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Szakmai tevékenység 

Munkahelyek: 

Jelenleg:Magyarok Nagyasszonya Ferences Rendtartomány, közoktatási referens 

Korábban: Az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet, Tartalomfejlesztési és Módszertani Központ 

igazgatója voltam. 

Még korábban különböző általános és középiskolákban voltam tanár, igazgatóhelyettes, igazgató. 

Szakmai tevékenységek  
Alkotócsoportok tagjaként részt vettem Szövegértés-szövegalkotás, Magyar irodalom és Etika 

tankönyvek létrehozásában, valamint tantervek megírásában (pl. „Latin örökségünk” stb.), az 

érettségi vizsgák újraszabályozásának előkészítésében.  

Korábban elsősorban gyermekirodalmi témákban publikáltam. 

Eddigi tevékenységek a Magyar Olvasástársaságban:  

2016-tól vagyok a tanács tagja, több szakmai fórumon képviseltem a szervezetet. Társszervezője 

voltam a 2017 májusi műhelykonferenciának (PISA-témában). Irányítottam a Társaság szakmai 

véleményének és javaslatcsomagjának megalkotását a készülő Nemzeti alaptantervvel kapcsolatban.  

A Magyar Olvasástársaság küldetése: 

Legyen a Magyar Olvasástársaság az olvasáskultúra fejlesztésében szakértő és elkötelezett emberek 

szakmai és baráti szövetsége, amely kompetenciája révén megkerülhetetlen résztvevője az országos és 

helyi fejlesztési folyamatoknak. 

Tervek és elképzelések a HUNRA következő 2 éves ciklusára: 

A Társaság szerezzen kellő ismertséget és tekintélyt, hogy ki tudja fejteni áldásos hatását az 

olvasáskultúra fejlesztésére irányuló erőfeszítésekben. Ennek érdekében hallassuk hangunkat, ahol 

csak lehet. Folytassuk a küldetésnyilatkozatunkban foglalt tevékenységeinket! Ezek (emlékeztetőül):  

 az olvasásra vonatkozó tudományos kutatások támogatása,  

 nemzetközi kapcsolatok kialakítása, külföldi programok implementációja, 

 az olvasásról szóló tudományos ismeretek elterjesztése,  

 a kutatási eredmények gyakorlatba való átültetésére irányuló tevékenysége,  

 az értékes, hasznos és érdeklődésre számot tartó új könyvek ajánlása különböző 

korosztályok és az őket tanító pedagógusok számára,  

 tanulók számára szervezett szövegértési és olvasásfejlesztő versenyek támogatása, 

 a közösségek, iskolák, olvasóklubok, helyi olvasástársaságok szakértő támogatása,  

 a pedagógusok képzését és a tapasztalatcserére alkalmat adó események szervezése,  

 jó gyakorlatok népszerűsítése. 

Fontosnak tartom a Társaság működőképességének megőrzését, amelyért az előző elnök és tanács 

igen sokat tett. Nem szabad, hogy veszítsünk a szervezeti és adminisztrációs háttér elért 

rendezettségéből. Részvételemmel, munkámmal – ahogyan az elmúlt két évben – továbbra is szolgálni 

kívánom ezt.  


