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A Kölcsey Ferenc Gimnázium jövőjéért Alapítvány e tanévtől (2021-2022) kezdve 
alapítóokiratában megfogalmazott céljainak megfelelően elismeri, jutalmazza egy pedagógus 

kiemelkedő szakmai munkáját. 
 

A kuratórium tagjainak egyhangú egyetértésével a 2021/2022.tanévben a Nyíregyházi 
Kölcsey Ferenc Gimnázium Kiváló Pedagógusa Ferencziné Molnár Éva angol nyelvtanár, 

angol nyelvi munkaközösség-vezető lett. 

  

SZAKMAI ÉLETÚT-RÖVID MÉLTATÁS 

A kolléganő 2000.08.21-től tagja a 

gimnázium nevelőtestületének. Angol 

nyelvtanári egyetemi szintű végzettséggel 

rendelkezik. 2019 szeptembere óta az angol 

nyelvi munkaközösséget irányítja ,tagja az 

iskola vezetőségének. Közoktatási vezető 

szakvizsgával rendelkezik, egyetemi 

hallgatókat mentorál tanítási gyakorlatuk 

alatt, érettségi vizsgaelnöki és emelt szintű 

érettségi vizsgáztatói feladatokat lát el , 

pályája során osztályfőnöki és 

igazgatóhelyettesi pozícióban is kiváló 

,felelősségtudatos munkát végzett, 

rendszeresen érettségi jegyzői feladatot 

vállal valamint a Közalkalmazotti Tanács 

tagja volt. 

Oktató-nevelő munkáját alapos szakmai 

tudás, precizitás, igényesség jellemzi. A 

tanítási órákra sokoldalúan felkészül. 

Óravezetése dinamikus, inspiráló tanítványai 

számára. Sokat tett/tesz az angol nyelv gondozása terén. Fontos feladatának tekinti a 

tehetséggondozást. Tanítványai rendszeresen indulnak, s eredményesen szerepelnek regionális, 

megyei és országos versenyeken: OKTV, IPSC, Debate, Reading in English , ACE. 

2021_22-es tanévben az országos Harry Potter versenyen 3 tagú csapatával 4.helyezést értek 

el, valamint az Európai Unió által meghirdetett Juvenes Translatores nemzetközi 

fordítóversenyen tanítványa a legjobb 11 közé került és különdíjjal zárta a versenyt. A városi 

szónokversenyen tanítványa 3.helyezett lett. A Hello Canada című országos verseny 



döntőjében a 7.d osztály csapata 2.és 5. a 8.d osztály csapata 6. és 11. helyezést ért el. A Reading 

in English olvasási versenyen tanítványai megyei 1.2 .5.és 6. helyet szereztek. Több diákja az 

OKTV 2.fordulójába küldhető dolgozatot írt. Számtalan közép-és felsőfokú komplex 

nyelvvizsga ,kiváló emelt szintű érettségi vizsga fémjelzi eredményes, céltudatos felkészítő 

tevékenységét.  

Továbbá részt vállalt/vállal a helyi tantervek ,tanmenetek ,tételek elkészítésében. 

Sokoldalú, energikus egyéniség, aki állandó megújulásra képes.  

Kollégáival jó a kapcsolata. Közvetlen magatartásával, közösségi szemléletével kiérdemelte a 

tantestület bizalmát .Munkaközösség -vezetőként, osztályfőnökként és szaktanárként egyaránt 

nagy segítséget nyújt az iskolavezetésnek az intézményi feladatok színvonalas 

megvalósításában. Hatékonyan járul hozzá iskolánk imázsának alakításához. 

Több mint két évtizedes eredményes, magas színvonalú oktató-nevelő munkája, pedagógusi 

elhivatottsága, az iskola iránti elkötelezettsége alapján a kitüntetésre feltétlenül méltónak 

tartjuk. 
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