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2. A nevelőtestület munkájának, eredményeinek bemutatása 

 

A nevelőtestület összetétele: A nevelőtestület száma 18 fő, ebből 10 nő (56%). Teljes munkaidős 14 fő 

(77,8%), ebből nő 9fő; részmunkaidős 4fő (22,2%), ebből nő 1fő. Nyelvvizsgával rendelkezik: 17 fő, 

ebből 10 nő (59%). Végzettségét tekintve mindenki megfelel a jogszabályi előírásoknak. A kollégák 

képzése, továbbképzése az intézményben folyamatos. A szakmai és versenyeredmények, valamint az 

innovációs tevékenységek területén is sokrétű tantestülettel rendelkezünk, melyet az alábbi táblázatban 

összesítünk: 
 

Sor-

szám 
Név 

iskolai 

végzettség 

típusa 

iskolai végzettség 

megnevezése 
nyelvvizsga adatok 

1. Amrein Anna egyetem 

 

OKJ 

OKJ 

Történelem-francia szakos 

középiskolai tanár 

Oktatás informatikus 

Multimédia-fejlesztő 

francia felsőfok 

német felsőfok 

angol középfok 

Intézményi weboldal létrehozása, szervezése, koordinálása 

2. Baloghné Gyurgyovics 

Renáta 
főiskola 

 

egyetem 

egyetem 

egyetem 

Tanító  -  magyar nyelv és 

irodalom műveltségi területen 

Okleveles pedagógiatanár 

Okleveles magyartanár 

Szakvizsgázott pedagógus, 

közoktatási vezető 

beás felsőfok 

 

Szakmai eredmények: 

Alap-, Közép- és felsőfokú komplex nyelvvizsgára való felkészítés 

- Szakmai megvalósító: EFOP-3.1.10-17-2017-00031 pályázatban beás nyelvi képzés tartása,  

- Szakmai és Módszertani csoport tagja 

- Útravaló Ösztöndíjprogram minisztériumi (BM) kitüntetett mentora 

- PTE BTK NTI Romológia és Nevelésszociológia Tanszék Beás nyelvi műhely szakmai tagja 

- Publikáció: Előadás tartása a Gandhi Gimnázium felkérésére: Alsószentmártoni cigányság és lakóhely bemutatása 

címmel. 

Innovációs tevékenységek: 

Országos roma/cigány meseíró verseny szervezése - 2018 

Versenyeredmények: 

-Roma/cigány mesemondó és versmondó (1-3. hely) versenyek helyi, megyei, országos, 

-Roma/ cigány népismereti, műveltségi versenyek helyi, megyei, országos (1-3. hely) 

3. Dezsőné Faragó Márta egyetem Középiskolai művészeti 

szaktanár 

angol középfok 

 Egyéni és csoportos művészeti kiállítások az elmúlt 5 évből: 

-Textil Fakultáció 20’ Pécs, Ifjúsági Ház 

-Igazi Való világ Pécsi Galéria 

-IV. Szombathelyi Textiltriennálé Szombathelyi Képtár 

-Kárpit3, Apokalipszis vagy globális fenntarthatóság - A Magyar Kárpitművészek Egyesülete, a Magyar Művészeti 

Akadémia és a Szépművészeti Múzeum együttműködésében rendezett kiállítás a Pesti Vigadóban 

Publikációk: 

Munkáim, tevékenységem nyomtatott és internetes fórumokon:  

Aknai Tamás kritikája Psalmus 27 címmel – Echo Kritikai szemle, Pécs 05/6, 32. oldal 
http://www.mediadigitar.hu/idoszaki/echo_pecs/echo_pecs_2005_06.pdf; https://kultura.hu/kepzo-bemutatkozik-pecsi/; 

http://www.pecsgallery.hu/2006/kisgal/8.htm; https://www.keresztenymuzeum.hu/page.php?id=61 

https://www.pecsiujsag.hu/pecs/hir/helyi-hireink/textilis-veronika-es-baratai.1808 

Díjak:  

