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AJÁNLÁS
NAGYNÉ JUHÁSZ JUDIT

Nagyné Juhász Judit a Miskolci Zrínyi Ilona Gimnázium francia nyelv és történelem
szakos tanára, munkaközösségvezető, osztályfőnök.
Diplomáját 1989-ben vehette át a nyíregyházi Bessenyei György Tanárképző Főiskolán.
Külföldi tanulmányait Párizsban, a Sorbonne-on végezte el 1999-ben, majd 2007-ben
a Miskolci Egyetemen szerzett történelem szakos középiskolai tanári diplomát.
Tanári pályája a Gábor Áron „Művészeti Iskola” Szakközépiskolában indult, ahol 1989től 2008-ig dolgozott, közben a Fáy András Szakközépiskolában, valamint a Herman
Ottó Gimnáziumban óraadó volt. A Miskolci Zrínyi Ilona Gimnáziumban 2008-ban
kezdett tanítani, ahol is az elmúlt 12 évben a nevelőtestület meghatározó tagjává vált.
Szakmai tevékenysége sokrétű, az olyan szaktantárgyak oktatása mellett, mint például
a francia célnyelv, valamint a történelem francia nyelven, 1993-tól osztályfőnökként is
kipróbálta magát kisebb megszakításokkal. Második éve az idegennyelvi
munkaközösség élén áll, illetve korábban az Iskolai Minőségbiztosítási Kör vezetője is
volt. Diákjai teljesítményét 1993 óta minden évben érettségi vizsgabizottság tagjaként
mérheti le közép és emelt szinten egyaránt. 2012-2015 között az Alliance Française
által szervezett DALF-DELF nyelvvizsga javító és vizsgáztató tanára volt és
rendszeresen készített fel diákokat emelt szintű francia nyelvvizsgára, illetve OKTV-re.
Érdemei között megemlítendő, hogy a 4 kötetes Száray Miklós által írt Történelem
tankönyvet francia nyelvre fordította.
Szakmai, módszertani fejlődése érdekében folyamatosan képzi magát. Részt vett TQM
30 órás iskolai minőségbiztosítási tanfolyamon, majd 2004-ben pályázatírói
felkészítésen is részt vett. 2009-ben pedig Pénziránytű Alapítvány pénzügyi ismeretek
oktatására felkészítő továbbképzést végezte el. A Miskolci Egyetem Tanárképző
Intézete által szervezett pedagógus szakvizsgát adó tovább képzésen vett részt,
mentori, illetve tehetséggondozó szakirányon szerzett diplomát 2020. júniusában.
Munkája egyben a hobbija is, hiszen céljának tartja a francia nyelv és kultúra
népszerűsítését, a tanulók pénzügyi ismereteinek fejlesztését és a történelem
megszerettetését diákjaival. Szakmai felkészültsége mellett mosolyával, jó humorával
és diákközpontú hozzáállásával gyorsan belopja magát diákjai szívébe, akik büszkén
gondolnak vissza szeretett tanárukra és osztályfőnökükre.
Miskolc, 2020. február 6.
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