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Tanulmányait 1995-ben végezte a nyíregyházi Görögkatolikus Hittudományi Főiskola, 
Hittanár szakán, valamint 1999-ben a Károli Gáspár Református Egyetem Tanítóképző 
Főiskolai Karán tanító, Ember és társadalom műveltség terület szakon szerzett diplomát, 
majd a későbbiekben szakvizsgát szerzett. 
 
Szakmai feladatai és szaktudományos szaktárgyi tudása területén belül fontosnak tartja, 
hogy a pedagógus ne rekedjen meg azon a szinten, amit évekkel, évtizedekkel az előtt 
tanult, ne csak azokból az ismeretekből éljen, ezért folyamatosan résztvevője különböző 
továbbképzéseknek. Az évek során számos továbbképzés résztvevője volt: A tanítás 
tanulása, Drámajáték-vezetés, Kulturális rendezvényszervező, „Tanítók elméleti és 
módszertani felkészítése az erkölcstan oktatására”, Spirituális tehetséggondozás a 
hitoktatásban, IKER 2, Sakkpalota. 
 
Kiemelkedő feladatának tartja a tanulás támogatását. Mindennapos gyakorlatába 
tartozik az IKT eszközök használata, a tanulók bevonása a tananyag elsajátításába, 
felzárkóztatások, tehetséggondozó foglalkozások szervezése. Szívesen készít és állít 
össze készségfejlesztő, gondolkodtató játékokat, lelkes művelője a Sakkpalota 
képességfejlesztő programnak. 
 
A tanuló személyiségének fejlesztésére, az egyéni bánásmód érvényesítésére különböző 
foglalkozásokat tervez. A pedagógiai folyamatok folyamatos értékelése, elemzése 
területén a különleges bánásmódot igénylő tanulókkal lelkiismeretes foglalkozás, 
fejlesztési terv készítése, mérő eszközök készítése, használata, azok eredményeinek 
elemzése, felhasználása jellemzi munkáját. A kommunikáció és szakmai együttműködés, 
problémamegoldás terén szoros kapcsolatot tart jelenlegi és volt munkatársaival, más 
intézményekben dolgozó kollégákkal.  
 
Hívő görögkatolikusként azt az alapelvet helyezi előtérbe, miszerint a katolikus 
iskolában az oktatásnak és a nevelésnek meg kell felelnie a katolikus tanítás elveinek; az 
oktatóknak pedig ki kell tűnniük helyes tanításukkal és becsületes életükkel.  A 
keresztény nevelésnek abban kell segítenie a fiatalokat, hogy megérjenek a 
szabadság felelős megélésére, érzékük az igazi értékek iránt. Megismerjék önmagukat és 
az őket körülvevő világot. Felülemelkedjenek a középszerűségen, ne fáradjanak bele a 
folytonos önképzésbe és önnevelésbe, és egyre jobban elkötelezzék magukat az 
Egyházon belül Isten és az emberek szolgálatára. 
 
Pedagógiai munkájában a keresztény értékrendre épít, biztosítja a keresztény 
gondolkodás jelenlétét, a nevelő jelleg dominál, a nemzeti értékeket szolgálja, fontos 
szerepet szán az egyházi és a nemzeti hagyományoknak. A 2018-19-es tanévtől missziós 
tevékenységet folytat. Osztályával rendszeresen látogatja az intézmény közelében levő 
idősek otthonát, az ott élőknek műsorokkal és apró ajándékokkal kedveskednek.  
 
 
 
 


