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MUNKAHELY NEVE Móricz Zsigmond Református Kollégium, Gimnázium, 

Szakközépiskola és Általános Iskola 

TELEPÜLÉS: KISÚJSZÁLLÁS 

BEMUTATKOZÁS: Matematika-fizika szakos középiskolai tanár vagyok 16 év 

szakmai gyakorlattal és ebből 8 éves munkaközösség-vezetői 

tapasztalattal. 

Matematikából szakvizsgáztam a Debreceni Egyetemen 

2006-ban és 2006-tól folyamatosan képzett mentorként 

tevékenykedtem, melynek során a kompetenciaalapú 

matematika programcsomagok adaptálását, kooperatív 

módszerek, illetve IKT eszközök alkalmazásának elsajátítását 

19 pedagógusnál segítettem. 

2006-tól folyamatosan a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei 

Pedagógiai Intézet, az Apáczai Kiadó Kft. és az Önkonet 

Tanácsadó és Szolgáltató Kft megbízásából számos 

műhelymunkát, képzést tartottam középiskolai tanárok 

számára, melyeknek célja a kooperatív módszerek és 

különböző matematikai programok (Graph, Geogebra) 

matematika tanórai alkalmazási lehetőségei voltak. 

 Ezek során gyakorlatot szereztem legalább 150 óra HEFOP 

és legalább 200 óra TÁMOP 3.1.4 közoktatási pályázataihoz 

kapcsolódó pedagógus mentorálás, képzés, illetve 60 óra a volt 

JNSZ Megyei Pedagógiai Intézet képzőjeként tartott 

matematika szaktárgyi pedagógus továbbképzés 

megtartásában. 

2010.12.14-től szerepelek az Országos Szakértői 

Névjegyzéken SZ026170 számon a „pedagógiai értékelés- 

szakrendszerű oktatás –középfokú nevelés és oktatás szakasza 

tantárgy megjelölésével – matematika” területen. 

2013.02.08.-tól szerepelek az Országos Vizsgaelnöki 

Névjegyzéken is V030242 szám alatt, melyből kifolyólag 



érettségi vizsgaelnöki és matematika emelt szintű érettségi 

vizsga tantárgyi bizottság tagja vagy elnöke szerepkörben is 

tevékenykedhetek. Saját iskolámban is érettségiztetek minden 

évben így csak ezen felül tudok eleget tenni a további 

megbízásoknak. 

2015 januárjától szerepelek az Országos Szaktanácsadói 

Névjegyzéken SZT001955 szám alatt matematika 

tantárgygondozó szaktanácsadóként. 

2015-ben már, mint végzett mesterpedagógus matematika 

szaktanácsadó, az OFI megbízásából 4, míg az RPI 

megbízásából további 4 kollégánál folytattam egyéni 

szaktanácsadást. 

2015-ben továbbá az RPI szaktanácsadójaként az 

Országjáró Rendezvénysorozatokon, Budapesten, 

Debrecenben és Székesfehérvárott tartottam 

műhelyfoglalkozásokat a Geogebra matematika program, 

valamint a kooperatív módszerek alkalmazási lehetőségeiből. 

2015 nyarán részt vettem az OFI megbízásából a Nemzeti 

Köznevelési Portál tesztelésében is. 

A Geogebra matematikai program és a kooperatív 

módszerek tanórai alkalmazási lehetőségeiből 5-5 órás 

képzéseket is tudok tartani az érdeklődőknek, ez az RPI 

képzési kínálatában megtalálható. 

A fentieket figyelembe véve sokféle módon tudom 

támogatni a matematikából szaktanácsadást igénylő 

pedagógusokat, hogy a pályájukon sikeresek legyenek. 

 


