MISKOLCI ZRÍNYI ILONA GIMNÁZIUM
3530 Miskolc, Nagyváthy J. u. 5. Tel. 06 46 504 352

AJÁNLÁS
KUNOS NÓRA

Kunos Nóra a Miskolci Zrínyi Ilona Gimnázium történelem – orosz –
táradalomismeret szakos tanára, mesterpedagógus.
Szakmai munkájának középpontjában a tanulók teljes személyiségének fejlesztése áll,
és ennek érdekében folyamatosan képezi magát, a tanítási folyamatban a
legkorszerűbb pedagógiai módszereket alkalmazza és arra törekszik, hogy diákjait
olyan élményekhez jutassa, amelyek hozzásegítik őket a tananyag mélyebb
megértéséhez, a világ komplexitásának felismeréséhez.
Folyamatosan képezi magát, ami lehetővé teszi számára az innovatív pedagógiai
módszerek elsajátítását és gyakorlati alkalmazását. Felsőfokú angol nyelvvizsgát tett,
OKJ-s, majd felsőfokú számítástechnikai és drámapedagógiai végzettséget szerzett,
gazdasági ismereteket, szociológiát, pszichológiát tanult. Nemzetközi (angliai és
izraeli) tanulmányutakon ismerkedett meg a világban élen járó országok oktatási
tapasztalataival. Az ott tanultakat nemcsak saját óráin alkalmazza, de megosztja
kollégáival saját iskolájában és városi, megyei szinten is.
Szívesen
alkalmazza
a
drámapedagógiai
és
projektmódszert,
szervez
múzeumpedagógiai és levéltári órákat, hazai (Budapest: Aquincum, Szépművészeti és
Nemzeti Múzeum, Terror Háza) és külföldi (Róma, Párizs, Bécs, évente KrakkóAuschwitz) tanulmányutakat a tanulóknak.
Ő kezdeményezte és szervezi évek óta a Szakmák napját az iskolában, ami a
pályaorientáció része ugyanúgy, mint az, hogy bekapcsolódott csoportjaival a Nyitott
Bíróság programba. Részt vett diákjaival a parlamenti külön órán és a szintén az
Országgyűlés Hivatala által szervezett demokráciajátékon.
Arra törekszik, hogy tanítványai nyitott, harmonikus, a világ és a közösség ügyei iránt
érdeklődő felnőttekké váljanak, ezért osztályfőnökként és az a legutóbbi évekig
diákönkormányzatot segítő pedagógusként is számos közösségi programot szervezett,
amelyek közül kiemelkedik a több mint negyedszázados múltra visszatekintő
gólyatábor, ahol a 9. évfolyam tanulói felsőbb évesekkel ismerkedve készülnek fel a
gimnáziumi életre.
Szakértői, tanfelügyeleti, mesterminősítő munkát végez, érettségi elnök, emelt szintű
vizsgán javításvezető. Emelt szintű érettségire felkészítő foglalkozásokat vezet a
Miskolci Egyetemen társadalomismeretből, miközben az Eszterházy Károly Egyetem
Neveléstudományi Doktori Iskolájának hallgatójaként a tanulói kiégést kutatja.
Számos publikációja jelent már meg a témában; hazai, valamint nemzetközi
konferenciákon is bemutatta kutatási eredményeit.
Nemcsak a diákokat ösztönzi újabb és újabb ismeretek megszerzésére, hanem kollégáit
is: vezetésével bekapcsolódott iskolánk a Tempus Közalapítvány tanár továbbképzési
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programjába, melynek keretében több kollégánk – nem idegen nyelvszakosok is –
külföldi tanulmányutakon vettek részt és készülnek ilyenekre ebben a tanévben is.
Kunos Nóra több mint harminc év középiskolai munka után is megőrizte fiatalos
lendületét, lelkesedését, az innováció iránti nyitottságát, empátiáját a tanulók
problémáinak megoldására, ezért mindenképpen elismerést érdemel.
Miskolc, 2020. február 6.

Fridrikné Várhegyi Renáta
intézményvezető
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