
 

Szilágyi Mária történelem-orosz szakos tanárnő, 2007 

októberétől dolgozik a Szigetszentmiklósi Batthyány Kázmér 

Gimnáziumban. Nyilvánvaló volt már az első pillanattól 

kezdve, hogy a kolléganő szakmai tudása és módszertani 

gyakorlata tökéletesen illeszkedik iskolánk 

elvárásrendszeréhez.  Kollégáival a kölcsönös megbecsülésen, 

és a szakmai együttműködésen alapuló, jó kapcsolatot épített 

ki.  Munkáját nagy lelkesedéssel, lelkiismeretesen végzi. 

Kezdetben csak történelmet tanított iskolánkban. Fontos 

szerepet vállalt a tehetségek felkutatásában és felkészítésében a 

különböző helyi és országos versenyekre.  Sikeresen készítette 

tanítványait az Országos Középiskolai Tanulmányi Versenyre, 

melyen többször is döntős helyet értek el. Minden évben 

eredményesen készíti fel tanítványait az emelt szintű érettségi 

vizsgákra, nagy szerepe van abban, hogy iskolánk történelem érettségi eredményei országos szinten 

is nagyon jónak számítanak. A tantárgy iránt kevésbé érdeklődő gyerekeket is tudja motiválni, a 

történelem nála logikus, érdekes, szerethető mindenki számára. Szívesen próbál ki új módszereket, 

fontos célja a tanulói önállóság fejlesztése. A tények bemutatásán túl, megismerteti diákjait az önálló 

tájékozódási és tanulási módszerekkel és lehetőségekkel, fejleszti kommunikációs képességüket és 

kritikus gondolkodásra neveli őket. 

Kitartó munkával és kellő elszántsággal elérte, hogy 2015-től gimnáziumunkban lehetőség 

van az orosz, mint második idegen nyelv tanulására. Egyedül vállalta az új tantárgy oktatásával, helyi 

tantervének kidolgozásával, és a szükséges szakkönyvek, anyagok beszerzésével járó feladatokat. 

Lelkes és lelkiismeretes munkájának köszönhetően nemcsak az orosz nyelvi érettségi vizsgákon 

érnek el a tanítványai kimagasló eredményeket, de közülük többen az OKTV döntőjébe is bejutottak 

már. 

Tanítványainak maximális támogatását támasztja alá az is, hogy – bár a tanárnő nem filozófia 

szakos – mégis sikerült két diákját is úgy felkészítenie a filozófia OKTV-re, hogy az országos 

döntőbe is bejutottak. 

Osztályfőnökként rendszeresen részt vett az évfolyamfeladatok - ünnepségek, gólyatábor, 

városi iskola, erdélyi tanulmányi kirándulás - szervezésében és lebonyolításában. Osztályának 

gyakran szervezett iskolán kívüli programokat: színház- és múzeumlátogatások, kirándulások, 

jótékonysági akcióban való részvétel. A legnagyobb elismerés azért illeti meg osztályfőnöki 

munkáját, ahogyan az osztályába járó diákokat empátiára, a másság elfogadására, a segítségre 

szorulók támogatására nevelte. 

Több alkalommal is vállalt mentortanári feladatokat, utolsó éves tanárjelölteket vezetett be a 

pedagógus szakma szépségeibe, de ezen kívül is bármikor fordulhatnak hozzá tanácsért a 

tapasztalatlanabb kollégák.  



Pályáját az elkötelezettség, a tudatos szakmai fejlődés jellemzi. Rendszeresen vesz részt 

történelmi és pedagógiai tárgyú továbbképzéseken és tudományos konferenciákon, az itt szerzett 

tudását pedig készséggel megosztja munkatársaival. Tapasztalatát intézményi kereteken túl is 

kamatoztatja: rendszeresen vállalt emelt szintű érettségi vizsgán javítótanári és kérdező tanári 

feladatokat, valamint középszintű vizsgákon érettségi elnöki feladatokat. Legutóbb az Oktatási 

Hivatal által szervezett pedagógiai napokon nagy sikerrel osztotta meg jó gyakorlatát más iskolákban 

tanító kollégákkal. 

A Humán II. munkaközösség vezetését is lelkiismeretesen és példamutatóan látja el évek óta. 

Az iskola vezetése mindig számíthat őszinte és építő szándékú véleményére, melyek sokszor 

segítenek a szervezet kultúrájának fejlesztésében. 

