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Hitvallásom

„Néhány száz év múlva senkit nem fog érdekelni, hogy

mennyi pénzem volt a bankban, hogy milyen házban

éltem, vagy hogy milyen típusú gépkocsit vezettem...

De a világ megváltozhat, ha fontos voltam egy

gyermek életében." (Ismeretlen szerző)

„Neveld a gyermeket a neki megfelelő módon, még ha 

megöregszik, akkor sem tér el attól.” (Péld 22,6)



Tanulmányok

 2001– 2006 középiskolai tanár (magyar-vallástanár)

KRE BTK, HTK, Budapest

 2010 – 2012 mentálhigiénés és szervezetfejlesztő 

továbbképzési szak

Semmelweis Orvostudományi Egyetem, Budapest

 2013 – 2014 közoktatási vezető és pedagógus szakvizsga

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, 

Budapest 



Munkahelyek

 2005 – 2006 református vallástanár (óraadó)
Fasori Evangélikus Gimnázium, Budapest

 2006 – 2007 napközis nevelő
Lónyay Utcai Református Gimnázium és Kollégium, 
Budapest

 2007 – 2019 magyar- és református vallástanár
Lónyay Utcai Református Gimnázium és Kollégium, 
Budapest

 2012 – 2014 magyartanár (óraadó)

Pannon Gimnázium

 2014 – 2017 katechetikai szakértő
Református Pedagógiai Intézet, Budapest 

 2017 – pedagógiai szakértő 
Református Pedagógiai Intézet, Budapest 



Feladatok az RPI-ben: KM

 Szaktanácsadás, tantárgygondozás 

(taneszközfejlesztés)

 Pedagógiai tájékoztatás (szaktanácsadás)

 Tanügyigazgatás

 Pedagógusképzés és -továbbképzés szervezése 

(taneszközökkel kapcsolatos képzések, 

módszertani és mentálhigiénés képzések)



Feladatok az RPI-ben:      

KNCS
 Szaktanácsadás, tantárgygondozás (szakmai napok: 

osztályfőnökök szakmai napja, magyartanárok szakmai 
napja, mentálghigiénés projektek)

 Pedagógiai tájékoztatás (segédanyagok, 
nevelőtestületi értekezletek, szakmai napok)

 Tanügyigazgatás (tanácsadás, segédanyagok)

 Pedagógusképzés és továbbképzés szervezése 
(képzések kidolgozása: módszertani és mentálhigiénés 
képzések)

 Lemorzsolódással veszélyeztetett tanulók 
támogatásához kapcsolódó korai jelző- és 
pedagógiai támogató rendszer működtetése 
(adatbázis-kezelés,  segédanyagok, műhelymunka, 
szupervízió)
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Beavatkozások
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Támogató tevékenységek 

megoszlása
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Tevékenység célja szerinti 

csoportosítás
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A tanulási és magatartási…

A tanuló szociális helyzetből eredő…

Általános, a lemorzsolódás…

Befogadó, együttnevelést célzó…

Egyéb

Közösségfejlesztő, közösségépítő…

Tanulmányi eredmény javítását…

Tanulói igazolatlan hiányzás…

Tanulói igazolt hiányzás…

Tanulói motiváció növelésére…

Testi, lelki, mentális fejlesztésre,…

2018. június

2018. január

2017. június

2017. január



Kiemelt projektek

 Tanárok támogatása (kiégés megelőzése, 
esetmegbeszélő csoportok,  eszköztárbővítés, 
konferencia szervezése)

 Diákok támogatása (pályaorientáció, 
drogprevenció, mentorprogram)

 Szülők támogatása („Szülőfitnesz – interaktív 
szülőklub haladóknak”)



Tanárok támogatása

 Segítők és segítettek - konferencia

 nevelőtestületi interaktív előadások és 

tréningek

 Pl.:

 Tanári gubancok - esetmegbeszélés

 Bombák földjén – konfliktuskezelés ea.

Háború és béke – KKK tréning

Motivált pedagógus(?!?) – motiváció és kiégés ea.

Melegszívű fegyelmezés – ea.



Diákok támogatása

 pályaorientáció, drogprevenció, mentorprogram

 iskolán belüli erőszak megelőzése – kortárs 

segítő képzés



Szülők támogatása

 „Szülőfitnesz – interaktív szülőklub 

haladóknak”

Szülőfitnesz
Szülőklub haladóknak



Témák, keretek

 Melegszívű fegyelmezés – a  szülői szerep 

változásai, feladatai

 Változás és lehetőség - a serdülőkor feladatai

 Jól szeretni - szeretetnyelvek

 Jól értelek? - kommunikáció, elfogadás, értő 

hallgatás

 Háború és béke - konfliktuskezelés, serdülőkori 

krízis kezelés

 Úton a fejlődés felé – a motiválás eszközei

 A növekedés útján - tulajdonságok és lehetőségek

 „Elég jó szülő vagyok” 



Szülői kezek 

kamaszkorban



Terveim

 A jó gyakorlatok elterjesztése

 Együttműködői hálózat kiépítése

 Megújulás elősegítése

 Folyamatos fejlődés fenntartása

 Határok tiszteletben tartása

 „Elég jó” szakértő és „elég jó” tanár 

identitásának megerősítése

 Szupervíziós képzés



Szerepek, szerephatárok

 Tanár – nevelő, oktató

 Szakértő – szolgáltatás

Felmerülő kérdések:

 Ki segít kinek?

 Ki, miért felelős?

 Ki, mi van a fókuszban?

 Mit csinálok?

 Miért csinálom?

 Hogyan csinálom?



Köszönöm a figyelmet!

Nagy Márta

pedagógiai szakértő

nagy.marta@reformatus.hu

0630-862-65-48

mailto:nagy.marta@reformatus.hu

