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Szent Tamás Görögkatolikus Óvoda és Általános Iskola,
Szolnok
Magyar nyelv és irodalom - történelem szakos általános iskolai
tanár, népművelő, közoktatási vezető, a szolnoki Szent Tamás Görögkatolikus Óvoda és
Általános Iskola iskolai intézményegységnek vezetője. Pedagógus pályáját 1982-ben
kezdte Tiszasülyön, 1986-ban került a szolnoki Újvárosi Általános Iskolába. Magas
szintű szakmai hozzáértéssel, változatos pedagógiai módszerek alkalmazásával segítette,
segíti tanítványait. Osztályfőnökként nagy gondot fordított a tanulók személyiségének
fejlesztésére. Több éven keresztül irányította a Diákönkormányzat munkáját.
Munkaközösség-vezetőként részt vett a történelem tantárgy intenzív-variációs
programjának kidolgozásban, alkalmazásában. 1989-1996-ig részt vett az Országos
Közoktatási Intézet Iskolafejlesztési Központja által vezetett 12 évfolyamos általános és
szakképző iskola tantervének kidolgozásában. 1996-2009-ig az Újvárosi Általános Iskola
igazgatóhelyetteseként színvonalasan irányította a felső tagozat szakmai munkáját.
Demokratikus vezetési stílus, humánus emberi magatartás, problémamegoldó
gondolkodás jellemzi. 1998 óta lelkes szervezője, feladatírója a Verne regényolvasási
vetélkedőnek. Szaktanárként szívügyének tartja az olvasóvá nevelést.
2009-2012-ig az Újvárosi Általános Iskola, majd Szent Tamás Görögkatolikus Általános
Iskola igazgatója. Nagy elhivatottsággal vállalkozott a vezetői feladatokra. Elhivatottan
segítette az egyházi értékek, hagyományok megteremtését az intézményben.
Elkötelezett vezető, aki őszinte odafordulással segíti a felzárkóztatásra szoruló és a
tehetséges gyermekeket. A gyermekek szüleivel szoros, felelősségteljes kapcsolatot
alakított ki. 2012-től intézményegység-vezetőként vesz részt az általános iskola
irányításában. Szakmai vezetője volt az Esély és innováció pályázatnak, mentorként
irányította a mérés-értékelési munkát a TKKI Eötvös József programban. Számos
pályázatban vállalt szakmai irányító szerepet, segítette azok megvalósítását. Jelenleg az
EFOP 3.1.5. projekt intézményi mikrocsoportjának tagja, hozzáértésével elősegíti a
tanulói lemorzsolódás csökkentését.
Folyamatos továbbképzéssel biztosítja szakmai fejlődését. 2000-ben a Budapesti
Műszaki Egyetemen közoktatási vezető diplomát szerzett. Részt vett az ELTE történelem
Mesterkurzusain. Külföldi tanulmányutakon bővítette ismereteit Németországban és
Izraelben. Sikeresen szerepeltek tanítványaival a bécsi Intellektuális Központ Európai
értékek nemzetközi pályázaton a székelyudvarhelyi Bethlen Gábor Általános Iskolával
közösen.
Elkötelezett pedagógusi munkájáért, szakmai elhivatottságáért 2007-ben Magyar
Köztársasági Ezüst érdemkeresztet vehetett át. Minden eszközével és lehetőségével
támogatja a görögkatolikus egyház szolnoki parókusának és az iskolalelkésznek
cigánypasztorációs munkáját.
Családja iránti elkötelezettsége, elhivatottsága, szakmai munkája példakép minden
ember számára.