2006 Balassa Bálint élete és költészete - Esztergom Város, a Balassa Múzeum és a Keresztény Múzeum által kiírt 

pályázat III. díja - közösen Herczig Zsófiával és Pápay Kornéliával 

2017 Kárpit3 nemzetközi zsűri Oklevele 

- a PTE mentortanára 

Innovációs tevékenységek: 

A faji megkülönböztetés elleni világnaphoz kapcsolódó kitűző tervező és készítő projekt szervezése, lebonyolítása az 

intézményben 

- „Tükrök és tükröződések” című fotópályázat szervezése, lebonyolítása 

Versenyeredmények: 

http://www.mediadigitar.hu/idoszaki/echo_pecs/echo_pecs_2005_06.pdf
https://kultura.hu/kepzo-bemutatkozik-pecsi/
http://www.pecsgallery.hu/2006/kisgal/8.htm
https://www.keresztenymuzeum.hu/page.php?id=61
https://www.pecsiujsag.hu/pecs/hir/helyi-hireink/textilis-veronika-es-baratai.1808
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tanulók sikeres szereplése képzőművészeti pályázatokon: 

- különdíj: a Pécsi Kulturális Központ által hirdetett Toldi képregény rajzoló pályázaton (2017. november) - 1fő 

- sikeres szereplés az Egyetemi Könyvtár és Tudásközpont által szervezett Kockák és buborékok képregény fesztivál 

részeként hirdetett pályázaton (2019. május) – 1fő 

- sikeres szereplés (5fő) és az I. helyezés elnyerése (1fő) az Oktatási Hivatal által „A Szent Korona és a magyar királyi 

koronázási jelvények” címmel kiírt művészeti versenyen (2019 december 

4. Fejes István egyetem 
Angol-történelem szakos 

középiskolai tanár 
angol felsőfok 

5. Harmat Mária főiskola 

 

főiskola 

egyetem 

egyetem 

 

szakértő 

 

tanító matematika műveltségi 

területen 

Matematika szakos tanár 

Okleveles matematikatanár 

Szakvizsgázott pedagógus, 

közoktatási vezető 

tanügyigazgatási 

esélyegyenlőségi területeken 

 

lovári középfok 

 

Szakmai eredmények: 

Szakmai megvalósító intézményi pályázatokon. 

Szakmai vezető és projektmenedzser intézményi pályázatokon. 

Pályázatírás az intézményünk részére. 

A Magyar Pedagógiai Társaság  Nemzetiségi Szakosztályának vezetése 2018-ban. 

Szakmai előadások tartása:  

- a roma/cigány nemzetiségi oktatás helyzete – Budapest, MPT, ELTE  

- a második esély programról szóló előadás – Budapest, Szlovák Gimnázium -2018 

- Szakmai műhely szervezése és előadás tartása a PTE Neveléstudományi Intézet és iskolánk közös szervezésében, 

Alsószentmártonban – 2018 

- A Belügyminisztérium - Társadalmi Felzárkózás főosztálya felkérésére: Előadás tartása az Útravaló 

Ösztöndíjprogrammal kapcsolatban – 2019, Budapest, BM 

- a PTE mentortanára 

- Szakértő – 2017-től: 

tanügyigazgatás (általános tanügyigazgatás),  

esélyegyenlőség (nemzetiségi szakirány), 

esélyegyenlőség (hátrányos helyzetű gyermekek, tanulók integrált oktatása, együttnevelése szakirány) 

Kitüntetés 

- a Belügyminisztérium - Társadalmi Felzárkózás: kitüntetés a hátrányos helyzetű roma/cigány fiatalok eredményes 

mentorálásáért  – 2019, Budapest, BM 

Elismerések, díjak: 

- Az EKE-OFI és a Nemzeti Pedagógus Kar kitüntetése az iskolai közösségi szolgálatok során végzett munkáért - 2018 

- A EKE-OFI intézményi jó gyakorlat pályázatán való 2. helyezés – 2019 

Innovációs tevékenységek: 

- Matematika kompetenciát fejlesztő feladatok gimnáziumi tanulók számára (9-10. évfolyam) 

