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KATECHETIKAI ELŐADÓ
ÁLTALÁNOS ISKOLAI TANÍTÓ
REFORMÁTUS HITTANOKTATÓ
DRÁMAPEDAGÓGUS

SZAKMAI TEVÉKENYSÉG BEMUTATÁSA



ÉLETRAJZ - VÉGZETTSÉG

1996 – 2000

Általános iskolai tanító – református hittanoktató
Ének-zene műveltségi terület
Drámapedagógiai képzés



ÉLETRAJZ - TEVÉKENYSÉGEK

Év Hely Tevékenység

1997-2000 Erdei Ferenc Általános 
Iskola, Nyársapát

• református
hittanoktató

2000-2001 Körzeti Általános Iskola, 
Magyarmecske

• tanító,
• hittanoktató,

könyvtárvezető

Csányoszrói Református 
Társegyházközség

• kisegítő segédlelkészi
feladatok

(7 településen)

2001-2007 Kindertheater Soest és 
Európai Partnerei,
Nemzetközi Színházi 
Műhely

• programvezető



ÉLETRAJZ - TEVÉKENYSÉGEK

Év Hely Tevékenység

2001-2008 Pécsi Református 
Kollégium

• tanító,
• református

hittanoktató,
• drámapedagógus,
• színpadvezető,
• kollégiumi nevelő

2008-2016 Magvető Református 
Általános Iskola, Gyula

• tanító,
• református

hittanoktató,
• drámapedagógus

2016-tól Református Pedagógiai 
Intézet

• katechetikai előadó



FONTOSABB TOVÁBBKÉPZÉSEK

2006-2007: Jezsuita Rend Felnőttképzési Intézete,
Budapest

Komplex drámapedagógiai képzés vásári-, és
bábjátékos elemekkel

2017- Pedagógus szakvizsga (folyamatban)



ÉLETRAJZ - ELISMERÉSEK

 2006 Pécs-Kertvárosi Református Egyházközség
Dizseri Sándor-díja

 2007 Az Európai Bizottság „Fiatalok Európáért”
programjának 2. díja: A „Fiatalok Európáért”
legjobb ifjúsági programja 2000-2007.



ÉLETRAJZ - PUBLIKÁCIÓK
 Versek (in: Kútbanézők X. Academia Ludi et Artis, 2004.)

 Játékkal megérintve (in: Drámapedagógiai Magazin Különszám, Magyar
Drámapedagógiai Társaság 2012)

 Debreczeni Tibor: A kőrösi huszonhárom (Játszó Kuckó Társaság 2013. Szerkesztő)

 Regényeim:

 Metszéspontok (Underground Kiadó 2014)

 Időfolyam (Underground Kiadó 2014)

 Az éjsárkány forrása (Underground Kiadó 2015)

 Arc a porban (Underground Kiadó 2015)

 A zöld gyermekek (Underground Kiadó 2016)

 Világfa (Ad Librum Kiadó 2017)

 Félélet (Összegyűjtött írások 1992-2017. Magánkiadás 2017)



SZAKMAI FELADATOK

Tevékenység Feladataim

Hit- és erkölcstan taneszközfejlesztés, 
általános iskola

• Közreműködés a tankönyvek és munkafüzetek
elkészítésében és nyomdakész átadásában,

• részvétel a munkacsoport munkájában és
találkozóin,

• kapcsolattartás és együttműködés a külső
megbízottakkal.

(2018: Hittan 1. munkáltató tankönyv)

Digitális taneszköz fejlesztés • RPI digitális feladatbank szakmai fejlesztés,
• feladatok készítése és feltöltése a digitális 

feladatbankba, regisztrációk kezelése és 
aktiválása, 

• javaslattétel az informatikai fejlesztésre, 
• esetleges hibák javítására, 
• kapcsolattartás a rendszergazdával,
• kapcsolattartás külsős munkatársakkal.



SZAKMAI FELADATOK

Tevékenység Feladataim

Intézményi és egyéni szaktanácsadás • Intézmények megkeresése, kérése alapján
szaktanácsadás az aktuális témákban.

Szakmai tájékoztatás • Szakmai tájékoztatók (dokumentumok és PPT)

készítése az új hit- és erkölcstan taneszközökről

és a javítások eredményeiről.

• A dokumentumok és PPT-k elkészítésében való

részvétel, szakmai anyagok elkészítése,

közzététele.

Katechetikai képzések, bevezetés az új 
taneszközök használatába

• Katechetikai előadók országos konferenciája, évi
2 alkalommal.

• Egyházmegyék által meghívható előadások a
taneszközökről és aktuális katechetikai
kérdésekről.

Az előadások előkészítése, lebonyolítása során
felmerülő feladatok, háttérmunka elvégzése,
előadások megtartása.



SZAKMAI FELADATOK

Tevékenység Feladataim

Lelkészek, hittanoktatók, vallástanárok 
módszertani felkészítése

• Szakmai, 1 napos képzések vallástanárok,

lelkipásztorok, hittanoktatók számára.

• Meghívható előadások vallástanárok,

lelkipásztorok, hittanoktatók számára

katechetikai témákban.

• 60 órás hit- és erkölcstan oktatásra felkészítő

képzés pedagógusok számára.

• Akkreditált 30 órás tanfolyamok.

• Egyházi akkreditációval rendelkező képzések

hittanoktatók, lelkipásztorok, vallástanárok

számára.

A konferenciák előkészítése, lebonyolítása során

felmerülő feladatok, háttérmunka elvégzése,

előadások megtartása.



SZAKMAI FEJLŐDÉS, TERVEK

 Folyamatos önképzés (pedagógus

szakvizsga 2019 nyarán).

 Elmélyülés új témákban

(drámapedagógia, mesepedagógia, zene

és játék használata a hittanoktatásban,

bibliodráma, Godly Play-módszer).



ÖNFEJLESZTÉS, REFLEXIÓ

 Szakmai háttérismeretek folyamatos

bővítése.

 Gyakorlat és jártasság bővítése

konferenciák, továbbképzések

szervezésében és lebonyolításában.

 Hatékony munkarend és stresszkezelés

kialakítása, fenntartása.



Köszönöm 
a megtisztelő  figyelmet!

Csüllög Ferenc 

Katechetikai előadó

csullog.ferenc@reformatus.hu 

30/362-8355


