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Életrajz - végzettség
Oklevelek:
1996: ME GK Műszaki szakoktató - BA

2007: DE BTK  Pedagógia szakos bölcsész és tanár - szocped. 

spec. - MA

2013: DE BTK Szakvizsgázott pedagógus - mentálhigiéné 



Életrajz - tevékenység

1975 - 1978 Diósgyőri Gépgyár - géplakatos

1978 -1986 MAHART Rt. - gépész

1986 - 2004 Déri Miksa Szakközép és Szakiskola (Mátészalka)

- műszaki szakoktató, kollégiumi nevelőtanár

2004 - 2005 Ecsedi Báthori István Református Gimnázium és 

Kollégium - kollégiumvezető

2005 - Debreceni Református Kollégium Gimnáziuma és 

Diákotthona - internátusi nevelőtanár

2014 - Református Pedagógiai Intézet - pedagógiai szakértő -

részmunkaidőben

Pedagógusként 27 éve dolgozom

KOLLÉGIUMI nevelőtanár 21éve szolgálok a diákok között



„Nem tehetjük, hogy ne 

mondjuk el azt, amit láttunk 

és hallottunk.” (Apcsel.4,20)



Szakterületem bemutatása:

 Internátus szakmai napok

 Iskolai Közösségi Szolgálat (IKSZ) work shop

 Áhítatos nap

 Szakképzés

 Cserkészet

 Szabadidő szervezés

 Krízis klub

 Pedagógiai értékelés

 Szaktanácsadás, tantárgygondozás

 Pedagógiai tájékoztatás

 Tanügy-igazgatási szolgáltatás

 Tanulótájékoztató, - tanácsadó szolgálat 

 Értekezlet, belső megbeszélés

 Egyéb tevékenység



1. Pedagógiai módszertani felkészültség 
(Szakmai feladatok, szaktudományos, szakterületi tudás)

Debreceni Református Kollégium Gimnázium

„Internátusa”











Köznevelési törvény (2011. évi CXC. Tv.)

A közösségi szolgálat: szociális, környezetvédelmi, a tanuló helyi

közösségének javát szolgáló, szervezett keretek között 

folytatott, anyagi érdektől független, egyéni vagy csoportos

tevékenység és annak pedagógiai feldolgozása. [Nkt. 4. § (15) ]

A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a 

köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 

20/2012 EMMI rendelet 

45. A közösségi szolgálattal kapcsolatos rendelkezések

133. §. (1) bekezdése alapján

Középiskolában meg kell szervezni a tanuló közösségi

szolgálatának teljesítésével, dokumentálásával összefüggő

feladatok ellátását.



Közösségi szolgálat célterületei 

 Egészségügy

 Szociális és jótékonysági terület

 Oktatási

 Kulturális és közösségi terület

 Környezet és természetvédelem

 Katasztrófavédelem

 Óvodás korú, sajátos nevelési igényű gyermekekkel, 
tanulókkal, az idős emberekkel közös sport- és 
szabadidős terület

 Egyes rendőrségi feladatok ellátására létrehozott 
szerveknél bűn- és baleset-megelőzési területen folytatható 
tevékenység 

 Az érettségi vizsga megkezdésének feltétele az ötven óra 
közösségi szolgálat elvégzésének igazolása



2. Pedagógiai folyamatok, tevékenységek 

tervezése, és a megvalósításukhoz szükséges 

önreflexiók 

- Egységes rendszerbe illesztve a szakmai munkámat az RPI     

munkatervéhez, a tanév és intézmények feladataihoz igazítva.

- Éves tervezés szak területek szerint

- Szakmai napok

- Továbbképzések 

- Önképzés



4. A tanuló személyiségének fejlesztése, az

egyéni bánásmód érvényesülése, a hátrányos

helyzetű, sajátos nevelési igényű vagy

beilleszkedési, tanulási, magatartási

nehézséggel küzdő gyermek, tanuló többi

gyermekkel, tanulóval együtt történő sikeres

neveléséhez, oktatásához szükséges

megfelelő módszertani felkészültség

- 2007. - től Útravaló Ösztöndíjprogramban „Út az 

érettségihez, mint mentor tanár, eddig 8 hátrányos helyzetű 

tanuló- iskolai előmenetelének sikeres segítése



7. Kommunikáció és szakmai együttműködés, 

problémamegoldás

- OFI témavezetőjével (dr. Bodó Márton) szakmai kapcsolat 

kialakítása,    fenntartása

- IKSZ kutatás / OFI - EPI - RPI - KPSZTI/

- ORTE tagság 

- szakmai napokon való részvétel 

- szaktanácsadói ( Intézményi minőségfejlesztés Belső és külső 

kommunikáció (e-mail, on-line konferenciák)

- Internátusi levelezőrendszer létrehozása, fejlesztése 



8. Elkötelezettség és szakmai 

felelősségvállalás a szakmai fejlődésért

Élethosszig tanulás - továbbképzések

2009 - Alapfokú Bibliaiskolai tanfolyam

2014 - Az Erőszak az Iskolában konferencia -

2015 - Szaktanácsadók felkészítése szervezeti szintű 

tanácsadásra interprofesszionális csoportokban, akkreditált 

pedagógus – továbbképzési program - Oktatáskutató és 

Fejlesztő Intézet

ACSI konferencián való részvétel

Balatonszárszó Intézményvezetői konferencia - 2017

Hit, vallás és hívatás - Bp.

