
Polczer Zoltán polzoli@gmail.com matematika, fizika,

Pribék László prajbek@gmail.com fizika, földrajz 

dr. Borók László borok78@gmail.com történelem

Éger Katalin eger@nemesnagy-koll.sulinet.hu matematika

Nagyné Tihanyi Teréz
nagynett@gmail.com élelmiszerismeret

Murgás Lajosné teglovicsa@gmail.com kémia, biológia

Tóth Irén irentoth@indamail.hu fizika

Döbrentey Zsuzsanna dbrenteyz@gmail.com fizika, kémia

Könczöl Lászlóné konczol.laszlone@gmail.com kémia

Kovács-Deres Adél adel0430@freemail.hu egészségtan

Horváth Lénárd
horvath.lenard79@gmail.com

művészettörténet

Bóta Mihály vinci10@freemail.hu
művészettörténet, könyvtártan, 

információ kereső nyelvek

Kajcsa Szilárd szilardkajcsa@gmail.com német nyelv

Nyikus Norbert nyikus.norbi@gmail.com angol nyelv

Szabó Zsuzsanna zsuzsasza@freemail.hu történelem

Virág Andrea
virag@nemesnagy-koll.sulinet.hu 

andiflorita@gmail.com

történelem

Sári Etelka s.eti@freemail.hu művészettörténet

Ivanyenkó Éva borsova@freemail.hu történelem

Ágostonné Nyeste

Gabriella

agostonneg@nemesnagy-

koll.sulinet.hu 

agostonneg@gmail.com

informatika

Vasi Krisztina vasikrisztina@gmail.com magyar

Feladatellátás a Székesfehérvári József Attila Középiskolai Kollégiumban

érvényes: 2020. 03. 16-tól

Természettudományi 

munkacsoport

Bármely kollégiumi 

tanuló

Bármely kollégiumi 

tanuló

Társadalomtudományi, 

informatikai és nyelvi 

munkacsoport

Munkacsoport Feladat Támogatott célcsoport

A tanuló a csoport pedagógusait 

megszólíthatja, tőlük tantárgyi segítséget 

kérhet természettudományokból. A 

segítségnyújtás érdekében a tanuló 

kezdeményezésére a pedagógus vagy 

azonnali segítséget nyújt, vagy időpontot 

egyeztet a tanulóval és ezt követően nyújt 

segítséget elektronikus úton.

A munkacsoport 

tagjai
Tantárgyak

Elérhetőségük 

hétköznap 12.00 – 18.00 

között
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Scheffer Edina scheffer.edina@gmail.com magyar

Angeli Marianna angelimariann3@gmail.com angol nyelv

Kígyóssyné Huber

Szilvia
siofokilany0712@gmail.hu

német nyelv

Takács Annamária takacsannamaria@citromail.hu német nyelv

Ivanyenkó Éva borsova@freemail.hu orosz nyelv

Scheffer Edina scheffer.edina@gmail.com német nyelv

Butola Péter bpeter1977@yahoo.com angol nyelv

Bognár Máté bognarmate3@gmail.com
vendéglátó szakmai tantárgyak

Verbics Viktor viktorverbics@gmail.com egészséges életmód

Nyikus Norbert nyikus.norbi@gmail.com

Ötvös István otvos.istvan2020@gmail.com

Pribék László
prajbek@gmail.com

fogalmazások irodalomból

Bognár Máté
bognarmate3@gmail.com

magyar nyelv és irodalom

Horváth Lénárd
horvath.lenard79@gmail.com

művészettörténet

Zajáczné B. Éva zbe68@freemail.hu magyar

dr. Borók László borok78@gmail.com történelem

Nyikus Norbert

nyikus.norbi@gmail.com

történelem

Speciális 

munkacsoport

Bármely kollégiumi

tanuló

Érettségi felkészülést

segítő munkacsoport

magyar nyelv és

irodalom tantárgyból

Az érettségire készülő tanuló a csoport 

pedagógusait megszólíthatja, tőlük 

tantárgyi segítséget kérhet történelem 

tantárgyból. A segítségnyújtás érdekében 

a tanuló kezdeményezésére a pedagógus 

vagy azonnali segítséget nyújt, vagy 

időpontot egyeztet a tanulóval és ezt 

követően nyújt segítséget elektronikus 

úton.

Érettségi felkészülést 

segítő munkacsoport 

történelem tantárgyból

érettségiző tanuló

Bármely kollégiumi 

tanuló

Társadalomtudományi, 

informatikai és nyelvi 

munkacsoport

A tanuló a csoport pedagógusait 

megszólíthatja, tőlük tantárgyi segítséget 

kérhet természettudományokból. A 

segítségnyújtás érdekében a tanuló 

kezdeményezésére a pedagógus vagy 

azonnali segítséget nyújt, vagy időpontot 

egyeztet a tanulóval és ezt követően nyújt 

segítséget elektronikus úton.