- Kismamaprogram kidolgozása a korai iskolaelhagyás megelőzése érdekében  

- Szakmai és módszertani csoport létrehozása az intézményben 

- Második esély modell kidolgozása 

- Társadalmi szerepvállalások kidolgozása 

Versenyeredmények: 

Matematika levelezős versenyeken való eredményes szereplés 

6. Herner Mihály egyetem 

egyetem 
földrajz szakos tanár 

történelem szakos tanár 

német középfok 

orosz középfok 

 

Szakmai eredmények: 

- érettségi vizsga vizsgaelnök 

- ECDL vizsga 

- TÁMOP 3.1.5 pályázatban való részvétel 

- Tematikus műhelyek projektben való részvétel 

- részvétel az esélyteremtő és intézményfejlesztési projektben 

Versenyeredmények: 

4 FOR EUROPE Európai Unióról szóló verseny regionális döntő 1.és 3.helyezés, országos 8.helyezés 

Báthory István országos történelemverseny országos 1.helyezés 

Gloria Victis országos történelemverseny országos 4. és 6.helyezés 

Kosáry Domokos országos történelemverseny országos 6. és 12.helyezés 

Ránki György regionális történelemverseny 2. és 4.helyezés 

Savaria országos történelemverseny megyei 2.helyezés 

7. Jakab Gábor főiskola buddhista tanító angol középfok 
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Szakmai eredmények: 

- Buddha FM – rádiós szerkesztő-riporter 

- Külföldi tanulmányok: Délkelet-Ázsiai (Thaiföld, Kambodzsa, Vietnam, Mianmar, Laosz, Malajzia, Indonézia) 

kutatások a buddhizmus és a hinduizmus építési hagyományainak vizsgálata, annak feltárása, hogy ezek milyen 

szerepet játszanak az iszlám berendezkedésű országokban, továbbá a buddhizmus irányzatainak alakulása és 

keveredése más vallásokkal. 

- Vészák konferencia és ünnepség szervezése, lebonyolítása A Tan Kapuja Buddhista Gimnáziumban 

8. Kis-Vörös Szabolcs egyetem 

főiskola 

biológia szakos tanár 

egészségtantanár 

német középfok 

 Szakmai eredmények: 

Publikáció: BÁTORI Z., KIS-VÖRÖS SZ., TÓTH N. ÉS KÖRMÖCZI L. (2010): A Nyugat-Mecsek dolináinak védett 

növényei – In: Dénes A. (szerk.) Pécs és Környéke növényvilága egykor és ma – Botanikai és tájtörténeti tanulmányok 

p. 79-86 – Baranya Megyei Múzeumok Igazgatósága, Pécs 

-Vándortábor vezető – 2017-től  

Versenyeredmények: 

-elsősegélynyújtó verseny területi (Siklós) és megyei (Pécs) fordulóban való részvétel (1-3.hely) 

- katasztrófavédelmi verseny területi (Siklós) és megyei (Pécs) fordulóban való részvétel (1-3.hely) 

- online elsősegélynyújtó versenyen való részvétel 

9. Orbán Tünde főiskola 

 

egyetem 

 

egyetem 

magyar szakos tanár és 

művelődésszervező 

magyar nyelv és irodalom 

szakos bölcsész és tanár 

szakvizsgázott pedagógus 

angol középfok 

német alapfok 

 

Szakmai eredmények: 

- pedagógus szakvizsga vizsgaelnöki és szakértői specializációval (PTE) 

- Útravaló Ösztöndíjprogram koordinátora 

- múzeumhasználati és múzeumpedagógiai módszertani képzésen való részvétel 

10. Pavlik Andrea egyetem magyar nyelv és irodalom 

szakos bölcsész és tanár 

angol középfok, olasz alapfok 

 

Szakmai eredmények: 

-szakmai megvalósító intézményi pályázatokon  

Versenyeredmények: 

versmondó versenyekre történő felkészítés, elért eredmény: ezüst minősítés 

angol nyelvvizsga felkészítés 

11. Pencs Anikó főiskola 

 

egyetem 

egyetem 

matematika-számítástechnika 

szakos tanár 

okleveles matematikatanár 

szakvizsgázott pedagógus, 

közoktatási vezető 

lovári középfok 

eszperantó középfok 

 

