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Ki vagyok én?

Egyetemi végzettségek

• Biológia – földrajz szakos középiskolai tanári oklevél 

• Szociológus oklevél

• Iskolai nevelés és pszichológiai ismeretek nyújtása szakvizsga           

• Közoktatási vezető és pedagógus szakvizsga

• Mestervezető képzés folyamatban...

Életpálya

• Szaktanácsadó (intézményfejlesztési; pedagógiai mérés-értékelési; tantárgygondozó földrajz, 
természetismeret), Szakértő (minősítő, tanfelügyeleti), Mesterpedagógus

Fontosabb továbbképzések

• Közép- és emelt szintű érettségi vizsgáztató: Földünk és környezetünk 

• Új dimenziók a mentorálásban, mentorálás az iskolában

• Középiskolai IPR-képző és mentorfelkészítő program (Képzők és mentorok felkészítése a hatékony 
együttnevelésre, az integrációs pedagógiai rendszer képzői és mentori közvetítésére)

• Egységes Szakképzési Minőségirányítási Keretrendszer bevezetésének módszertani felkészítése

• Erkölcstan – etika tanításának elmélete és módszertana az iskolai oktatásban

• A tanulás tanításának módszertana



Tapasztalataim
• Animációtervek vízgazdálkodásból és földméréstani ismeretekből (2004)

• Az Oktatáskutató Intézetnek érettségi mérő feladatok készítése földrajz közép és emelt szint (2004)

• Kutatás: „Akadályozottak akadálymentes információhoz jutása. A speciális szükségletű személyek információhoz jutásának nemzetközi és hazai felmérése, és a hazai rendszer informatikai fejlesztése” (2011)

• Okos Doboz 8. osztályos biológia feladatfejlesztés (2013-14) 

• Okos portál tananyagfejlesztés

• A TÁMOP 3.1.1-11/1-2012-0001 kiemelt projekt keretében kutatásvezető a „Kutatás-fejlesztési tevékenység a hiányterületi, a pedagógiai fejlesztések szempontjából kiemelt jelentőségű területeken példaértékű 
köznevelési jó gyakorlatok azonosítására és elemzésére, a kutatáshoz kapcsolódó fejlesztések megvalósítására” projektben. (2014)

• Országos Dobbantó projekt – fejlesztés, mintaintézmény

• A pedagógus tanfelügyeleti rendszer kipróbálása, véleményezése (tanár, intézményvezető, intézmény, szakértő)

• Digitális tananyagfejlesztés:

• Animációtervek, kísérlet leírások (biológia-földrajz), iskolai tesztelés

• Internetes tananyag véleményezése, tesztelése (Nemzeti Tankönyvkiadó 2011)

• Közlekedéssel kapcsolatos tananyagfejlesztés, iskolai tesztelés

• Gazdálkodással kapcsolatos tananyagfejlesztés (NTK)

• Digitális tananyag tesztelése

• A KLIK szakképző intézményeinek átadás előtti törvényességi átvilágítása – külső szakértőként

• OH mentorálás, tutorálás; a vezetők felkészítése az intézményi önértékelési értékelési feladatokra (2015)

• Útravaló programokhoz felkészítő továbbképzés írása-szakértése mentorok számára (2016)

• Szakértői tevékenység

• Több pedagógiai intézetnek:

• Pedagógus-továbbképzések, -tréningek tartása és írása (IPR; HH tanulók; Érzékenyítés); kutatásszervezés, szakmai előadások (Pedagógus életpálya, Besorolás); szakmai anyagok készítése, véleményezése, intézmény- és 
pedagógus-értékelés,

• Kaposvári Egyetem Közoktatási vezető és pedagógus szakvizsga továbbképzés:

• Integráció és szegregáció kurzus, illetve Közoktatási intézmény és környezete kurzusok előkészítése, megtartása és lezárása (egyetemi továbbképzés)

• Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közalapítvány:

• Szakmai Konzultációs Testület oktatási bizottság tagja (2013)



Meghatározó jogszabályok
Magyarország Alaptörvénye

XV. cikk

(2) Magyarország az alapvető jogokat mindenkinek bármely megkülönböztetés, nevezetesen faj, szín, nem, fogyatékosság, nyelv, vallás, politikai vagy más vélemény, nemzeti vagy társadalmi származás, vagyoni, születési
vagy egyéb helyzet szerinti különbségtétel nélkül biztosítja.

(4) Magyarország az esélyegyenlőség és a társadalmi felzárkózás megvalósulását külön intézkedésekkel segíti.

(5) Magyarország külön intézkedésekkel védi a családokat, a gyermekeket, a nőket, az időseket és a fogyatékkal élőket.

