magyartanár és osztályfőnök is. 
Melinda a pedagógusi tevékenységén túl rendszeresen publikál ebben a témában, 
konferenciákon tart előadást, tankönyvet és munkafüzetet ír, digitális tananyagot fejleszt. 
A szakma kiemelkedő tanáregyénisége, inkluzív, kreatív, empatikus egyénisége gazdagítja 
Zugló köznevelését, közoktatását és országos nemzetközi szinten is ismert a neve. 
Ottucsák Melinda Anikó a  Dr. Mező Ferenc Általános Iskola magyar nyelv és irodalom - 
magyar mint idegen nyelv szakos tanára, bölcsész és esztétika szakos diplomáját is  az 
ELTÉN szerezte. Felsőfokú angol és középfokú német nyelvvizsgával rendelkezik. 
Mentortanári szakvizsgáját a Károli Gáspár Református Egyetemen kapta. Mivel 
intézményünk partneriskolája az egyetemnek, így hallgatók gyakorlati képzését ő szervezi, 
mentorál, előadásokat tart. 
2018 óta az ő szakmai irányításával működik az intézményben a Mező-MID Program, az 
idegen anyanyelvű tanulóink integrációja. Jelenleg 58 tanulónk magyar mint idegen nyelv 
tanítását koordinálja, a legnagyobb létszámú munkaközösséget vezeti, hiszen minden 
mezős pedagógus a tagja. Rendszeresen szervez belső továbbképzéseket, bemutató órákat 
tart Pedagógiai Szakmai Napokon, egyetemi hallgatók hospitálását, vizsgatanítását vezeti, 
értékeli. Több civil és egyházi szervezettel is kapcsolatban áll, segíti tapasztalataival a 
munkájukat. 
Széleskörű oktatási és projektmenedzsmenti tapasztalattal rendelkezik: 10 hónapot töltött 
Erdélyben, a Bethesda Gyermekotthonban, ahol hátrányos helyzetű diákok nyelvi és 
szaktantárgyi fejlesztéséért, közösségi programok szervezéséért felelt. Az Ágoston Sándor 
Alapítvány munkáján keresztül azóta is támogatja a határon túli közösségeket.  
A TÁMOP 3.3.9.A oktatási tanodapályázat szakmai vezetője volt, mely munkában a diákok és 
tanárok mentorálásán túl projektdokumentációért is felelt. 4 éven keresztül a Református 
Missziói Központ Menekültmissziójában dolgozott, magyar mint idegen nyelv tanárként. 
Konferenciákon, szakmai továbbképzéseken való részvételei, nyertes pályázatai, 

nemzetközi továbbképzései: 

- 2022. 04.27-én a Dr. Mező Ferenc Általános Iskola MEZŐ-MID-program bemutatása 
témában szervezett országos szakmai továbbképzési nap szakmai vezetője. A rendezvény fő 
célja: a „jó gyakorlatunk” adaptálásának támogatása az új feladattal szembenéző köznevelési 
intézmények számára.  Az Ukrajnából és külföldről érkező menedékes tanulók magyar 
köznevelési rendszerbe integrálásának szakmai bemutatása. 
- 2022.03.28-án a Menekült Egyesület szervezésében az Ukrajnából menekülő és külföldi 
gyermekek a közoktatásban c. kerekasztal-beszélgetés egyik fő előadója a Dr. Mező Ferenc 
Általános Iskola képviseletében. 



- 2022.03.19-én a PONT HU magyar mint idegen nyelvi szakmai műhely szervezésében a 
Hungarian Language School támogatásával megrendezett, az Idegen ajkú menekültek 
magyarnyelv-tanítása - módszertani továbbképzés  előadója. 
- 2022.02.15-16-án a magyarországi tanárok delegáltja a Diverse-projekt zárókonferencián 
Bukarestben, a Group of the European Youth for Change (GEYC) szervezésében.  
- 2021. március 29 - április 26. DIVERSE projekt keretében szervezett, 20 órás, A mesék, a 
drámapedagógia, és a digitális történetmesélés inkluzív oktatásban történő alkalmazásáról szóló 
tanári műhely egyik fő szervezője. 
- 2021-ben a Közép-Pesti Tankerületi Központ által szervezett Pedagógiai napon bemutató órát, 
és szakmai  és workshopot tartott. 
- 2021- ben és 2022-ben is bejutott mezős tanítványa a Simonyi Zsigmond online helyesírás 
verseny területi fordulójába és országos versenyen indulhatott. 
- 2021. 06. 02. Petőfi Irodalmi Múzeum – János-vitéz online kiállítás pályázatára, 5.c 
osztályával elkészített pályaművel a legjobb helyezést érte el. A kiállítás az alábbi linkeken 
érhető el: 
1. szoba: https://www.thinglink.com/video/1451280837839421442  

2. szoba: https://www.thinglink.com/video/1451293478607650818  

3. Hirdetőtábla: https://www.thinglink.com/scene/1448323351717085187  

- 2021.08.08 – 08.14. részt vett a kurzuson Enhancing Motivation Strategies in the 
Contemprorary Classroom (A motiváció erősítése napjaink tantermében), Split, Horvátország, 
Erasmus+ tanári továbbképzés és hozzá kapcsolódó disszeminációs tevékenység. 
- 2019. október 10. a PONT HU magyar mint idegen nyelvi szakmai műhely szervezésében 
Menekült felnőttek és gyermekek tanítása a gyakorlatban - előadó 
- 2019.08.04-08.15 szintén képviselte iskolánkat a Gamification (Játékosítás) Pula, 
Horvátország, Erasmus+ tanári továbbképzésen és hozzá kapcsolódó disszeminációs 
tevékenységen. 
Publikációi:  

• Gyakorlófüzet külföldieknek (társszerző, ELTE, 2009) és a Migráns gyerekek oktatása 
tanodai keretek között c. cikk 
(http://real.mtak.hu/73653/1/EPA01467_thl2_2014_2_118-128.pdf). 

• A Zia és Zahra az Eperfa Általános Iskolában c. magyart tanuló külföldi gyerekeknek 
szóló iskolai segédanyag (könyv, e-learning, olvasókönyv, teszt társszerzője, melyet a 
Jezsuita Menekültszolgálat adott ki. (http://jmsz.hu/oktatasi_segedanyagok/e-learning-
munkafuzet-es-teszt/) 

 

Budapest, 2022.06.15.   Dr. Mező Ferenc Általános Iskola tantestülete 
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