A tanárnő szakmai tudatosságát igazolja, hogy kiemelkedő eredménnyel megvédett 

mesterprogramját évekkel ezelőtt alapozta meg tehetséggondozó pedagógus szakvizsgájával és 

idegenvezetői tanfolyamával. Nagyszerűen ötvözi és hasznosítja mindkettőt innovatív 

mesterprogramjában, a kultúrtörténeti séták kidolgozásában és a hozzá kapcsolódó segédanyagok és 

dokumentáció elkészítésében, amely lehetőséget teremt a változatos tevékenységformák 

alkalmazására, az egyéni fejlesztésre és differenciálásra is. Ezek valamennyi pedagógus számára 

követendő példát nyújthatnak. Szilágyi Mária munkájában a nevelés értékközvetítő és egyben 

értékteremtő folyamat is. Joggal tartjuk kollégák, szülők és diákok a tanári hivatás mesterének.  

 

 

 

Hajdú Zsoltné tanárnő 1999 augusztusa óta, 23 éve dolgozik 

a Szigetszentmiklósi Batthyány Kázmér Gimnáziumban. 

Kezdetben magyar nyelv és irodalmat, valamint történelmet, 

hon- és népismeretet tanított, majd egy újabb diploma 

megszerzése óta az etika és erkölcstan alapjaira is oktatja 

tanítványait. Lelkiismeretesen, nagy lelkesedéssel vezeti be 

szaktárgya rejtelmeibe a diákjait. Történelem fakultációs 

csoportokban sajátíttatja el tanítványaival az emelt szintű 

érettségi követelményeit. Jó felkészítő munkájának 

eredményeként diákjai kiválóan szerepelnek az érettségi 

vizsgákon. 

Éveken keresztül a történelem munkaközösség 

vezetőjeként felügyelte a történelem oktatását az iskolánkban. 

Többször vállalt osztályfőnöki feladatot, jelenlegi osztálya a 

6.a. Nemcsak tanítja, hanem a szó legnemesebb értelmében 

neveli is tanítványait, bármiben számíthatnak a segítségére 

nemcsak a gyerekek, hanem a szülők is. Évekig osztályfőnöki munkaközösség-vezető is volt. A 

tanórán kívüli nevelésben és oktatásban jelentős szerepet vállal. Lelkes színházrajongó, diákjaival 

rendszeresen látogat el előadásokra. 

Meghatározó szerepet vállal a tehetséges diákok felkutatásában és különböző versenyekre 

való felkészítésében. Tanítványai a következő versenyeken értek el kimagasló eredményeket: 



• Theatrum Hungariae Magyar Színháztörténeti Játékok vetélkedőn országos 1. hely 

• Cultura Nostra történelmi versenyen az országos döntőben 3. és 4. hely 

• Memzeti Színháztörténeti Vetélkedőn országos döntőben 12. helyezett csapat 

• Bendegúz Tudásbajnokságon irodalomból és magyar nyelvből is 1. hely 

• Horváth Mihály Múzeumbarát és Tehetséggondozó Hadtörténeti verseny döntőjében 1., 2., 4. 

és 5. helyek 

• Hyperion országos művelődéstörténeti versenyen 2., 14. és 18. helyek 

• Szent Korona versenyen országos 1. helyezés 

• az Estöri versenyen az országos 6. helyen végzett csapata 

• magyar OKTV döntőjében 17. és 22. helyek 

• dráma OKTV döntőjében 8, 9., és 14. hely 

• filozófia OKTV döntőjében 31. helyezést ért el a tanítványa 

A Nemzeti Tehetség Program keretében az Országos Középiskolai Tanulmányi Versenyek 

kapcsán végzett kiemelkedően eredményes és áldozatos tehetséggondozó munkája elismeréseképpen 

a kiváló versenyfelkészítő díjat vehette át 2017 júniusában. 

2016-ban 98%-os eredménnyel Ped.II. fokozatot, 2018-ban pedig 100%-os eredménnyel 

Mesterpedagógus fokozatot ért el. 

Nemzeti Összetartozás Napja és Trianon-emléknap műsorának szervezése évek óta az ő 

nevéhez fűződik. A Batthyány Kázmér Tudományos Napokat 2020-ban az ő vezetésével szervezte 

munkaközössége. 

Iskolánk 2020-ban aktív közreműködésével nyerte el az Oktatási Hivatal bázisintézménye 

címet. Zsuzsa nemcsak a pályázatot készítette el, de ő az iskola koordinátora is, a munkatervek és 

beszámolók elkészítése is az ő feladata. Többször is szervezett az Oktatási Hivatal őszi és a tavaszi 

Pedagógiai Napjaira előadókat az iskolánkból, mely alkalmakkor jó gyakorlatainkat osztottuk meg 

más iskolákkal. 

Szaktanácsadóként különböző tanulmányi versenyek szervezésében és lebonyolításában is, 

zsűritagként is aktívan részt vesz. Szívesen segít munkatársainak a pedagógus minősítésekre való 

felkészülésben is. 

Feladatainak ellátásában innovatív és kreatív, felelősségvállalása és megbízhatósága 

rendkívüli. Mindig lehet rá számítani, Hajdú Zsoltné iskolánk egyik kiemelkedő pedagógus 

egyénisége. 

 

 

 

 