Szakmai eredmények: 

- Útravaló Ösztöndíjprogramban mentorált diákom miniszteri kitüntetést kapott,  

- Minisztériumi kitüntetés: mentortanárként (BM) 

- a legjobb iskolai közösségi szolgálat díjazottja 2018-ban 

- a PTE mentortanára 

Innovációs tevékenységek: 

- Hátránykompenzáció pedagógiai eszközei című szakanyag kidolgozása 

- matematikai-informatikai szabaduló szoba projekt kidolgozása 

12. Petrovicsné Lakatos 

Henrietta 

főiskola 

egyetem 

egyetem 

andragógus 

emberi erőforrás tanácsadó 

okleveles pedagógiatanár 

beás felsőfok 

 

Szakmai eredmények: 

szakmai megvalósító intézményi pályázatokon 

beás nyelvvizsgára történő felkészítés alap- és középfokon 

Versenyeredmények: 

- roma/cigány mesemondó versenyre való felkészítés, 

- roma/cigány népismereti versenyre való felkészítés 

13. Radvánszki Erika 

Szidónia 

főiskola 

egyetem 

óvodapedagógus 

romológia szakos bölcsész 

német alapfok 

beás alapfok 

 

Szakmai eredmények: 

- „A 14-25 éves, elsősorban roma/cigány fiatalok felkészülésének elősegítése a párkapcsolatra és a házasságra” 

elnevezésű projekt szakmai vezetője a komlói gyermekjóléti szolgálatnál 

- A komlói kórházban romológusként "Tolerancia az egészségért" program megvalósításában való részvétel.  

- „Bevezetés a cigány kultúrába” címmel előadássorozatot tartása védőnők, pedagógusok, önkormányzati és 
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egészségügyi dolgozók részére 

Innovációs tevékenységek: 

Roma/cigány kulturális műsor részeként film rendezése, forgatókönyv írása: „Hazára leltem” címmel 

Versenyeredmények: 

Roma/cigány nemzetiségi meseíró és mesemondó versenyekre való felkészítés, koordinálás, szervezés 

14. Sinkovics Ádám egyetem 

 

 

egyetem 

egyetem 

 

szakértő 

magyar nyelv és irodalom 

szakos bölcsész és 

középiskolai tanár 

filozófia szakos előadó 

szakvizsgázott pedagógus, 

közoktatási vezető 

Tempus Közalapítvány – 

köznevelési szakértője 

angol középfok 

német alapfok 

 

Szakmai eredmények: 

- 2018-tól a Tempus Közalapítvány köznevelési szakértője  

- 2019-től az Erasmus+ mobilitás projektek értékelésében pályázati szakértőként való részvétel 

- a Magyar Pedagógiai Társaság által szervezett évközi konferencián két előadás megtartása 

- PTE mentortanára 

- A PTE Neveléstudományi Intézettel közösen szervezett szakmai nap Alsószentmártonban, a lemorzsolódás 

csökkentése érdekében – szervező, előadó, bemutató óra tartása 

Innovációs tevékenységek: 

Intézményi pályázatok írása, menedzselése, szakmai vezetése: 

TÁMOP 3.2.1.- Második esély Alsószentmártonban 

TÁMOP 3.3.9. - A tanköteles koron túli fiatalok tanulmányokba való visszavezetése 

TÁMOP 3.1.4.C- Innovatív iskola Alsószentmártonban 

EFOP 3.1.10.- Továbbtanulást erősítő kezdeményezések támogatása A Tan Kapuja Buddhista Gimnáziumban 

- IKT eszközhasználat gyakorlati alkalmazása, IKT jó gyakorlatok megosztása 

- Tantestület részére szervezett tudásmegosztó alkalmak szervezése IKT eszközhasználat és módszertani megújulás 

témájában 

- 2019-ben megszerveztem az intézményünk részvételét a Digitális Témahét eseményén 

Versenyeredmények: 

„Van számodra versem” iskolai versmondó verseny szervezése 

- „Lélektől lélekig” Nemzetközi versmondó versenyen az általam felkészített tanulók 2018-ben ezüst és bronz, 2019-

ben arany minősítést szereztek. 

