Szakmai tapasztalat
1988 - 2015

Közös Igazgatású Művelődési Intézmény,
Szigetcsépi Általános Iskola és AMI
osztálytanító

1986 - 1988

Szigetszentmártoni Általános Iskola
napközis nevelő

Tanulmányok, képzések
2017

„Testkultúra –Vitamintorna 1. sz. képzés: egészségmegőrző, képességfejlesztő,
gerincbarát zenés tornaprogram” 30 órás pedagógus továbbképzés

2016

Szegedi II. Innovatív Pedagógus Konferencia

2016

Részt vettem a pedagógusok minősítési eljárásában – Megfelelt; 99%

2016

Spirituális Lélekgyógyász – Omnierzum Szabadegyetem

2015

Megjelent mesekönyvem - Amikor az álmok valóra válnak címmel

2015

Mosoly Kreatív Napok – „Test és testtudat a mese és művészetterápiákon”

2015

Pedagógus továbbképzés – ADHD

2015

Az ELTE Tanító-és Óvóképző Karának nappali tagozatos hallgatójának 10
hetes összefüggő gyakorlatának vezetése

2014

„Épen, elevenen!” – United Way Magyarország Gyermekbiztonsági
programjának elvégzése, azóta is működtetem a programot.

2012

Továbbképzés – „A referenciahelyi mentor pedagógusok felkészítése”

2012

Továbbképzés – „A referencia intézmények és a partnerintézmények
pedagógusainak felkészítése a gyakorlóhelyi mentori tevékenységek ellátására”

2012

Akkreditált pedagógus-továbbképzés: Nehezen, de nevelhető gyerekek
sajátosságai

2012

Akkreditált pedagógus-továbbképzés: Fejlesztési tervek készítése,
előkészítése, alkalmazása az iskolai oktatás és nevelés során

2012

Továbbképzés: Alkalmazott oktatástan

2012

Továbbképzés: Bernard Percy – Tanulási akadályok

2009

Pedagógusi továbbképzés: „Fegyvertelen játszótárs” élménypedagógiai
módszereket használó erőszak megelőző program megvalósítása iskolákban,
szociális és közművelődési intézményekben.

2009

Pedagógus továbbképzés: Multikulturális tartalmak és interkulturális nevelés: az
iskolai kultúra és környezet átalakítása a tanulók egyenlő lehetőségeinek és
aktív részvételének biztosítására.

2009

Pedagógus továbbképzés: Magatartási és beilleszkedési zavarokkal küzdő
gyerekek egyéni és csoportos fejlesztése élménypedagógiai foglalkozásokon
keresztül.

2008

Szövegértés-szövegalkotás kompetencia
Matematika kompetencia

2007

Kaposi László / 120 órás drámapedagógiai tanfolyam. Komplex drámaóra
tervezet elkészítésével és vizsgatanítással.

2006

Ösvény Nemzetközi Kalandterápiás és Élménypedagógiai Konferencián

2006

Tanfolyam: Alternatív írás-és olvasástanítási módszerek az alsó tagozaton
címmel.

2005

Tanfolyam: Kooperatív tanulási technikák címmel.

2004

Az interakciók Játékosságának szerepe a humán fejlődésben – a korai
intervenció lehetőségei / tudományos konferencia

2004

MindLab – gondolkodásfejlesztés interaktív játék során

2002

A Népi Játék és Kismesterség Szakoktató Képző: „Szövő és a szövő- oktató”
minősítés.

2002

Gyermekvilág Ágyszínház Alapítvány – Tag
Gyakorlatot szereztem a Heim Pál Gyermekkórházban a neurológiai betegekkel
való foglalkozásban.

2001

Közművelődési szakember képesítés

2000

Népi játszóház vezetői képesítés

1986-1989

Zsámbéki Tanítóképző Főiskola
Tanítói oklevél.

Közösség- illetve oktatás- és művelődésszervezési tapasztalat:


Minden évben legalább két osztálykirándulást szervezek.



18 éve rendszeresen szervezek természetjáró nyári táborokat.



Minden évben részt veszek a körzeti matematika és anyanyelvi kompetencia tanulmányi versenyek
szervezésében és lebonyolításában.



Házi művelődési versenyek szervezése a költészet jegyében.



Három alkalommal szerveztem meg a helyi művelődési házban az „Adj 10 percet az életedből” c.
kézműves programot.



Részt veszek a félévente megrendezésre kerülő helyi játszóház szervezésében, lebonyolításában.



3 évig voltam vezetője az iskolánkban működő Közművelődési Munkaközösségnek.

