
 

SÜTŐ ATTILA MÉLTATÁSA 

DÍJAZOTT BEMUTATÁSA 

Pályafutása elején segítette a Debreceni Orvostudományi Egyetemen folyó rákkutatási 

projekteket, legfőbb hivatásának tekintette a „gyilkos kór” elleni küzdelmet, hogy szebbé és 

jobbá tehesse embertársai életét, tudását a legnemesebb célnak szentelve. 

Az elmúlt években új irányt vett munkássága: hátrányos térségekben lévő iskolák tanáraként 

küzd nap, mint nap a lemorzsolódás, a szegregáció, a hátrányos megkülönböztetés ellen, 

kapaszkodót találva az esélyegyenlőséget hirdető közösségek, alapítványok segítségében is. 

Életcéllá vált nála, a szociálisan és szellemileg is jelentősen alul maradott gyermekek 

képességfejlesztése, felzárkóztatása, társadalmi integrációja. 

Az elmúlt években az ország egyik legszegényebb területén, a bihari térségben (Hencida, 

Szentpéterszeg, Esztár és vonzáskörzetei) látott el több oktatás intézményben kémia 

szaktanári feladatokat, tehetséggondozást, felzárkóztatást, fejlesztést és versenyekre való 

felkészítést. Munkája és hivatása során nap mint nap próbálta felvenni a harcot a 

lemorzsolódás és az idő előtti iskolaelhagyás ellen. 

Az a tény, hogy az iskolák különböznek egymástól a roma gyerekek lemorzsolódási arányait 

tekintve, sürgős elemzést igénylő kérdés. Ugyanis az eddigi kutatások azt igazolták, hogy a 

roma gyerekek iskolai hátrányait összetett jelenségrendszer magyarázza: egyszerre jelent 

oksági magyarázatot az óvodai, a nyelvi és kulturális hátrány, a kistelepülés elzártsága, az 

iskola sajátosságai (megkülönböztetés, fogyatékossá minősítés stb.) stb. 

Szerteágazó munkája mellett, küzd a minőségi és méltányos oktatás kialakításáért, a 

végzettség nélküli iskolaelhagyás csökkentéséhez, az egész életen át tartó tanulásban való 

sikeres részvétel elősegítéséhez, valamint a társadalom és a munkaerőpiac által elvárt digitális 

kompetenciák elsajátításához járul hozzá a DÍJAZOTT munkája. 



A fentebb részletezetteken túl a fókuszált tehetséggondozás hivatásának alappillére: 

- differenciáló, és integráló nevelési, oktatási módszer alkalmazása 

- gyermek képességeinek megfelelően továbbtanulás elősegítése, esélyteremtő programok 

biztosítása 

- egyéni képességfejlesztés az IKT technikával 

- interaktív tananyagok használata a természettudományban 

- motiválhatóság 

- egyénre szabható tananyag színesebbé tétele 

- speciális nevelési igényű, figyelemzavarral és egyéb mentális problémákkal küzdő diákok 

differenciált képességfejlesztése, egyéni gondozása. 

Mindezek mellett, kulturális, keresztény értékrendet képviselve próbál segíteni és reménnyel 

megtölteni a rászorult gyermekek életét, melyet a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia is 

díjazásban részesített. 

Éjjel-nappal azon dolgozik, hogyan tudná az oktatás minőségét jelentősen javítani, ugyanis a 

legtöbb hátrányos helyzetű diák tanulási feltételei nagyon kedvezőtlenek, így a legnehezebb 

pedagógiai feladatokkal kell megbirkóznia annak érdekében, hogy kompenzálni tudja a 

családoknál megfigyelhető szociális, anyagi és szellemi hátrányokat.  

Új lehetőséget nyitott a hátrányos diákok fejlődésében, ugyanis a lexikális tudás 

megszerzésén túl, verbális, szociális, informatikai és digitális képességeik javulását is célul 

tűzte ki, melyek együttesen segítik a gyermekeket az élet által hozott akadályok legyőzésében. 

Nem vitatható és elévülhetetlen érdemekkel rendelkezik, aki valóban, mint egy láthatatlan 

jótevő segíti a jövő generációját, hiszen csak az oktatás jelenthet számukra kitörési pontot, 

amely nem csak egyetemes jog, hanem eszköz, mely segít legyőzni a szegénységet, 

betegséget és a társadalmi egyenlőtlenséget. 

 



Jelenleg több felzárkóztató program aktív résztvevője, a Nemzeti Tehetség Központ szakértő 

mentora, természettudományi tehetséggondozó, általános iskolai pedagógus, kollégiumi 

nevelőtanár, köznevelési pályázatíró. 

Ebben a hatalmas küzdelemben, példaértékű alázatot, embert próbáló hitet, és lehetetlen nem 

ismerő kitartást tanúsít. 

Az „ Az Év Pedagógusa Díjra” egy olyan személy méltó, aki egyrészt becsülettel, 

tisztességgel, emberséggel, alázattal végzi munkáját, másrészt mindezen felül olyan 

tevékenységet végez, amellyel diákjainak, tanítványainak ad inspirációt, segítséget és 

támogatást. 

A díjazott, a társadalom számára, sokszor "láthatatlan segítőként" megnyitja a gyermekek 

előtt a képzeletbeli ajtókat, megvilágítva előttük az utat, segítve kiteljesedésüket. 

Kitartó munkáját, elért eredményeimet több kitüntetéssel és díjjal is jutalmazták: 

- Nemzet Tehetsége díj (Emberi Erőforrások Minisztériuma, Budapest 2016.) 

- Magyar Vidékért nívódíj (Pro Regione Alapítvány, Debrecen, 2015.) 

- Szent Imre Katolikus-díj (Magyar Katolikus Püspöki Konferencia, 2012-2016.) 

- Humanitás értékteremtő, esélyegyenlőségi díj (Humanitás Szociális Alapítvány 2014-2015.) 

- Nemzeti Tehetségközpont Szakértő Mentora (2019-2021.) 


