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SZAKMAI TEVÉKENYSÉG BEMUTATÁSA



Életrajz - végzettség

Fontosabb 

továbbképzések:

Ökoiskolai vezetőképző

Projektoktatás

Kooperatív tanulás

Multikulturális nevelés

Vezetői mesterkurzus

PSZE és PÉM szakértő

Tantárgygondozó 

szaktanácsadó

Oklevelek:

1997: ELTE TFK magyar-történelem

2000: PTE BTK történelem

2002: BME GTK közoktatási vezető



Életrajz - tevékenység

1997-2013: 

Vajda Péter Ének-zenei Általános és 

Sportiskola

(1999-2005: igazgatóhelyettes, 

2005-2013: igazgató)

2013-: Református Pedagógiai Intézet

(2013-2014: igazgatóhelyettes,

2014-: igazgató)



Életrajz - tevékenység

2001-: egyéni vállalkozó, közoktatási szakértő, 

minőségfejlesztési tanácsadó

2014-: Oktatási Hivatal 

(általános szakmai szakértő)

2014-: Károli Gáspár Református Egyetem 

(óraadó oktató –

tanügyigazgatás, szervezetfejlesztés)



Szakmai feladatok, szaktudományos, 

szakterületi tudás

Tanügy-igazgatási tanácsadás

- egyetemi oktatói tevékenység

- publikációs tevékenység

- konferencia-előadások

- továbbképzések (IGI Klub, 

Olvasókör)

- egyéni tanácsadás

- konferenciaszervezés

- konferenciákon, képzéseken 

való részvétel



Tanügy-igazgatási tevékenység

Konferencia-előadások:

• Munkajogi aktualitások az 

egyházi köznevelésben

• Tanfelügyelet, szaktanácsadás 

egyházi intézményekben

• A pedagógus minősítés 

jogszabályi háttere

• Megújuló köznevelés, 

református válaszok

Olvasókörök:

• Köznevelési törvény

• Továbbképzési rendelet

• Foglalkoztatási rendelet



Szakmai folyamatok, tevékenységek 

tervezése és a megvalósulásukhoz 

kapcsolódó önreflexiók
Tervező tevékenység:

Egyéni munkaterv  szolgáltatási terület 

munkaterve  köznevelési munkacsoport 

munkaterve  intézeti munkaterv  OFI 

szakvélemény

Visszacsatolások:

Rendezvényi elégedettség-mérés

Éves igény- és elégedettségmérés



„Illik rá a mottó: Szeretni annyi, mint felelősséget vállalni. 

Tanárként és igazgatóként is kivívta a diákok, a szülők és a 

kollégák elismerését. A közösségért elkötelezett vezető, aki 

közéleti feladataiban, szakmai munkájában, publikációiban 

modellt nyújt a tudós tanár életvitelére. Széles skálát ölel fel 

tevékenysége, tiszteletre méltó munkabírása."

(Részlet a ZENIT 41 Apáczai Diploma Díj indoklásából –

2007.)



Elégedettségmérések eredménye

Leglátogatottabb rendezvényeink: 

1. Országjáró – 82% 

2. IGI Klub – 79%

3. Olvasókör – 53%

Partnerek fontossági sorrendje:

1. Tanügyigazgatás – 93%

2. Pedagógiai tájékoztatás – 64%

3. Pedagógiai értékelés – 61%

Partnerek elégedettségi sorrendje:

1. Pedagógiai tájékoztatás – 79%

2. Tanügyigazgatás – 68% 

3. Szaktanácsadás – 68%



A tanulás támogatása

Módszertani rendezvények –

pl. matematika hete, 

tanítók hete stb.

