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Középiskolai tanulmányait a dombóvári, akkor Gőgös Ignác, ma Illyés Gyula Gimnáziumban
végezte, s 1984-ben fejezte be.
Egyetemi tanulmányait a szegedi József Attila Tudományegyetem Természettudományi
Karán folytatta, s 1989-ben itt szerezte meg földrajz-történelem szakos középiskolai
végzettségét bizonyító diplomáját.
A diploma megszerzését követően kezdte el tanári pályáját a Toldi Lakótelepi Általános
Iskola és Gimnáziumban, ahol alapító tag volt az új középiskolai tagozaton. Kezdettől fogvaösszesen 7 alkalommal - látott el osztályfőnöki feladatokat, s éveken keresztül segítette a
diákönkormányzat működését is.
1996-ban drámatanári szakosító oklevelet szerzett. 1997-től szaktanácsadói, 2005-től
különböző szakértői feladatokat látott el, 2002 óta vesz részt az érettségi vizsgáztatásban
vizsgaelnökként.

A 2003/04-es tanév során bekapcsolódott az új típusú érettségi vizsga

bevezetésének előkészítésébe, részt vett a multiplikátori képzésen, majd elvégezte valamennyi
szaktárgyához kapcsolódóan a vizsgáztató felkészítő tanfolyamokat is. Így 2005 óta látja el
Somogy megyében a kétszintű érettségivel összefüggő feladatokat (javításvezető, javító
szaktanár, felüljavító szaktanár, vizsgaelnök, vizsgabizottsági tag).
A 2004-2005-ös tanévben az Oktatási Hivatal felkérésére részt vett abban a munkacsoportban
amely, érettségi feladatokat és emelt szintű szóbeli tételeket készített történelemből. 2007-től

fejlesztő munkatársként tevékenykedett az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet történelem
munkacsoportjában. 2006-tól újabb területen próbálhatta ki magát, életpálya –építés
kompetencia mentorként segítette Somogy megye területén kollégáit a kompetencia alapú
oktatási programcsomagok helyi adaptálásában.
2012 óta a Kaposvári Munkácsy Mihály Gimnázium tanára, ahol a következő évben
lehetősége nyílt bekapcsolódni földrajz team

– vezetőként az újonnan létesülő

természettudományos labor tananyagfejlesztő munkájába. Jelenleg ő a történelem – földrajz –
latin – társadalomismeret munkaközösség vezetője, mestertanár.
Mindig különös gondot fordított a tehetséggondozásra. Tanítványai sikeresen szerepeltek az
OKTV országos döntőjében a 1992/93-as tanévben 30. helyezést, a 1994/95-ös tanévben 23.
és 26. helyezést értek le. Az elmúlt években bekapcsolódott különböző történelem
tantárgyhoz kapcsolódó versenyekbe, mint például a Ránki György Regionális Történelem
Verseny, ahol egy diákja a regionális döntőben 4. lett, valamint a Savária Országos történelmi
versenybe, ahol a megyei döntőben diákjai 1.- 5. helyezéseket értek el.
Fontosnak tartja a szaktárgyaihoz kapcsolódó tanítási órán kívüli szakmai tevékenységek
szervezését is, így tanítványaival rendszeresen részt vesz az Országgyűlés Hivatala által
szervezett

programokon,

továbbá

látogatják

a

helyi

Múzeum

múzeumpedagógiai

foglalkozásait is, mentortanárként pedig részt vett a Továbbtanulást erősítő kezdeményezés
programban.
Igyekszik elősegíteni a tanulók harmonikus személyiségfejlődését, tudatos életpálya-építését,
a közösségépítést, s ennek érdekében minden évben több közös programokat is szervez
diákjaival. Pedagógusi hitvallása az, hogy minden gyermek tehetséges valamiben, és az
iskola, a pedagógus feladata ennek a felszínre hozása.
„Egyetlen ismeret van, a többi csak toldás:
Alattad a föld, fölötted az ég, benned a létra.”
- vallja Weöres Sándor szavait.
Mindezek alapján ítéli a Kuratórium Lieb Marianna kolleganőnek a rangos díjat.

Kaposvár, 2019. február 18.

