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Ezt követően Budapesten, a XX. kerületben működő Benedek Elek Óvoda, 

Általános Iskola, Szakiskola és EGYMI-ben helyezkedtem el napközis 

nevelőként, mint képesítés nélküli gyógypedagógus. Felső tagozatos, 

tanulásban akadályozott gyerekekkel foglalkoztam, később osztályfőnök is 

lettem. A XX. kerületben olyan problémákkal találkoztam a tanulók és 

szüleik révén, mint a lakhatási feltételek hiánya, mindennapi élelmiszer 

ellátottság hiánya, munkanélküliség, szegénység.  

 Mindez arra késztetett, hogy elvégezzem az ELTE szociálpolitikai 

szakját, 2002-ben végeztem szociálpolitikusként.  

 A Kaposvári Egyetem Csokonai Vitéz Mihály Pedagógiai Főiskolai 

Karán 2007-ben végeztem tanulásban akadályozottak pedagógiája 

szakon. 

2008 óta állok a Bocskai István Református Oktatási Központ 

alkalmazásában, ahol sokrétű munkát végzek: 

- SNI és BTMN-es tanulók fejlesztése (foglalkozások vezetése és 

adminisztráció) 

- gyermek- és ifjúságvédelem (jelzőrendszer működtetése, Drogmentes 

Ifjúságért Mozgalom népszerűsítése, adománygyűjtés) 

- szakközépiskolai évfolyamon osztályfőnök (osztályközösség-építés, 

komplex személyiségfejlesztés), 



- az iskolai közösségi szolgálat koordinálása,  

- tanácsadói szolgálat működtetése (tanulásmódszertan, konfliktuskezelés, 

családi problémák feldolgozása, mentális támogatás)  

- óvodapedagógusi végzettségem révén gyakran helyettesítek 

intézményünk óvodájában. 

Egyik legfejlettebb pedagógiai kompetenciámnak tartom a tanulói 

csoportok, közösségek alakulásának segítését. Nyitott vagyok újabb-és 

újabb ismeretek megszerzésére a tanuló és iskolai közösség kohéziójának 

erősítését célzó gyakorlati módszerek megtalálása érdekében. 

 2015-ben szakvizsgáztam a Nyugat-magyarországi Egyetemen 

pedagógiai terapeutaként. Azért választottam ezt a szakot, mert a 

pedagógiai terápia a komplex személyiségfejlesztő eljárások egyike. 

Kiemelt figyelmet fordítok a játékban rejlő lehetőségek kihasználására, 

amelyek az egyén személyiségének fejlesztése által pozitív hatással van 

a közösség fejlődésére is. 

 2019 októberében az Oktatási Hivatal által szervezett szaktanácsadói 

képzésen vettem részt, kiemelt figyelmet igénylő gyermek, tanuló 

nevelésének, oktatásának segítése szakterületen (BTMN).  

Úgy érzem, hogy képes vagyok tudásommal, tapasztalataimmal 

hozzájárulni a szervezet működésének támogatásához, mely lehetővé teszi 

a pedagógiai minőség javítását, a szervezeti tanulást, az eredményesebb 

működést.  

 