XVI. cikk

(1) Minden gyermeknek joga van a megfelelő testi, szellemi és erkölcsi fejlődéséhez szükséges védelemhez és gondoskodáshoz.

(2) A szülőknek joguk van megválasztani a gyermeküknek adandó nevelést.

(3) A szülők kötelesek kiskorú gyermekükről gondoskodni. E kötelezettség magában foglalja gyermekük taníttatását.

XIX. cikk

(1) Magyarország arra törekszik, hogy minden állampolgárának szociális biztonságot nyújtson. Anyaság, betegség, rokkantság, fogyatékosság, özvegység, árvaság és önhibáján kívül bekövetkezett munkanélküliség esetén
minden magyar állampolgár törvényben meghatározott támogatásra jogosult.

2003. évi CXXV. törvény az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról

1. § Az egyenlő bánásmód követelménye alapján Magyarország területén tartózkodó természetes személyekkel, ezek csoportjaival, valamint a jogi személyekkel és a jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetekkel
szemben e törvény rendelkezései szerint azonos tisztelettel és körültekintéssel, az egyéni szempontok azonos mértékű figyelembevételével kell eljárni.

2. § Az egyenlő bánásmód követelményére vonatkozó, külön jogszabályokban meghatározott rendelkezéseket e törvény rendelkezéseivel összhangban kell alkalmazni.

Hátrányos megkülönböztetés

8. § Közvetlen hátrányos megkülönböztetésnek minősül az olyan rendelkezés, amelynek eredményeként egy személy vagy csoport valós vagy vélt

d) nemzetisége,

e) nemzetiséghez való tartozása,

g) fogyatékossága,

h) egészségi állapota,

p) társadalmi származása,

q) vagyoni helyzete,

t) egyéb helyzete, tulajdonsága vagy jellemzője (a továbbiakban együtt: tulajdonsága) miatt részesül kedvezőtlenebb bánásmódban, mint amelyben más, összehasonlítható helyzetben levő személy vagy csoport részesül, 
részesült vagy részesülne



Pedagógusok, pedagógus életpálya

• Alapvetően jó és szükséges vele foglalkozni – sajnos. 

• Figyelembe kellene venni:

• A pálya erősen elöregedett és kontraszelektálódott

• Több szakon nincs tanár-utánpótlás

• Nincs kellő motiváció a pályához

Megvalósítás

• A portfólió olyan minimális, hogy ebből a pedagógus tényleges munkájáról megállapítani bármit is, nagyon nagy felelősség

• Sokan nem maguknak írják

• Sokan nem képesek az informatikai eszközöket úgy használni, hogy képesek legyenek megírni

• Nem állnak rendelkezésre informatikai eszközök

• Tisztességes elkészítése nagyon sok időt vesz igénybe

• Jelentkezés, minősítés, fokozat: 3 lépés – 3 éves folyamat

• A munkaidő és szakmai gyakorlat számítása nem munkavállaló-barát

• A saját gyermek nevelése nem számít bele a pedagógus szakmai gyakorlatába, pedig a minősítés elsősorban a pedagógus szakmai képességeket, nem pedig a szaktudást vizsgálja

• Nem motivált pedagógus nem tudja kellően motiválni a gyereket

Szakértők

• A gyors „kiképzés” miatt a szakértői kör nem a legjobb pedagógusokból került ki

• A „jó pedagógus” fogalma nincs egyértelműen meghatározva, hiszen a „jó iskolákban” nem feltétlenül „jó pedagógusok” dolgoznak. Ők lehet „jó tanárok” de mivel nem ezt vizsgálná elsősorban a rendszer, így ők sem 
tudják szakértőként ezt nézni

• A pedagógus szakterületek teljesen össze vannak keverve. Hibás hipotézis, hogy egy középiskolai tanár és egy óvónő képes egymás munkáját szakszerűen minősíteni

Vezetők, a jó iskola kulcsszereplői

• Új alapokra kell helyezni a szervezetfejlesztés tudományterületét... 

• A vezető tanfelügyeleti ellenőrzésének alappillérei részben hiányoznak már a vezetők hatásköréből így a rendszer alkalmatlan az ellenőrzésre... 

• Nem jó megoldás, hogy az ellenőrzéshez gyártunk eddig nem létező és a mindennapi munkához sem szükséges dokumentumokat

• Az igazi információk nem jutnak ki a rendszerből – nem is lehet stratégiát alkotni



Az iskolák felszereltsége

• Általában egyáltalán nincsenek vagy nem korszerűek az informatikai 
eszközök (pl. a szakképző intézmények átadása előtt, az eszközök 
felmérésekor nem volt feladat a minőségről, csak a mennyiségről írni; 
sok helyen TFT monitorok, idejétmúlt operációs rendszerek vannak...)

