
Szakmai önéletrajz 

Név: Nagy Sándor       

Szül. hely, idő: Jánosháza, 1950. július 20. 

Lakcím: 7200 Dombóvár, Dombó Pál u.42/a 

Iskolai végzettség: 

1974. Tanárképző Főiskola, Pécs – biológia-földrajz szak 

1989. Janus Pannonius Tud. Egyetem, Pécs - nevelésszociológia 

2003. Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem: Közoktatás Vezető 

     1979-ben kerültem Dombóvárra, 1980-ban kapcsolódtam napközis „természettudományos szakrajommal” a 

Búvár-klub mozgalomhoz, amiből a helyi madártani csoport, majd a már országos ismertségnek örvendő TK 

Oktatóközpont is kialakult. Három évtizede, hogy a városban ornitológiai ismeretekre épülő ismeretterjesztést, 

öko-szemléletű környezeti nevelést és tevékenységemet végzek. 

     Az iskolában kialakított biológia szaktanterem, az oktatóközponti előadó – helyi múzeummal  -, az iskola 

parkosított környezete, a madarász-sulisok országos versenyen elért sikerei (nyolc országos első, 17 megyei első 

helyezés), városi rendezvényeink (előadások, kiállítások, vetélkedők, táborok, erdei iskola…) az elmúlt évek 

munkájának bizonyságai.  

Tehetséges tanítványaimat rendszeresen felkészítettem a Kaán Károly és Herman Ottó tanulmányi versenyre 16 

alkalommal voltak megyei elsők.. 

     A város és városkörnyék környezet- és természetvédelmi munkájában, az iskolák és civil szervezetek 

természetkímélő és környezet-harmonikus szemléletének és életvitelének formálásában ma is aktívan dolgozom. 

     1984-ben avattuk Tüskében Dél-Dunántúl első madárvártáját. 

     Az elmúlt harmincegy évben 114 nyári tábort szerveztem a Madárvártánál, közel 3000 tanulónak, de jártam 

tanítványaimmal Bulgáriában, Szlovákiában, Ukrajnában, Romániában és Oroszországban is. 

     A Művelődési Otthonban 1980-1996-ig vezettem zoológiai szakkört. 

1982 óta kilenc kiállítást rendeztem kollégáimmal, tanítványaimmal. Közel 50 neves előadót hívtam meg 

ismeretterjesztő előadásra, óvónők- és pedagógusok képzésére, illetve természetvédők szakmai tájékozgatására.  

     1991-1999 között a KÖM Környezetvédelmi Nevelési Bizottságában, mint bizottsági tag dolgoztam, tagja 

voltam KKA lap „D” bizottságának is nyolc évig. 

 A Környezetvédelmi Oktatóközpontok Országos Szövetsége (KOKOSZ) elnökségének 12 évig voltam a tagja. 

     Az MME-nek  31 éve vagyok tagja. 1980-tól vezetem és irányítom az MME Dombóvári Csoportjának, 1982 óta 

„Herman Ottó” Oktatóközpont szervezeti és szakmai munkáját.  A „Tolna megye természeti értékeiért” Alapítvány 

kuratóriumának titkára. 

     1994-től 2009-ig szerveztem kollégáimmal a” Madarak és fák napja” Országos Tanulmányi Versenyt, a 

verseny döntőjének Dombóvár volt házigazdája.  

    Az elmúlt években több mint 300 pályázatot írtam, megteremtve az intézmény és az általam vezetett civil 

szervezetek környezeti nevelésnek feltételeit; pl. 

oktatóközponti terem, ornitológiai gyűjtemény, iskolapark, madárvédelmi mintakert, tanösvény Tüskében és 

Pacsmagon, a tüskei tábort erdei iskolává fejlesztettük, öt odútelepet gondozunk….. 

     1999-2004 között akkreditált pedagógusképzést szerveztem a dunántúli térség pedagógusainak, „Erdei iskolai 

program szervezése” címen. A képzésen 250 kolléga vett részt. 

A téma szakértőjeként és előadóként a területi képzésen kívül, az országban több helyen tartottam előadást, 

terepi foglalkozást. Munkánk elismerése, hogy az utóbbi években több országos rendezvénynek lehetett 

Dombóvár házigazdája;  

KOKOSZ Országos Konferencia – 1996 és 2003,  

MFN Országos Tanulmányi Verseny –1998-2009 között.  



Igazgatói és környezeti nevelés terén végzett munkám méltó befejezésének tekintem, hogy iskolánk 2007-től az 

öko-iskolai kritériumok feltételeit teljesítette, majd 2010-ben ezt a címet megvédte. 

2011-ben - 42 éves pedagógusi munka után – címzetes igazgatóként nyugdíjba vonultam. 

 

Pedagógiai és szakmai munkámért a következő elismerésekben részesültem: 

♦ Dombóvár Városért Emlékérem (1984 –Dombóvár))  
♦ „Környezetünk védelméért, fejlesztéséért” Kitüntető Jelvény (1986) Környezetvédelmi Minisztérium 
♦ „Az emberi környezetért” Kitüntető Jelvény (1986) Környezetvédelmi Minisztérium 
♦ „Chernel István Emlékérem” (1986) Magyar Madártani Egyesület 
♦ Miniszteri Dicséret (1987) Oktatási Minisztérium 
♦ „Enikő díj” (1999) KOKOSZ 
♦ Pro Natura Díj (2003) Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium 
♦ Brellos Tamás Díj (2007) Magyar Madártani Egyesület 

 
Milyen munkában szeretnék részt vállalni? 
Környezeti nevelés, ifjúságnevelés, szervezetfejlesztés. 
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