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A TANÁRI ÉLETPÁLYA RÖVIDEN

SIKERES DIÁKOK

Első diplomámat 1992-ben az egri Eszterházy Károly Tanárképző Főiskolán
kaptam biológiából, majd a Debreceni Egyetemen 2010-ben okleveles angol
nyelv és irodalom szakos bölcsésztanárként (MA), 2012-ben pedig okleveles
biológiatanárként (MSc) végeztem. Pedagógus szakvizsgámat mentortanári
szakiránnyal 2018-ban szereztem. Többféle iskolatípusban tanítottam 2008ig, amikoris a szolnoki Varga Katalin Gimnázium tanára lettem, ahol angol
nyelvet, illetve biológiát magyarul és angolul oktatok közép- és emelt szinten.
Érettségiztetek mindkét tantárgyból közép- és emelt szinten; magyar és angol
nyelvű biológia tantárgyi bizottságok munkájában tagként és elnökeként is
többször részt vettem. Mesterpedagógusként 2022. januárjától minősítő és
tanfelügyelői munkát is végzek. A Varga Katalin Gimnázium számos külföldi
kapcsolata közül a brüsszeli Európai Iskolával együtt szervezett angol nyelvű,
tíz éven át évente két alkalommal, szolnoki és brüsszeli helyszíneken működő
BIOCAMP nevű cserediákprogramjának egyik megvalósítója voltam 2009-től.
A program keretén belül dolgoztunk ki kollégáimmal belső használatra angol
nyelvű munkáltató feladatsorokat, amelyek az adott év tematikájához igazodtak – pl. a fény, a víz. 2014-ben lettem az Öveges-program keretében kialakított laboratórium vezetőhelyettese, ahol a saját diákcsoportjaink mellett 12
általános iskola gyakorlati óráinak adtunk helyet a négy természettudományos
tantárgyból. A programban a biológiarészleg kialakításának felelőse voltam. Az
általános iskolai tanárok továbbképzésének megszervezésén túl a feladatom
a labor IKT-eszközeinek és e-labornaplójának megismertetése volt. A Szegedi
Tudós Akadémia programjait 2016-tól látogatjuk rendszeresen tanítványaimmal. Azért váltam Szent-Györgyi-tanárrá, mert érzékeltem, hogy a laborgyakorlatok, az angol nyelvű előadások, és főleg a Nobel-díjas tudósokkal való találkozás közel viszi a tudományos kutatást a diákokhoz, a könyvízű tananyagot
élővé varázsolja számukra, és tovább erősíti bennük a természettudományok
iránti elköteleződést. Tanárként számomra az a legfontosabb, hogy a diákokat
segítsem céljaik megtalálásában és elérésében.
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