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CSEH IMRE  
 

fizikus, matematika, informatika, filozófia szakos tanár úr. 
 

GRATULÁLUNK! 
 

Csaknem három évtizede, 1993. augusztus 15-től 

dolgozik a Nyíregyházi Kölcsey Ferenc 

Gimnáziumban.  

A nevelőtestület meghatározó, sokoldalú, innovatív 

szemléletű tanár egyénisége.  

Mesterpedagógus fokozatot szerzett, kiemelkedő, 

magas szintű, sokrétű szakmai tudását több 

tantárgyból (fizika, filozófia, matematika, 

informatika) a tehetséggondozás 

területén  kamatoztatja. Az informatika tagozat 

alapítója, szakmai tanügyi dokumentumainak 

kidolgozója és az informatika tanulmányterület 

színvonalas működtetésében tevékenykedik. Számos 

országos versenyeredményt tudhat magáénak.   

Szaktanárként, az informatika tantárgy szakmai 

felelőseként, munkaközösség-vezetőként, 

osztályfőnöki szerepkörben felelősségteljesen 

segítette/segíti a vezetőség munkáját.  

Emelt szinten érettségi vizsga tantárgyi 

bizottságokban vizsgáztatótanári, vizsgaelnöki, 

írásbeli dolgozat javítótanári és javításvezetői 

feladatokat lát el. 

Tantárgygondozó szaktanácsadóként, trénerként, 

egyetemi hallgatók mentoraként tudásmegosztó 

szerepet vállal iskolán belül és kívül( többek között a POK-Pedagógiai Oktatási Központ 

felkérésére). 

Pedagógus minősítési szakértőként valamint pedagógiai-szakmai ellenőrzés szakterületen az 

Oktatási Hivatal munkájában vesz  részt. 

Színvonalas és kiváló oktató-nevelő munkája mellett nagy hangsúlyt fektet a szakmai 

továbbképzéseken való részvételre résztvevőként valamint oktató trénerként  illetve az 

önképzésre, amely a filozófia, a gyorsan változó informatika, digitális kultúra illetve az 

iskolában általa gondozott etika tantárgy tanítása miatt elengedhetetlen. 

A fizika tantárgy tanításában is elévülhetetlen érdemeket szerzett. Felvállalta a fizikaszertár 

eszközeinek gondozását, fejlesztését. Bevezette az évente megrendezésre kerülő Fizika show 

elnevezésű rendezvényt, amelynek ötletgazdája és fő szervező koordinátora. 

 Ezen  rendezvényért valamint az évente megszervezésre kerülő házi programozó 

versenyért  2012-ben a BME Pro Progressio Alapítvány kitüntetésében részesült tanítványaival 

együtt. 



 

Szakmai munkásságának eredményességét több tantárgyból a tanulók elért sikerei, megyei, 

országos versenyeredményei fémjelzik. Több tanítványa a rangos Országos Középiskolai 

Tanulmányi Verseny (OKTV) döntőjében ért el kiemelkedő helyezést: 

 2002/2003-as tanév: filozófia Bodnár János Kristóf   3. helyezés 

 2003/2004-es tanév: informatika, alkalmazói kategória : Sipos József 25. 

helyezés 

 2004/2005-ös tanév: filozófia idegen nyelven: Torma Boglárka 13. helyezés 

 2005/2006-os tanév, filozófia: Torma Boglárka 15. helyezés 

 2007/2008-as tanév: filozófia: Oláh Nikoletta 29. helyezés 

 2009/2010-es tanév: informatika, programozói kategória: Német Róbert 15. 

helyezés 

 2020/2021-es tanév: informatika, alkalmazói kategória: Tóth Bence 11. helyezés 

 

  Fontosnak tartja  a különböző szakmai csoportokban, egyesületekben való tevékenykedést, 

több országos szervezet munkájában is részt vesz. Tagja többek között az Informatika és 

Számítástechnika Tanárok Egyesületének (ISZE), a Magyar Filozófiai Társaságnak és a 

Neumann János Társaságnak. 

 

A nevelőtestület elismert tagja, szakmai kiválósága-közösségi szemléletével hozzájárul az 

iskola pozitív imázsának folyamatos alakításához. Fegyelmezett, kitartó, rendszerszemléletű 

munkavégzése, szakmai elhivatottsága, a Kölcsey Gimnázium és  a pedagógus pálya iránti 

elkötelezettsége, szenior  úszó sportkarrierje (16 magyar bajnoki cím tulajdonosa, országos 

csúcstartó valamint a FINA világranglistán a top 10-ben szerepel) példaértékű. 

 

 


