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Rátz Tanár Úr Életműdíj 
2020 

Az Ericsson Magyarország, a Graphisoft SE és a Richter Gedeon Nyrt. 
közös díjat alapított magyarországi tanároknak, melyet a Fasori 
Gimnázium legendás hírű matematikatanáráról „Rátz Tanár Úr 
Életműdíj”-nak nevezett el. E díj gondozására létrejött az Alapítvány a 
Magyar Természettudományos Oktatásért, amely a díjazottanként 
1.500.000 forinttal járó elismerést minden évben két-két biológia-, 
matematika-, fizika- és kémiatanárnak ítéli oda.  
A 2020. évi díjazott kémiatanárok: 
 
Dobóné Dr. Tarai Éva 
Dobóné Dr. Tarai Éva kémia-biológia 
szakos tanár diplomája megszerzését 
követően közel 27 év általános iskolai 
oktatást követően került 2011-ben a 
Berzsenyi Dániel Gimnáziumba. 
Közoktatásban végzett kiemelkedő 
munkája mellett aktív kutatómunkát is 
végez. Doktori címét 2009-ben védte 
meg a kémiai fogalmakhoz kapcsolódó 
tévképzetek kutatása témában. 2016 
óta kutatótanár. 
Kivételes képességű, felkészültségű és 
szorgalmú tanár, aki maximálisan tudja 
a kémiaoktatás kutatásának eredmé-
nyeit beépíteni, felhasználni, gyümöl-
csöztetni napi tanári munkájában is. 
Újszerű kísérleti technikák kidolgozása, 
a Mazur-féle társtanítás módszerének hazai bevezetése csak ízelítő 
sokrétű innovációs munkájából. 
Tehetséggondozó munkája példaértékű. Az általa felkészített diákok 
számos jó helyezést és különdíjat értek el szakmai versenyeken. 
Természettudományos szaktábort szervez kollégáival a kémia 
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tagozatos diákok számára, diákjai kezdeményezésével megalakította és 
hagyományt teremtett a Kémiai Önképzőkörrel, ami azóta is népszerű 
terepe a tanórán kívüli tehetséggondozásnak. Együttműködnek a 
Dornoch Academy diákjaival és tanárukkal (Skócia), közös projekteken 
dolgoznak. 
Száznál több publikáció, szakmai közösségi megnyilvánulás, idegen 
nyelvű folyóiratcikk megalkotója. Könyvek szerzője és társszerzője, 
tanulói munkafüzet és hozzájuk tartozó tanári segédletek összeállítója. 
Eredményei nemzetközi szinten is figyelemre méltóak. A Science in 
School és a Journal of Chemical Education cikkei ötletadók voltak több 
önképzőköri projektnek, amelyek továbbfejlesztésével díjnyertes 
publikációk születtek. 
A kémiatanári, neveléstudományi, pedagógiai konferenciákon 
előadásokat tart. Tapasztalatairól a kerületi és iskolai munkaközösség 
számára előadásokat és workshopokat szervez. A Science on Stage két 
hazai válogatóján (debreceni, szegedi) díjat nyert, és a magyar delegáció 
tagjaként részt vett a European Science on Stage rendezvényein 
Debrecenben és Cascaisban (Portugália). Az ELTE kémiatanár szakos 
hallgatói számára rendszeresen tart bemutató órákat, 
terepgyakorlatokat. 
Szakmai munkáját több díjjal is jutalmazták. 1987-ben Miniszteri 
dicséret-ben részesült. 2004-ben és 2016-ban „Az év pedagógusa” címet 
nyerte el. 2018-ban a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógus 
Kutatói Pályadíját kapta.  
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Sebő Péter 
Sebő Péter a biológia-kémia szakos tanári 
diplomájának megszerzését követően 
természetvédelmi szakmérnök 
végzettséget is szerzett. Pályája során az 
általános iskola 3. osztályától a főiskolás, 
egyetemista korosztályig tanított 
diákokat. A budapesti Kempelen Farkas 
Gimnáziumban eltöltött 10 évet követően 
került 2010-ben az ELTE Apáczai Csere 
János Gyakorló Gimnázium és 
Kollégiumába. 
Nagy szakmai, gyakorlati tapasztalattal 
rendelkező pedagógus. Nemcsak tanítja a 
gyerekeket, hanem személyes példával 
elöl járva neveli is őket. 
Szakmai tevékenysége túlmutat az intézmény falain, kiterjedt 
kapcsolatrendszerének köszönhetően tanítványainak rengeteg 
lehetőséget teremt egyetemi, kutatóintézeti munkára, megfigyelésre. 
Sokoldalúságát mutatja, hogy publikációiban tudománytörténettel, 
tudományfilozófiával, pedagógiával, irodalommal és természet-
védelemmel kapcsolatos írásokat egyaránt találunk, jelent meg 
közoktatási tankönyve és főiskolai jegyzete is. 
Sikeres versenyfelkészítő tevékenységéről diákjának rangos hazai és 
nemzetközi szintű tanulmányi versenyeken elért kiváló eredményei 
tanúskodnak. Olyan pedagógus ő, akinek véleményére, segítségére, 
szolidaritására és humorára mindig lehet számítani. Szeretik és becsülik 
őt nemcsak diákjai, hanem kollégái is. 
Iskolai szakmai tevékenysége is jelentős. 2014-től szerkeszti az Apáczai 
Csere János Gyakorló Gimnázium kémia, illetve 2020-tól a biológia 
munkaközösségének honlapját. Az iskolai kémia szakmai élet 
szervezésében aktív szerepet játszik. Támogatja diákjai szakmai 
projektmunkáit, rendszeresen szervezi diákcsoportok iskolán kívüli 
szakmai programokon való részvételét. Nagy odaadással tart kémiai 
kísérleti bemutatókat, kiemelt hangsúlyt fektet fiatal kollégák 
mentorálására, vezetőtanárként kémia szakos hallgatók tanítási 
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gyakorlatának vezetője. Rendszeres szervezője és kísérője az iskola 
belföldi és külföldi terepgyakorlatainak. 
2005 óta elnökként vagy kérdező tanárként az emelt szintű kémia 
érettségi bizottságok tagja. Oktatási és tudományos kutatási projektek 
aktív résztvevője. 2012-től jelentős munkát végez a Hevesy György 
Kárpát-medencei Kémiaverseny megyei és országos feladatsorának 
összeállításában, a verseny megyei és országos fordulóinak javításában, 
felüljavításában. A NAT 2015 alapján készült emelt szintű és a B kémia 
kerettanterv kidolgozását végző ELTE-MTA munkacsoportjának tagja 
volt 2015-2016-ban. 
Eddigi szakmai munkáját a XXII. kerületben 2007-ben Mihalik Sándor 
díjjal, 2014-ben Bonis Bona- díjjal jutalmazták. Kiemelkedő 
tehetséggondozó munkájáért 2016-ban az Irinyi János Kémiaversenyen 
kapott elismerést. 
 