- Az AMAPED (Ausztriai Magyar Pedagógusok Egyesülete) által szervezett Kárpát-medencei fiatalok részére 

szervezett versmondó versenyen 3. helyezést ért el egy diákom. 

- A 2017-es Helikoni Ünnepségeken az iskolai hagyományőrző táncegyüttesünk ezüst minősítést szerzett és a Magyar 

Állami Népi Együttes különdíját is megkapta, itt a csoport felkészülését segítettem 

15. Szászné Nagy Eszter egyetem történelem-orosz szakos 

középiskolai tanár 

orosz középfok 

 Szakmai eredmények: 

- Útravaló Ösztöndíjprogram kitüntetett mentora 

- Részvétel a Magyar Történelem Tanárok Társulatának munkájában 

- A PTE mentortanáraként az ONK-án való aktív részvétel 

- részvétel az EKE Oktatáskutatási és Fejlesztési Intézet által kifejlesztett Történelem okostankönyv tesztelésében, 

véleményezésében 

- a PTE mentortanára 

Innovációs tevékenységek: 

Népek karácsonya vetélkedő megszervezése (a szociális kompetenciák és a közösségtudat fejlesztése) 

- "Otthonunk a Föld" projekt kidolgozása, folyamatos megújítása 

Versenyeredmények: 

a Savaria országos történelem versenyen megyei 7.helyezés 

- részvétel a Ránki György történelemversenyen, ahova a megyei fordulókig minden évben eljutottunk 

16. Szepes Lajos Marián egyetem 
matematika-fizika szakos 

középiskolai tanár  

 - érettségi elnöki feladatok közép és emelt szinten (2007-ig) 

17. Váradi-Tóth Balázs egyetem angol nyelv és irodalom 

szakos bölcsész és tanár 

angol felsőfok, spanyol középfok 

 Szakmai eredmények: 

- 2015-16 A perui kormány által szponzorált PRONABEC (Programa Nacional de Becas Y Crédito Educativo) 

program keretében posztgraduális diákok TOEFL (Test of English as a Foreign Language) nyelvvizsgára való 

felkészítése külföldi továbbtanulás és második diploma megszerzése céljából 
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Képzéseken, továbbképzéseken való részvételi mutatók az elmúlt 5 év során 
 

  
Képzés megnevezése 

idő-

tartama 

résztvevők 

száma 

(fő) 

1. Közoktatási vezető és szakvizsgázott pedagógus BME 2 év 4 

2. Szakvizsgázott pedagógus, mentorpedagógus BME 2 év 2 

3. Szakvizsgázott pedagógus, gyakorlatvezető mentortanár PTE 3 év 1 

4. Matematika msc, PTE 1 év 1 

5. Etika továbbképzés 1 év 1 

6. Pedagógia szak, PTE 3 év 1 

7. Okleveles pedagógiatanár, PTE 2 év 1 

8. Neveléstudomány - tantervfejlesztő PTE 2 év 1 

9. Fizikatanár-matematikatanár PTE 1 év 1 

10. Nyelvi tanfolyam 1 év 5 

11. A kooperatív tanulás, mint együttműködő tanulási forma 30 óra 9 

12. Tanulási és magatartási zavarok felismerése, kezelése serdülő korban 30 óra 10 

13. Második esély gimnáziumi program - Felkészítő továbbképzés 30 óra 12 

14. Középiskolai IPR továbbképzési program 30 óra 5 

15. Kooperatív tanulás a hátrányos helyzetű tanulók integrált nevelésének elősegítésére 30 óra 5 

16. Projektpedagógia, epochális oktatás 30 óra 5 

17. 

Az infokommunikációs technológia alapú konstruktív tanítás-tanulási módszerek alkalmazása a 

szaktárgyi oktatásban 40 óra 2 

18. 