• Az iskolai internet sávszélessége nem alkalmas a digitális taneszközök, 
oktatási felületek használatára, szükséges lenne a kiépített WI-FI is

• Kevés tanuló rendelkezik saját eszközzel; ahol pedig van, ott a tanár 
nem rendelkezik ilyen eszközzel

• Az eszközök nagyon drágák, hamar elavulnak

• Az iskola kötelezettsége a tanároknak informatikai infrastruktúrát 
munkaeszközt biztosítani, ez levezethető a munka törvénykönyve 
rendelkezéseiből



Sok szegletére rálátok az oktatásnak, de leginkább 
a sérült és hátrányos helyzetű tanulók középfokú 

oktatását látom problémásnak



Mérések

• Kompetenciamérés – a sérülteket nem méri – nem jelenik meg hozzáadott érték 
– az őket oktató tanároknak nincs presztízse

• A felvételi vizsgák és tesztek nem illeszkednek a tananyaghoz – Csak azok tudják 
teljesíteni őket, akik ezt külön pénzen megtanulják – A szegény gyerekek vagy 
gyengébb iskolából/tanártól kikerülő gyermekek kiszorulnak a rendszerből

• A mozgássérült és látássérült tanulók nem kapnak segítőt az írásbeli mérések, 
vizsgák megoldásához. Alternatív gépírást forráshiány miatt nem oktatunk nekik, 
nem a tudásukat mérjük, hanem a fizikai képességeik hiányát



Sérült és hátrányos helyzetű tanulók helye a rendszerben

• Nincs

• Gimnáziumba nem kerülhetnek a központi felvételik miatt

• A szakképzésből teljesen „kifelejtődtek”, a szakmai alkalmassági követelményeknek nem felelnek 
meg

• A fejlesztés szinte teljesen megszűnt az országban (nincs pénz, nincs szakember)

• Ha a fejlesztő vagy gyógypedagógus nem az iskolában dolgozik, a hatékonyság minimális

• A sok fejlesztést igénylő gyerekektől az állami rendszer szabadulni próbál

• Az erre szakosodott jól működő intézmények sorra szűnnek meg, újakat létrehozni több évtizedes 
munka

• Ezek a gyerekek kiszorulnak a rendszerből (Tévedés, hogy az állami rendszerbe kerülnek). Előző 
évben több, mint 40.000, jövő évben kb. 50.000, az 5 év alatt minimum 250.000 utcán csellengő 
jövőképtelen fiatal...

• … és egyre több az ilyen gyerek



Addetur Baptista Gimnázium, Szakgimnázium és Szakiskola

• 23 éves egyedülálló felépítés, működés és inkluzív szemlélet

• Egyedüli akadálymentesített CISCO Akadémia

• Digitális oktatás „Jó gyakorlat”

• Folyamatos innováció

• 202 tanuló, ebből 150-nek van „papírja” SNI, BTM

• Évente 20 tanulót támogatás nélkül fejlesztünk

• Minden problémára nyújtunk fejlesztést, a tanulót egységében, egyéniségében 
oktatjuk, neveljük, fejlesztjük mindenre, amit képes megtanulni

• Számos OKJ-képzés érettségire épül, amit el tudnak ezután sajátítani –
öngondoskodók lesznek

• Hiszem, hogy a gyerekek fejlődnek és tanulnak; láttam, hogy reménytelennek 
nyilvánított esetekből kikké váltak...



Tanulóink eredményeiMunkahely SNI

Dániában dolgozik mobiltelefonok és Apple laptopok szervízelésével mozgássérült

Rendszergazda a XX kerületi  József Attila és a Hajós Alfréd iskolákban diszlexia,diszgráfia,diszkalkulia

3D Hardver Kft. számítástechnika szaküzlet és szervizben dolgozik ép

Kereskedelmi középvezető, adatbáziskezelést is oktat (SQL) ép

Édesapja informatikai cégében dolgozik mozgássérült

Magán informatikai vállalkozásban dolgozik autista

Az MTA Létesítménygazdálkodási Központjában dolgozik ép

Andor Ilona Ének-Zenei Általános és Alapfokú Művészeti Baptista Iskolában rendszergazda látássérült

A Mozgásjavító Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium, Szakgimnázium, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Kollégiumban
rendszergazda mozgássérült

ONYF rendszergazda ép

NNG Kft-nél programozó autista

A II. Kerületi Önkormányzatnál csoportvezető mozgássérült

ORFK rendszergazda ép

Fővárosi Kormányhivatalban dolgozik autista



Facebook képek



„Boldog iskola”



Jövőkép

Szeretnénk tovább dolgozni értük!

Köszönöm a figyelmüket!


