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Hajdúböszörmény
Hajdúböszörmény- a szülővárosom

- ahol családommal együtt élek



Indíttatásom

„Elfogadom az összes rászoruló 

gyermeket,

akit a Gondviselés  nekem szán.”

Brunszvik Teréz

Példaképem az édesanyám



1. kompetencia Szakmai feladatok, 
szaktudományos, szakterületi tudás

 2001 – 2003 BME - GTK

Közoktatási vezető szak

és pedagógiai szakvizsga

 1986 – 1989 DTKF Óvóképző Főiskola 

óvodapedagógusi diploma,

gyermektorna  szakképesítés

Hajdúböszörmény



Élethosszig tanulás - továbbképzések

 2014 Intézményi minőségfejlesztő oktató – tanácsadó

 2014 PSZE és PÉM szakértő

 2013 Portfólió az óvodában és az iskolában

 2011 Tanügy-igazgatási auditor képzés I.- II. 

A közoktatási intézmények tanügy- igazgatási  ellenőrzése, auditja

 2009 Változásmenedzselés a közoktatási intézményekben

 2009 Alapfokú Bibliaiskola – 10 Modul

 2004 Komplex (katechetikai – művészeti ) továbbképzés egyházak 
és szerzetesrendek által  fenntartott óvodák pedagógusai számára  

 2004 ECDL - 7 Modul

 2001 Egészségpedagógiai képzés

 2000 Korszerű mozgásfejlesztés

 1999 Egészséges életmódra nevelés I.-II.



Első munkahelyem

 1988 - 2006 

3.sz. Hét Vezér Úti Óvoda 
Hajdúböszörmény 
óvodapedagógus



2. Szakmai folyamatok, 
tevékenységek 

tervezése 

Projekt menedzseri feladatok - Az óvoda környezetének kialakításában



 Második munkahelyem óvodavezetőként 2006 - 2013



Mint pásztor, úgy legelteti a nyáját, karjára gyűjti a 
bárányokat, 
ölébe veszi őket, az anyajuhokat szelíden terelgeti.                                                                         
Ézsaiás 40,11.



2006. szeptember 1.- Óvodánk 
megnyitja kapuit

 Ünnepélyes átadó – a reformáció hónapjában



Intézményvezetői feladatom a személyi feltételek 

megteremtésében, a tanügy-igazgatási 

tevékenységekben

Pályázati eljárás lebonyolítása
Pedagógiai Program társszerzője

Munkaszerződések, 

munkaköri leírások 

készítése

Intézményi alapdokumentumok elkészítése



Feladatom a tárgyi feltételek megteremtésében







3.komptencia - A tanulás támogatása  
óvodavezetőként

Hitéleti nevelés



3. A tanulás támogatása 
- szakértőként

Intézményünk  jó 
gyakorlatának bemutatása



4. kompetencia - Személyiségfejlesztés

Jeles napokon

A szabad játékban A hitéleti tevékenységekben

Családi napokon



5. Kompetencia - Közösségfejlesztés 

Anyák napi ünnepségen Gyermeknapon



6. kompetencia - A pedagógiai folyamatok értékelése
Dokumentumok:

o IMIP (2006- 2012)

oTeljes alkalmazotti körre vonatkozó (2010)         

teljesítményértékelési eljárásrend 

Teljesítményértékelés:

o önértékelés, vezetői értékelés

Partneri elégedettségmérés:

o minden rendezvényünk után

o nevelési év végén



Munkahelyem a Református Pedagógiai 
Intézet székhelyén

 A Debreceni Református  Kollégiumban

 Pedagógiai előadó-köznevelési szakértő

 Tanfelügyeleti és pedagógusminősítési szakértő



7. kompetencia - Kommunikáció és 
szakmai együttműködés 

ORTE tagság

TEKIOE tagság

KÖSZOE tagság

Országos Óvodavezetői Értekezlet vezetője

Rendszeres publikáció( www.reformatus.hu,  TTRE honlapján,

Napló, Szabadhajdú hetilap, MRN hasábjain)

Konferenciákon és szakmai napokon előadások

Nevelőtestületi horizontális képzések

Tréneri-oktatói tevékenység ( PSZE, PÉM)

Oktató  - tanácsadói ( Intézményi minőségfejlesztés

Belső és külső kommunikáció (e-mail, on-line konferenciák)

Honlap létrehozása, fejlesztése (www.jopasztprrefovi.hu)

Média-megjelenés ( HBTV, DTV)

http://www.jopasztprrefovi.hu/


8. kompetencia - Elkötelezettség és szakmai 
felelősségvállalás a szakmai fejlődésért

 Református óvodák létrehozásában 

koordinációs feladatok

 Szaktanácsadói feladatok koordinálása

 Tanfelügyeleti és pedagógusminősítő 

szakértők képzésében tréneri feladatok 

 2015-től OPSZE – ben tanfelügyelőként

 Minősítői bizottság tagjaként szakértői 

feladatok ellátása a 2015. évi minősítésben

 Intézményi minőségfejlesztés képzésben 

oktató - tanácsadói feladatok



Szakmai hitvallásom

„Gyermekekkel foglalkozni minden bizonnyal 
a leghálásabb munka, ami a földünkön 
osztályrészünkről jutott, de saját 
tökéletességünket is ez mozdítja előre.”

Brunszvik Teréz



Köszönöm a megtisztelő figyelmet!