A leghátrányosabb helyzetű kistérségben foglalkoztatott roma esélyegyenlőségi mentorok 

támogató tevékenységéhez szükséges készségek és kompetenciák megszerzése 9 óra 2 

19. Cigány népismeret oktatása - kerettantervtől a tanóra gyakorlati megvalósításáig 10 óra 3 

20. A mentálhigiénés szemléletmód és technikák érvényesítése a pedagógus kompetenciájában 30 óra 5 

21. IKT eszközök a tanítás-tanulás szolgálatában a tanórán 30 óra 6 

22. A családi életre nevelés - családpedagógiai alapismeretek 30 óra 3 

23. 

A tehetségek felismerése és gondozása: tehetségfejlesztés a mindennapi pedagógiai 

gyakorlatban 30 óra 1 

24. Az interaktív táblák alkalmazása az idegennyelv-órákon 30 óra 1 

25. 

Intézményvezetők felkészítése az intézményi önértékeléshez és a tanfelügyeleti ellenőrzéshez 

kapcsolódó feladatok ellátására 10 óra 5 

26. Új elvárások az intézményvezetőkkel szemben 5 óra 1 

27. Köznevelési intézmények kötelező dokumentumainak jogszabályi felülvizsgálata 5 óra 2 

28. 

A korszerű tanulás- és oktatásszervezési eljárások alkalmazásáról közoktatási intézmény 

vezetőjének 30 óra 1 

29. 

A kompetencia alapú oktatási programcsomagok alkalmazása - matematika programcsomag a 

9-12. évfolyam számára 30 óra 1 

30. Tanulói differenciálás heterogén csoportban 30 óra 1 

31. 

Mentorok a hátrányos helyzetű gyermekekért (elméleti, módszertani és gyakorlati felkészítés a 

mentori tevékenységre) 30 óra 1 

32. Áldozatok nélkül - konfliktusok hatékony kezelése és a mediálás 30 óra 3 

33. 

A felnövekvő generáció egészségtudatos életmódjának kialakítása az egészségre nevelés 

eszközeinek segítségével 30 óra 1 

Innovációs tevékenységek: 

-2016 - A PRONABEC program részeként 3 angol nyelvű színdarabot rendeztem: 

1.The Happy Prince by Oscar Wilde 

2.The Birth of Jesus and the Visit of the Three Kings 

3.Christmas Night on a Broken down Bus 

- Részt vettem a 2016-os IV.Teacher Development Conference-n Cuscoban 

- 2018 A Tan Kapuja Buddhista Gimnáziumban angol nyelvű színdarabot rendeztem A Buddha Élete (The Life of 

Buddha) címmel a diákok részvételével 

18. Vlaj Máté egyetem fizika szakos tanár német középfok 

 Szakmai eredmények: 

Külföldi tanulmányok: Akzente Sprachschule, Franfurt am Main [GER] – 2013 

Szakmai megvalósító intézményi pályázatokban 

A PTE TTK fizika intézetének felkérése Stephen Hawking munkásságáról szóló előadás megtartására. 

Innovációs tevékenységek: 

Készségszint-mérés és -fejlesztés a matematika kompetencia területén szakanyag kidolgozása 
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34. Hatékony tanuló megismerési technikák 30 óra 5 

35. Drámapedagógia az iskolában 30 óra 5 

36. Pedagógusok felkészítése a minősítésre 10 óra 4 

37. Gyalogos vándortábor-vezető 30 óra 1 

38. A multimédia elemeinek használata a pedagógus munkájában 30 óra 3 

39. 

Pedagógusok módszertani felkészítése a végzettség nélküli iskolaelhagyás megelőzése 

érdekében 6 óra 9 

40. Konfliktuskezelés, mediáció az iskola világában 30 óra 5 

41. Emelt szintű mentorálás az esélyteremtő Útravaló ösztöndíjprogramban 30 óra 11 

42. Kooperatív tanulásszervezés az iskolai lemorzsolódás megelőzése érdekében 30 óra 1 

43. A köznevelésben tanulók angol nyelvi íráskészségének fejlesztése 30 óra 2 

Összesen: 149 

 

 

 