angol nyelv

Az érettségire készülő tanuló a csoport 

pedagógusait megszólíthatja, tőlük 

tantárgyi segítséget kérhet magyar nyelv 

és irodalom tantárgyból. A 

segítségnyújtás érdekében a tanuló 

kezdeményezésére a pedagógus vagy 

azonnali segítséget nyújt, vagy időpontot 

egyeztet a tanulóval és ezt követően nyújt 

segítséget elektronikus úton.
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Szabó Zsuzsanna

zsuzsasza@freemail.hu

történelem

Ivanyenkó Éva

borsova@freemail.hu

történelem

Bognár Máté
bognarmate3@gmail.com

Butola Péter bpeter1977@yahoo.com

dr. Borók László borok78@gmail.com

Bóta Mihály vinci10@freemail.hu

Horváth Lénárd horvath.lenard79@gmail.com

Kajcsa Szilárd szilardkajcsa@gmail.com

Nyikus Norbert nyikus.norbi@gmail.com

Ötvös István otvos.istvan2020@gmail.com

Polczer Zoltán polzoli@gmail.com

Pribék László prajbek@gmail.com

Verbics Viktor viktorverbics@gmail.com

Zajáczné Berkes Éva zbe68@freemail.hu

Ágostonné Nyeste

Gabriella

agostonneg@nemesnagy-

koll.sulinet.hu 

agostonneg@gmail.com

Angeli Marianna angelimariann3@gmail.com

Döbrentey Zsuzsanna dbrenteyz@gmail.com

dr.Murgás Lajosné teglovicsa@gmail.com

Éger Katalin eger@nemesnagy-koll.sulinet.hu

Ivanyenko Éva borsova@freemail.hu

Kígyóssyné Huber

Szilvia
siofokilany0712@gmail.hu

Kovács-Deres Adél, adel0430@freemail.hu

Könczöl Lászlóné konczol.laszlone@gmail.com

Nagyné Tihanyi Teréz
nagynett@gmail.com

Nyikusné Tatai Szilvia
tatai@nemesnagy-koll.sulinet.hu

Az érettségire készülő tanuló a csoport 

pedagógusait megszólíthatja, tőlük 

tantárgyi segítséget kérhet történelem 

tantárgyból. A segítségnyújtás érdekében 

a tanuló kezdeményezésére a pedagógus 

vagy azonnali segítséget nyújt, vagy 

időpontot egyeztet a tanulóval és ezt 

követően nyújt segítséget elektronikus 

úton.

Érettségi felkészülést 

segítő munkacsoport 

történelem tantárgyból

érettségiző tanuló

Életvezetési tanácsadás 

csoport

A kollégiumi tanuló a speciális 

élethelyzetében tanácsért, segítségért 

fordulhat csoportvezető tanárához. A 

tartalom tipikus kollégiumi nevelőtanári 

feladatcsomag, amely az élet minden 

területét érintheti, ügyintézésben, 

kapcsolati problémákban, egészségügyi 

kérdésekben…stb… rendelkezésre 

állunk. Lényegében az „egyéni törődés” 

foglalkozástípus megjelenése a digitális 

segítségnyújtó palettán.

nem releváns
Bármely kollégiumi 

tanuló
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Sári Etelka s.eti@freemail.hu

Scheffer Edina scheffer.edina@gmail.com

Szabó Zsuzsanna zsuzsasza@freemail.hu

Takács Annamária takacsannamaria@citromail.hu

Tóth Irén irentoth@indamail.hu

Vasi Krisztina vasikrisztina@gmail.com

Virág Andrea virag@nemesnagy-koll.sulinet.hu 

andiflorita@gmail.co

Tematikus csoport

A 12 nevelési terület tananyagának 

digitális kidolgozása, majd későbbi 

felhasználása proaktív módon, azaz a 

tanulók megkeresésével és a tananyag 

közös feldolgozásával.

JAK, NNÁK összes 

pedagógusa
12 nevelési terület Minden kollégiumi tanuló

Ágostonné Nyeste 

Gabriella

agostonneg@nemesnagy-

koll.sulinet.hu 

agostonneg@gmail.com

ECDL

Nyikusné Tatai Szilvia
tatai@nemesnagy-koll.sulinet.hu

életvitel, önismeret

Ivanyenko Éva borsova@freemail.hu önismeret

Szabó Zsuzsanna zsuzsasza@freemail.hu önismeret

Könczöl Lászlóné konczol.laszlone@gmail.com tanulásmódszertan

Érettségi felkészítő 

munkacsoport 

matematika 

tantárgyból

Az érettségire készülő tanuló a csoport

pedagógusait megszólíthatja, tőlük

tantárgyi segítséget kérhet történelem

tantárgyból. A segítségnyújtás érdekében

a tanuló kezdeményezésére a pedagógus

vagy azonnali segítséget nyújt, vagy

időpontot egyeztet a tanulóval és ezt

követően nyújt segítséget elektronikus

úton.

Éger Katalin eger@nemesnagy-koll.sulinet.hu matematika

Szabó Zsuzsanna zsuzsasza@freemail.hu

Sári Etelka s.eti@freemail.hu

Vasi Krisztina vasikrisztina@gmail.com

Ágostonné Nyeste

Gabriella

agostonneg@nemesnagy-

koll.sulinet.hu 

agostonneg@gmail.com

Speciális AJTP

munkacsoport 

Kalitka kollégiumi 

újság 

Kalitka című kollégiumi újság digitális

szerkesztése
Szakköri tagok

Életvezetési tanácsadás 

csoport

A kollégiumi tanuló a speciális 

élethelyzetében tanácsért, segítségért 

fordulhat csoportvezető tanárához. A 

tartalom tipikus kollégiumi nevelőtanári 

feladatcsomag, amely az élet minden 

területét érintheti, ügyintézésben, 

kapcsolati problémákban, egészségügyi 

kérdésekben…stb… rendelkezésre 

állunk. Lényegében az „egyéni törődés” 

foglalkozástípus megjelenése a digitális 

segítségnyújtó palettán.

nem releváns
Bármely kollégiumi 

tanuló
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DÖK

A kollégiumi tanuló a speciális

élethelyzetében tanácsért, segítségért

fordulhat a Diákönkormányzat patronáló

tanárához bármely témában.

Vasi Krisztina vasikrisztina@gmail.com DÖK tagok

mailto:vasikrisztina@gmail.com#

