
Iskoláknak, pedagógusoknak tartott továbbképzések, tanfolyamok, bemutató órák 

Tanfolyamok: 

• 1995. augusztus 16-18. HKT tanfolyam – Zalaegerszeg, Zala Megyei Pedagógiai Intézet 

• 1996. augusztus 14-16. HKT tanfolyam – Zalaegerszeg, Zala Megyei Pedagógiai Intézet 

• 1996/97-es tanév Mentori tevékenység (bemutatóórák, óraelemzés, konzultáció) – 8 alkalommal 

• 1997. június 25-26. HKT tanfolyam – Zalaegerszeg, Zala Megyei Pedagógiai Intézet 

• 1997/98-as tanév. Mentori tevékenység (bemutatóórák, óraelemzés, konzultáció) – 8 alkalommal 

• 1997. augusztus 25-26. HKT tanfolyam – Marcali 

• 1998. augusztus 24-25. HKT tanfolyam – Szekszárd 

• 2005. augusztus 25. HKT tanfolyam – Teskánd 

• 2006. Dunaharaszti (Humánerők Kft. megbízásából) 

Bemutató órák HKT módszerrel: 

• 1995-1996.  HKT továbbképzés keretében magyar bemutatóórák 

• 2002. február boszniai kollégáknak magyar nyelv és irodalom 5. o. bemutatóóra 

• 2003. november PHARE programban résztvevő pedagógusok részére 

• 2004. március 31. Apáczai Kiadó szervezésében magyar nyelv és irodalom  

• 2005. május 3. Apáczai Kiadó szervezésében –megyei- magyar nyelv és irodalom 

• 2006. március 1.  Apáczai Kiadó szervezésében –megyei- magyar nyelv és irodalom 

• 2007. szeptember 27. Apáczai Kiadó szervezésében - megyei– magyar nyelv és irodalom                 

• 2008. január 30. Apáczai Kiadó – magyar nyelv és irodalom 2 o. 

• 2008. február 6. Apáczai Kiadó – magyar nyelv és irodalom 3 o. 

• 2008. október 15. Apáczai kiadó –magyar nyelv és irodalom 4 o. 

• 2010. október 27. Apáczai kiadó – környezetismeret 2 o. 

Mentori tevékenység:  

• 2002.Horváth Eszter – szakmai gyakorlat 

• 2002.Simon Veronika – szakmai gyakorlat 

• 2005.Sümegi Tímea – szakmai gyakorlat 

• 2007.Mészáros Ágnes (Családsegítő Szolgálat) 

• 2009.Pásztor Aliz (Kaposvár) – szakmai gyakorlat 

Más szakmai és társadalmi tevékenység 

• Pedagógiai Műhely megalakítása (Zala Megyei Pedagógiai Intézet) 

• Előadások tartása a HKT programról: 2007. Keszthely, 2008. Nagykanizsa, 2008. Sümeg 

• Tanárképzők Szövetsége, Kooperatív Szakosztály - tagság, kooperatív technikák kutatása  

• Táltos Szabad Színházi és Humanisztikus Pedagógiai Egyesület - tagság 

• Pedagógiai konferencia szervezése az iskola fennállásának 20. évfordulója alkalmából 



• TIT Öveges József Ismeretterjesztő és Szakképző Egyesület, Zalaegerszeg, tagság – szakkör 

vezetése, tanfolyami segédanyag szerkesztése, rajzpályázat szervezése 

 

 

Publikációk 

 

• Kapcsolat című HKT-s folyóiratban: Technika témakörök 2. osztályban – módszertani ajánlás 

• Süss fel nap című könyv - Alternatív óvodák, iskolák Magyarországon (Soros Alapítvány, 1999.) 

A HKT bemutatása – társszerző 

• HKT 1-6. osztályos munkaterve (projektek- és komplex foglalkozások gyűjteménye) – 

testnevelés tanterv 

• 2010/2011: Zalai Tanügy (cikksorozat a HKT programról, óravázlat megjelentetése) 

• Iskola 20 éves fennállásának évfordulójára kiadott Emlékkönyvben „A HKT 7 éve az 

iskolánkban” címen írás 

• Több alkalommal interjú adása a városi televízióban, rádióban 

• 2010-ben a Hír TV-ben nyilatkozat az autista gyerekekkel való foglalkozásról 

 


