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MUNKAHELY NEVE: Szegedi Kis István Református Gimnázium, Technikum, Általános 
Iskola, Óvoda és Kollégium 

TELEPÜLÉS: Békés 
BEMUTATKOZÁS: Iskoláim: 

- Debreceni Tanítóképző Főiskola – általános iskolai tanító (1988) 

- Kőrösi Csoma Sándor Főiskola – angol nyelvet tanító (1997) 

- Debreceni Egyetem Bölcsészettudományi Kar  

Főiskolai szintű képzés – angol szakos nyelvtanár (2004) 

- Debreceni Egyetem Bölcsészettudományi Kar – angol nyelv és 

irodalom szakos bölcsész és tanár (2010) 

- Kodolányi János Főiskola – szakvizsgázott pedagógus, közoktatási 

vezető (2014) 

Korábbi munkahelyek: 

- 1986 - 1998 – Dr. Hepp Ferenc Általános Iskola 

- 1998 - 2000 – 636. számú Ipari Szakmunkásképző és Szakközépiskola 

 

Pályám elején több éven keresztül tanítottam 1-4. osztályban magyar nyelv és 

irodalom, és rajz tantárgyakat a Dr. Hepp Ferenc Általános Iskolában Békésen. 

Az angol szaktanítói, majd nyelvtanári és bölcsésztanári diplomáim 

megszerzésével lehetőségem nyílt 5-13. évfolyamon felkelteni tanítványaim 

érdeklődését az angol nyelv és kultúra iránt felső tagozaton és középiskolai 

képzésekben. 2000-től dolgozom jelenlegi munkahelyemen, a békési Szegedi 

Kis István Református Gimnázium, Technikum, Általános Iskola, Óvoda és 

Kollégiumban, ahol az évek során nyelvtanári és osztályfőnöki teendőim 

mellett végeztem munkaközösségvezetői és intézményegység-vezető helyettesi 

feladatokat. Több alkalommal szerveztem és vezettem angliai tanulmányi 

kirándulásokat is. 

2011 óta látok el Békés megyében érettségi elnöki és vizsgáztatói feladatokat 

közép- és emelt szinten. 2017-től a LanguageCert Nyelvvizsgaközpont 



vizsgáztatójaként és intézményi koordinátoraként is lehetőséget kaptam az 

angol nyelv iránti érdeklődés felkeltésére.  

Néhány éve, Európa legnagyobb iskolai közösségének, az e-Twinning 

közösségnek is aktív tagja vagyok, ahol számos, több országot összekötő 

projetben vettem részt tanítványaimmal és nyertük el az Európai Minősített, ill. 

a hazai Szolgáltatópont által kiadott Minősített Projekt címeket. Az e-Twinning 

nyújtotta lehetőségeket kihasználva számos webináriumon vettem részt és több 

tanári csoport tagja is vagyok, melyek segítettek abban, hogy a XXI. századnak 

megfelelő tanítási módszereket alkalmazva diákjaimmal megszerettessem a 

nyelvtanulást. 

Szakterületem elsősorban az angol nyelvi tantárgygondozás. 

Közoktatásvezetőként természetesen az intézményvezetés sem áll távol tőlem, 

ezen feladatokat is szívesen végzem.  

 

 

 

 

 

 

 

  
 


