
Emberi Erőforrások Minisztere elismerő oklevele Nusser Katalin tanárnő részére 

 

2013. szeptemberétől kezdett el tanítani a Szigetszentmiklósi Batthyány Kázmér 

Gimnáziumban. Már az első éveiben is az alsóbb évfolyamosok kiemelkedő, országos 

eredményeket értek el a Bolyai Természettudományos Csapatversenyen, a Curie 

Természetismereti Versenyen és a Kaán Károly Országos Természet-és Környezetismereti 

Versenyen. Később felvállalta a Bolyai Természettudományi Csapatverseny körzeti 

fordulójának iskolán belüli szervezését, amit azóta is nagy pontossággal és odafigyeléssel 

szervez minden évben. 

Ez a verseny nagyon népszerű lett a diákok körében az évek. A tanárnő kitartó és következetes 

munkáját a legsikeresebb felkészítő tanárnak járó díjjal jutalmazták a verseny szervezői. 

A nagyobb diákokat is egyre több versenyen való részvételre buzdítja. Ilyenek, az OKTV, a 

Fodor József Országos Biológia Verseny és a Semmelweis Egészségverseny. Tanítványai 

legjobb versenyeredményei: 

•             Bolyai Természettudományi Csapatverseny országos 5. helyezés 

•             XII. Fodor József Biológia Verseny országos 4. helyezés 

•             XII. Fodor József Biológia Verseny országos 13. helyezés 

•             Biológia OKTV II. forduló 

•            Egyik ötödikes csapata pedig a Bolyai Természettudományi Csapatverseny országos  

               döntőjében 2. helyezést ért el. 

 

Munkájának másik kiemelkedő területe az emelt szintű érettségire való felkészítés, konkrétan 

az orvosi egyetemre és egyéb egészségügyi pályára készíti fel az iskola tanulóit. Vizsgáztatói 

feladatokat is rendszeresen vállal emelt szintű érettségi bizottságokban, így nem csak a 

felkészítésben, hanem a vizsgáztatásban is értékes tapasztalatokkal rendelkezik. 

 

A tananyag jobb megértése és elmélyítése érdekében egyre több iskolán kívüli programot is 

szervez tanítványainak. A fakultációs csoportok ellátogatnak minden évben az Anatómiai 

Múzeumba, a Füvészkertbe, a Jahn Ferenc Dél-pesti Kórház patológiai osztályára, lehetőség 

szerint a Bodies vagy más aktuális kiállításokra. A tavalyi tanévtől újdonságként vezette be a 

10. osztályos fakultációs csoport számára az Állatorvostudományi Egyetem látogatását. 

 

Végül, de nem utolsó sorban a 9.a osztályfőnöke. Ezt a feladatát is odaadóan, fáradságot nem 

kímélve, változatos módszerekkel, nagy türelemmel és szakértelemmel látja el. 

 

Összegzésként elmondható, hogy tevékenységét nagyfokú szakmai alázat és állandó 

önfejlesztés jellemzi. Szaktárgyi felkészültsége magas szintű, módszertani eszköztára 

változatos. Mindig keresi az új lehetőségeket, módszereket, igyekszik érdekes, korszerű 

feladatokat beépíteni a tanítási folyamatba. Az utóbbi években több volt diákja, akik ma 

orvostan-hallgatók vagy más egészségügyi szakmát tanulnak, visszajöttek egykori tanárukhoz 

megköszönni az évekig tartó áldozatos munkáját. 

 


