Laudácio
Nagy megtiszteltetés számomra, hogy méltathatom kedves kollégám, Dr. Szabó Istvánné, a
Földes Ferenc Gimnázium magyar-történelem szakos tanára szakmai tevékenységét abból az
alkalomból, hogy elnyerte a Tehetségek Szolgálatáért életműdíjat. Dr. Szabó Istvánné
Baráth Margit tehetséggondozó pedagógiai pályafutása, valamint emberi kvalitásai miatt is
köszönetet és tiszteletet érdemel.
„Szeretni és tisztelni tanítványaimat, ez a legfontosabb hitvallásom” – írta tanárnő
hitvallásként iskolánk egyik évkönyvében.
Dr. Szabó Istvánné 1978-ban végzett a József Attila Tudományegyetem magyar-történelem
szakán. A makói Juhász Gyula Szakközépiskolában kezdte pedagógusi pályáját, ezt a szikszói
gimnázium, majd a miskolci Baross Gábor Szakközépiskola és a Kossuth Lajos Gimnázium
követte. Eredményességéről kiváló szakfelügyelői minősítések, remek versenyeredmények,
máig emlegetett különleges ünnepi műsorok és az ónodi vár feltárásában segédkező
szakkörösök emlékei is tanúskodnak.
1992 őszétől a Földes Ferenc Gimnázium tanára. Az iskola pedagógiai programjának és
követelményrendszerének kidolgozásában aktív szerepet vállalt. Többször volt osztályfőnök
is matematika, hatosztályos és történelem tagozatos osztályokban. 1992-96 között például egy
olyan matematika tagozatos osztályt vezetett, ahol a sok tehetséges diák közül 7-en OKTV
döntőbe jutottak és az érettségi után a tantestület emlékérmet adott az osztálynak a négyévi
munkájáért.
Versenyfelkészítőként is számos eredményt hozott diákjainak. Tanítványai majd minden
tanévben ott szerepeltek az OKTV, a Savaria Országos Történelem Verseny, az Istvánffy
Gyula honismereti verseny döntőjében, általában nagyon előkelő helyen. Számos
csapatversenyen szerepeltek sikeresen diákjai. A „Mit ránk hagytak a századok” országos
versenyen 2006-ban 2. 2010-ben 1. 2012-ben 3. helyezést értek el tanítványai. De hasonlóan
szép eredménnyel versenyeztek a tanárnő által felkészített csapatok a Gloria Victis országos
művelődéstörténeti versenyen, a Nemzetvédelmi Egyetem országos hadtörténeti vetélkedőjén
vagy a Szent László országos versenyen, hogy csak néhányat említsek a sok kiváló
versenyeredmény közül.
Mindezek mellett irodalmi műsorokat szerkesztett és írt nemzeti ünnepekre, szalagavatóra,
ballagásra, Földes-estre. Irodalmi összeállításokat készített és műsorokat rendezett,
színdarabokat tanított be. Tanulmányi kirándulásokat, történelmi sétákat, helytörténeti
kutatásokat vezetett és szervezett és szervez ma is. Egyik tehetséges tanítványa verseit
összegyűjtötte, kötetbe szerkesztette és az iskolavezetéssel együttműködve ki is adtuk 2012ben.
Dr. Szabó Istvánné tanárnő sokat tett a pedagógusjelöltek képzéséért is. 1995-ben a Miskolci
Egyetem BTK Neveléstudományi Tanszékének felkérésére tartott pedagógiai,
szakmódszertani előadásokat az ötödéves tanárjelölteknek, melyhez jegyzetet is készített.
Megbízást kapott a történelem egyetemi kiegészítő képzésben résztvevő tanárok módszertani

felkészítésére is. Éveken át vezető tanár volt, tagja a történelem szakos tanárjelöltek
államvizsga bizottságának.
1998 szeptemberétől néhány évig Miskolc Megyei Jogú Város városi szaktanácsadójaként is
tevékenykedetett, iskolákat látogatott, továbbképzéseket szervezett, szakmai
munkaközösséget alakított, „csúcsszakkört” szervezett a város történelem iránt érdeklődő
diákjainak. Gimnáziumunk történelem munkaközösségét is évtizedeken át vezette.
2008-ban a Nemzeti Tehetség Tanács megbízásából egy kollégájával történelem
tehetséggondozó tantervet készített, melyet akkreditált az Oktatási Hivatal.
2010-12 között részt vett az Audiovizuális emlékgyűjtés pályázaton és továbbképzésen.
Diákjaival együttműködve azóta is készít az oral history módszerén alapuló történelmi
interjúkat. A Miniszterelnökség által meghirdetett Civil Alap 2014 Holokauszt emlékév
nyertes pályázatának egyik megvalósítója volt.
Vezetője és motorja volt annak a csapatnak, akik 2011-ben az intézményalapítás 450 éves
évfordulójára iskolatörténeti múzeumot és kiállítást készítettek. Az iskolatörténeti kutatásokat
tanárnő a jelen napig is aktívan folytatja.
Tehetséggondozásért több alkalommal kapott elismerést Miskolc város önkormányzatától a
város hírnevének öregbítéséért, eredményes versenyeztetésért. A Miskolci Egyetem 2009-ben,
a hallgatók szavazatai alapján Kiváló Felkészítő Tanár címmel ismerte el munkáját.
2012-ben a Honismereti Szövetség honismereti munkájáért emléklappal jutalmazta. 2013-ban
versenyfelkészítő munkájáért az EMMI által adományozott Bonis Bona – A Nemzet
Tehetségeiért – díjban részesült.
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