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A TANÁRI ÉLETPÁLYA RÖVIDEN

SIKERES DIÁKOK

Tanulmányaimat biológia- kémia szakos tanárként, a szegedi József Attila
Tudományegyetemen végeztem. Először a Kecskeméti Katona Gimnáziumban
dolgoztam, majd később a Református gimnáziumba kerültem, ahol most is
dolgozom. Amikor beindíthattuk a hatosztályos képzést, a kémia tanterv kidolgozása volt a feladatom. Később munkaközösség vezető lettem. Részt vettünk
a TUDOK konferenciákon, mindig szép sikerrel. Az eredmények a saját szakmai
fejlődésemre is fejlesztő hatásúak. Éveken át dolgoztam szaktanácsadóként.
Kolléganőmmel szervezzük a biológus terepgyakorlatokat, amit szeretnek
diákjaink. Aktív részese vagyok az emelt szintű érettségi vizsgáknak. Az évek
során, mondhatom, hogy szívügyemmé vált a korszerű biológiaoktatás. Minden évben külön is foglalkozom az érdeklődő diákokkal (kaptam kitűntetést
is). Jelentős szakmai állomások, az érettségire való felkészítő szakkönyvek írása
(MAXIM kiadó), tankönyvírás ugyanennek a kiadónak. Ez nagy felelősség, főleg
az ilyen dinamikusan változó tantárgynál, mint a biológia. Rengeteg szakkönyv
elolvasását, sok konzultációt és nagyon sok munkaórát igényel, nagyon hatékony önképzés ez. Szintén érdekes, izgalmas feladat volt, egy teljes laboratóriumi project lektorálása és továbbképzés tartása a kollégák számára. 2015
óta dolgozom az alapítványnál, így lett a gimnáziumunk bázisiskolává is. A
program nagyon vonzó a regionális középiskolák diákjai számára, napjainkban
az aktív létszám száznál több diákot takar, akik örömmel látogatják az előadásainkat és vesznek részt a laboratóriumi foglalkozásokon, csak itt a kecskeméti körzetben. Munkámmal azon vagyok, hogy minél több tehetséges diák
találja meg a helyét kiváló egyetemeinken, vegyen részt aktívan a kutatásban,
a tudományos életben. (Jelenleg is több volt diákom kutat, mint Szent-Györgyi
Hallgató.)
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