Akvárium projekt – megújuló 

szaktanácsadás a gyakorlatban

IKT használat: honlapfejlesztés, e-mailes 

kommunikáció, on-line tájékoztatók, 

videókonferenciák

Terv: informatika hete





Személyiségfejlesztés

Tanulómegismerési projektek: 

diákönkormányzati, közösségi nevelési, 

internátusi workshopok, szakmai napok

Multikulturális neveléssel kapcsolatos 

publikációk, műhelymunkák

Szakértői területe: hátrányos helyzetű 

gyermekek, tanulók integrált oktatása, 

együttnevelése

Terv: tanulótájékoztató tevékenység fejlesztése



Példakép-díj

„Ön példakép, akit a leginkább érdemesek közül azért

választott ki az alapítvány, mert életével és

tevékenységével kiérdemli csodálatunkat. A Vajda Péter

Ének-zenei Általános és Sportiskola igazgatójaként kreatív

és energikus munkával, az integrált nevelés szakértőjeként

segíti a józsefvárosi kultúrák együttélését, a gyermekek

negatív megkülönböztetés-mentes érvényesülését.”

(Részlet a Példakép-díj indoklásából- 2008)



Közösségfejlesztés

Keresztyén nevelés fókuszában a közösségi 

nevelés (pl. Keresztyén nevelés és közösségi média 

konferencia)

Közösségi kompetenciák: internátus, ének, sport –

szakmai napok, segédanyagok

Terv: szoros szakmai kapcsolat a cigánymisszióval



"Arra törekszünk, hogy mindenki kicsit meghaladja azt, amit 

otthonról hozott, ami persze mást jelent a katonai attasé, s 

mást a lámpagyári munkás gyerekének. Az integrált nevelést 

borzasztó nehéz dolog ma egy szülőnek eladni, mert az 

iskolakép a 18. század második feléhez tart: legyen fegyelem, 

mindenki tanuljon meg mindent, kivéve az ő gyereke. Nehéz 

elmagyarázni, hogy a gyermekének jó, hogy ide sok roma és 

sajátos nevelési igényű gyerek jár. Erről csak az győzheti meg 

őt, ha eljön a programjainkra, és látja a gyerekeket" -

magyarázza Szontagh Pál, akinek törekvése az, hogy a náluk 

működő modellt az iskola falain kívülre is eljuttassák, s ezt 

kollégáival közösen a multikulturális és kooperatív nevelési 

módszerekről szóló publikációkkal kívánják elérni." 

(Piac és Profit 2008/6)



Pedagógiai folyamatok értékelése, 

elemzése

Mérés-értékelési projektek támogatása 

- OKM elemzés

- OKM képzés

Teljesítményértékelés: 

önértékelés, vezetői értékelés

Partneri elégedettségmérés:

- Rendezvények után

- Tanév végén

Terv: belső elégedettségmérés



Kommunikáció és szakmai 

együttműködés

Rendszeres publikáció

Tréneri tevékenység

Konferencia-előadások, műhelymunkák

Egyetemi oktatói tevékenység

Belső kommunikáció (elektronikus kommunikáció, 

értekezleti rend)

Képzés-fejlesztés (RPI, KRE)

Honlap és Facebook-oldal gondozása, fejlesztése

Külső kapcsolatok: OH, OFI, EPSZTI

Intézményi önértékelés pilot

Terv: intézményi önértékelési szabályzat



Önfejlesztés, reflexió

Vezetői attitűd: kollektív tervezés, egyéni 

felelősségvállalás

Vezetői személyiség tudatos fejlesztése

Folyamatos önképzés (formális és informális)

Terv: coaching tréningen való részvétel



Elkötelezettség és szakmai 

felelősségvállalás a 

szakmai fejlődésért

Átlátható működés, mindenkire érvényes belső szabályozók 

(munkatervek, feladattükrök)

Részvétel a megújuló köznevelés projektjeinek kialakításában, 

bevezetésében

IKT-eszközök készségszintű használata

Határidők, feladattervek betartása és betartatása (külső 

visszajelzések)

Terv: belső tudásmegosztás formalizálása



Köszönöm megtisztelő figyelmüket!