Arany János konferencia - Nagykőrös

IKSZ Műhelykonferencián való részvétel, 2015-2016 OFI – Bp

IKSZ - Műhelykonferencián való részvétel – 2017 Tata

Tudás megosztás – kollégáknak, intézményeknek



Pedagógiai értékelés 

- munkaterv, beszámolók, önértékelés,

Pajzs 2015 Tanfelügyeleti protokoll szerinti 

intézményellenőrzés II. ütem. 

Kunmadarasi Ref. Ált. Isk. KG.

- Szivárvány Ref. Óvoda Berettyóújfalu SZA. - interjúk 

felvétele és szerkesztett leírásának elkészítése.

Pajzs 2016. PSZE ellenőrzés Jászberény helyszíni látogatás 

- Interjúk anyagainak Word dokumentum szerkesztett 

elkészítése

Pajzs 2016 Tanfelügyeleti protokoll - Mezőtúri Kollégium 

dok.ellenőrzése, - helyszíni látogatás interjúk felvétele és 

szerkesztett leírásának elkészítése.

Pajzs 2017. PSZE ellenőrzés IMO Debrecen - Interjúk - SZE

Pálóczi Horváth Ádám Református AMI – Nagybajom

- dokumentum ellenőrzés - BMA



Szaktanácsadás, tantárgygondozás

 Az internátusi neveléssel kapcsolatos és IKSZ gyakorlati 

tevékenységek intézmény vezetőségének és pedagógusainak 

feladatainak segítése, minta dokumentumokkal, 

segédanyagokkal. Szakmai - elméleti és gyakorlati 

tapasztalatok átadása.

 Internátusi2015 levelezőrendszer és tudásbázis bővítése, 

frissítése, megosztása. 

 IKSZ - „Országos Adatbázis” gondozása, új partnerek 

bevonása.

 IKSZ hozzáadott érték kutatás - OFI- EPI-RPI- KPSZTI

 Az érintett intézményekkel és szervezetekkel való 

kapcsolattartás - szakmai és humán erőforrások keresése, 

fenntartása és megújítása. 



Pedagógiai tájékoztatás

Iskolai Közösségi Szolgálat feladat tevékenységére, 

internátusi feladatok,

kapcsolatrendszerére megfogalmazott kérdésekre 

telefonon és e-mailen keresztül való tájékoztatása

Internátusi levelezési rendszer gondozása

IKSZ Pályázati ajánlások

Lemorzsolódás megelőzésével kapcsolatos 

internetes kutatás



Tanügy-igazgatási szolgáltatás

- Alapdokumentumok és jogszabályi segédanyagainak 

elkészítése, felülvizsgálata

- Internátusi nevelők munkaköri leírás-sablonjának elkészítése

- Pajzs 2015 Tanfelügyeleti protokoll szerinti intézményellenőrzés 

II. ütem. Kunmadarasi Ref. Ált. Isk. - KG.

Szivárvány Ref. Óvoda Berettyóújfalu - SZA. 

- Pajzs 2016. PSZE ellenőrzés Jászberény helyszíni látogatás -

Interjúk anyagainak Word dokumentum szerkesztett elkészítése -

SZE

Pajzs 2016 Tanfelügyeleti protokoll Mezőtúr - Kollégiumi 

dokumentumok elemzés, helyszíni látogatás - SZE

- Pajzs 2017. PSZE ellenőrzés IMO Debrecen - helyszíni 

látogatás - Interjúk felvétele - SZE

- Pajzs 2017. PSZE ellenőrzés, Nagybajom - dokumentum 

ellenőrzés

- NAT elemzése



Tanulótájékoztató, - tanácsadó szolgálat 

- „Iskolai Közösségi Szolgálat” workshop - Jó gyakorlat 

börze

- Iskolai Közösségi Szolgálat ADATBÁZIS  - létrehozása, 

gondozása, frissítés

Értekezlet, belső megbeszélés

- Összmunkatársi - RPI csapatépítő

- KNCS értekezlet,

- Telephelyi megbeszélés



Egyéb tevékenység

Kárpát-medencei Református Középiskolák XXII. Találkozója -

Tata, Nagykőrös 

Konferencia részvétel:

ACSI konferencián való részvétel.

Balatonszárszó

Hit, vallás és hívatás - Bp.

Arany János - Nagykőrös

IKSZ Műhelykonferencián való részvétel, OFI – Bp

IKSZ Műhelykonferencián való részvétel – Tata

Debreceni telephely iroda karbantartás, javítás

(dekoráció és nyílászáró árnyékoló felszerelése)

Szolgálati gépkocsi szerviz ügyintézés, karbantartás

IKSZ - adatlapok feldolgozása



Pedagógusok képzésének, továbbképzésének és 

önképzésének segítése, szervezése

- Áhítatos nap

- Internátusi szakmai napok

- Iskolai Közösségi Szolgálat - jó gyakorlat börze

- Országjáró - Református szakmai tanévnyitó konferencia segítése

- Óvodavezetők értekezlete 

Szakképzési szakmai nap

Szabadidő-szervezők szakmai napja

Cserkészettel kapcsolatos szakmai nap

Krízis klub



“Kollégiumi tanárnak lenni nem

könnyű. Csak igazi pedagógus

elszántsággal, optimizmussal,

tanári hittel végezhető hivatás”

/Simon István: A kollégiumi nevelőtanár. Budapest, 1993, OKI. /

















Köznevelési csoport



Köszönöm a megtisztelő figyelmet!

„A jó cselekvésében pedig ne fáradjunk el, mert a maga 

idejében aratunk majd, ha meg nem lankadunk.” (Gal. 6,9.)


