
 
 

 
 
 
 
Tóth Olivér a főiskola elvégzése után a pedagógus pályáját testnevelő tanárként, 
edzőként kezdte, s azóta is következetes határozottsággal, de határtalan szeretettel 
dolgozik, egyengeti diákjai útját. Mezőberényben 1999 óta bizonyítja pedagógusi 
sokszínűségét. Testnevelő, edző, a labdarúgás, a kézilabda, az atlétika sportágak 
oktatója. Pedagógus életpályáját a diákközpontú nevelés és oktatás, az új 
módszerek, megoldások keresése és megvalósítása szövi át, illetve elsősorban a 
diákok testnevelés oktatásának színesítése a játék eszközével. 2013-ban jelent meg 
játékgyűjtemény összeállítása, mely középpontjában a játékos oktatás áll. Mottója, 
ahogy a könyvben is megjeleníti F. Schiller gondolatát: „Az ember akkor igazán 
ember, amikor játszik, és amikor játszik, akkor igazán ember”  
Sokrétegű szakmai tapasztalatát, nyitottságát hasznosította 2021-ben az online 
oktatás területén is. Osztályfőnökként példaértékű munkát végez, diákjait nemcsak 
a tanulás fontosságára tanítja, hanem általános emberi értékeket is közvetít 
számukra. Szakmailag rendkívül felkészült, tudatosan képezi, fejleszti magát, de 
tanulóit is nagy odafigyeléssel, következetesen készíti fel megyei, országos 
versenyekre, ahol kiváló eredménnyel szerepelnek.  
Osztálya három diákjával, a Berényi Bocskorosok csapatával 2021. évben értéktár 
vetélkedőn eljutottak az országos megmérettetésig. 2021-ben megválasztották a 
Mezőberényi Általános Iskola Diáksport Egyesület elnökének és már abban az 
évben több rendezvény szervezője volt. Kézilabda grassroots jellegű 
osztálybajnokság, iskolai sportfesztivál rendezése fűződik nevéhez. Emellett aktív 
tagja a testnevelés munkaközösségnek.  
A Békéscsabai Pedagógiai Oktatási Központ 2021 évben Játékbűvölet című 
bázisintézményi jó gyakorlat online bemutatóján testnevelő-edzőként mutatta be 
mesterprogramját, melyet így jellemeztek: „Egy hatalmas szaktudással rendelkező, 

széles körű módszertani változatosságot, új tanulásszervezési eljárásokat, 

módszereket, munkaformákat felsorakoztató, ízig-vérig pedagógust hallgathattunk. 

Kiemelkedő az a pedagógiai innovativitás, mely a játékok sokaságával hozzájárul a 

testnevelés megszerettetéséhez, a játszva tanuláshoz, ezáltal a különböző 

képességek fejlesztéséhez. Kiemelkedő pedagógiai munkáját a Gyulai Tankerület, 
mint fenntartó is elismerte és 2021. évben pedagógusnapon tankerületi dicséretben 
részesült. A pedagógus pályáján elért eredményei, a szakma, a kollegák 
visszajelzései alapján elismert oktató-nevelő tevékenysége, példamutató oktató-
nevelő munkája. Kollegái és diákjai körében is tisztelt és kedvelt tanáregyéniség.  
 
Az oktatás területén végzett munkája, példaértékű nevelő tevékenysége és 
emberi magatartása alapján Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő- 
testülete Tóth Olivér pedagógusnak 2022. évben a "Mezőberény Neveléséért, 
Oktatásáért” elismerő címet adományozza. 

 


