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Szakmai életrajzok 

 

Mák Kornél  

A Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kara Filozófiai Doktori Iskolájának 

doktorandusza, Kecskemét Megyei Jogú Város alpolgármestere. Felsőfokú tanulmányait a 

szegedi Hittudományi Főiskolán, a Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Tanárképző 

Főiskolai Karán és a Pécsi Tudományegyetem Kultúratudományi, Pedagógusképző és 

Vidékfejlesztési Karán végezte. Kutatási területét az ifjúsági közművelődés, a nevelés- és 

művelődésfilozófia, valamint a kulturális menedzsment aktuális kérdései jelentik. 

 

Vámosi Tamás  

A Pécsi Tudományegyetem Kultúratudományi, Pedagógusképző és Vidékfejlesztési Karának 

habilitált docense. Végzettségét tekintve okleveles humán szervező és okleveles andragógus. 

Kutatási területe a szak- és felnőttképzési rendszer sajátosságai, problémakörei, a képzés 

szerepe az emberi erőforrás fejlesztés folyamatában. 

 

Ocztos István 

1962-ben született. 1986-ban végzett a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem 

Építészméröki Karán. Jelenleg a BME Műszaki Pedagógia Tanszék mérnöktanár MA 

képzésének levelező hallgatója. Célja a különböző kulturális, oktatási és művészeti 

szakterületek közös halmazainak megkeresése; a lehetséges együttműködések kialakítása a 

képzőművészet, az oktatás és az építészet eszköztárával. A vizuális kultúra szélesebb körű 

megismertetését, elterjesztését és fejlesztését gyerekfoglalkozások tartásával, nemzetközi 

vizuális projektek megvalósításán keresztül végzi, többek között. Az Élő Tűzfalak Budapest 

Alapítvány elnöke. 
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Szendi Péter 

A szegedi történelmi műhely tanítványa vagyok. Többek közt Kristó Gyula, Csorba László, 

Szörényi László, tanítottak meg filológiai pontosságra. Pályakezdésem középiskolai tanárként 

egy alföldi kisvároshoz, kötődik, ahol hamarosan az újságírással is megismerkedtem. 

Másoddiplomásként a Szegedi Tudományegyetem Budapesti Médiaintézetében végeztem. 

2002 óta élek a fővárosban. Több különféle oktatási intézmény mellett dolgoztam a 

Klubrádiónál, alkalomadtán pedig publikáltam az oktatáspolitika aktuális kérdéseiről. 

(Interjúalanyom volt többek közt Magyar Bálint, Aáry-Tamás Lajos, Ranschburg Jenő, 

Görgey Gábor) Első lettem egy országos pályázaton, a legnagyobb díj Bitó László, Heller 

Ágnes ismeretsége. Különösen büszke vagyok, hogy Kosáry professzor méltónak talált arra, 

hogy másodszor is interjúalanyom legyen. Mindeközben rendületlenül tanítottam több 

szakközépiskolában és gimnáziumban. Jelenleg a X. kerületi Zrínyi Miklós Gimnázium tanára 

vagyok, ahol lehetőségem nyílt bővíteni diplomáim sorát (közoktatás-vezető illetve 

mentorpedagógus). Remélem, a versenyszférát is ismerő pedagógus perspektívájából érzékelt 

tapasztalataimat érdeklődéssel fogadják.  

 

Juhász Dalma 

Először 2008-ban diplomáztam az ELTE-n, mint angol-magyar szakos (főiskolai) tanár. 2012-

ben ugyanitt megszereztem az MA fokozatot. Közben 2010-ben a BGF-en 

társadalomtudományi és gazdasági szakfordító és tolmács diplomát vehettem kézhez. A BME 

közoktatási vezető és pedagógus szakvizsga szakot 2015-ben fejeztem be, 2016-ban ugyanitt 

mentorpedagógus diplomát kaptam. Ezen kívül nemzetközi idegenvezető, konfliktuskezelési 

coach és mediátor is vagyok, valamint az ITK és a Pannon Nyelvvizsga Központok 

nyelvvizsgáztatója. Munkahelyemen, a „Budapest” Baptista Külkereskedelmi 

Szakközépiskola, Gimnázium és Sportiskolában 2009 óta dolgozom mint középiskolai tanár, 

2014 óta pedig munkaközösség-vezetőként is. A leginkább az IKT-vel támogatott idegen 

nyelvi oktatás érdekel, illetve az atipikus tanulási módok. Erre a területre vett fel 

doktorandusznak 2016-ban a BME Kognitív Pszichológia Tanszéke. 
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Schottner Krisztina 

1972-ben született, az ELTE Tanárképző Főiskolai Karán biológia-földrajz szakos, majd az 

ELTE TTK-n földrajz szakos tanárként végzett. PhD fokozatát az ELTE Földtudományok 

Doktori Iskolájában szerezte társadalomföldrajz szakterületen. Korábban tanított az ELTE 

TTK és TÁTK képzéseiben. 2001 óta a Zsigmond Király Egyetem oktatója, a Nemzetközi és 

Politikai Tanulmányok Intézetének intézetvezető helyettese, oktatási rektorhelyettes, főiskolai 

docens. Az NPTI intézeti TDK felelőse, a ZSKF Tudományos Diákköri Tanácsának elnöke. 

2009-2011 között az Országos Tudományos Diákköri Konferencia Társadalomtudományi 

Szekciójának ügyvezető titkára, mely tevékenységéért az OTDT kiváló szervezői díjjal 

jutalmazta. A Magyar Földrajzi társaság tagja.  

 

Ács-Bíró Adrienn 

Első diplomáját tanító (BA) szakon szerezte 2011-ben, majd 2013-ban neveléstudomány 

(MA) szakos bölcsészként végzett. Jelenleg is a Pécsi Tudományegyetemen tanul, a BTK 

„Oktatás és Társadalom” Neveléstudományi Doktori Iskola II. évfolyamos PhD hallgatója. 

Főbb kutatási területei: a dualizmuskori tanítóképzés, valamint a női oktatás-képzés a hazai 

büntetés-végrehajtási intézetekben. 

 

Sumi Ildikó 

1967-ben született, 1991-ben szerzett biológia-kémia szakos középiskolai tanári diplomát az 

Eötvös Loránd Tudományegyetem Természettudományi Karán, majd 2000-ben informatika 

szakos tanári diplomát szintén az Eötvös Loránd Tudományegyetemen. Jelenleg a XIV. 

kerületi Szent István Gimnáziumban tanít biológia és kémia tantárgyakat, és az Eszterházy 

Károly Egyetem Neveléstudományi Doktori Iskolájának harmadéves doktorandusz hallgatója. 

 


