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Felsőfokú tanulmányok: 

 biológia-földrajz szakos tanár - Eötvös Loránd Tudományegyetem TFK 1992-1996. 

 idegenforgalmi menedzser – KIT 1997. 

 pedagógia szakos tanár és ifjúságpedagógus – Debreceni Egyetem BTK 1998-2001. 

 PhD hallgató – ELTE PPK Neveléstudományi Doktori Iskola 2007- 2010. 

A tanösvények szerepe a kisiskolások környezeti nevelésében című doktori (PhD) 

disszertáció védése (2015). 

Nyelvismeret: 

 Angol nyelvből államilag elismert „C” típusú középfokú nyelvvizsga 1998. 

 Német nyelvből az  ELTE-BTK idegen nyelvi tanszékei által, a PhD eljárásra 

kidolgozott nyelvvizsga 2011.  

Korábbi munkahelyek, szakmai feladatok: 

 Erzsébet utcai Általános Iskola, Újpest  - tanár 1996-1997 

 Julianna Református Általános Iskola, Budapest - polgári szolgálatos, tanár 1997-1998 

 Arany János Általános Iskola, Budapest -Zugló  –  tanár 1998 – 2001 

 Baár-Madas Református Általános Iskola, Budapest – óraadó tanár 2003 – 2008  

 Károli Gáspár Református Egyetem TFK – óraadó tanár 2007-2014. 

 

Jelenlegi munkahely, szakmai feladatok, megbízatások, tudományos tevékenység: 

 Károli Gáspár Református Egyetem Tanítóképző Főiskolai Kar Természettani és 

Matematikai Tanszék, tanszékvezető főiskolai docens    

 Karácsony Sándor Református Általános Iskola, Kispest – tanár (természetismeret, 

biológia, földrajz), erdei iskola programfelelős 2001 –  

Kutatási területek: 

 A gyermek és természet kapcsolata  

 A tanösvények szerepe a kisiskolások környezeti nevelésében 

 Erdei iskola pedagógiájában rejlő lehetőségek  

 A terepi játékok haszna a környezeti nevelésben  
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Közéleti tevékenységek, tagságok: 

 Az Újpest-Belsővárosi Református Egyházközség presbitere 1994-től 

 Az Újpest-Belsővárosi Református Ifjúsági Alapítvány kuratóriumának 

(elnökhelyettes) tagja (1998-2008). 

 Az Oktatási Minisztérium, a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium, a 

Miniszterelnöki Hivatal (Turizmusért felelős Államtitkárság, Területfejlesztésért 

Felelős Államtitkárság) és a Gyermek-, Ifjúsági és Sportminisztérium által indított 

Erdei Iskolai Program 2003-2008. szakértői listájának tagja 

 ÉAI (Érdektársulat az Alumínium Italos Dobozok Újrahasznosítására) Magyarország 

Kht. oktatója (2006-2010) 

 A Zöld Gondolat Lovagrend Lovagja, az erdei iskolai programok szervezésért, 

vezetéséért, a környezettudatos gondolkodás továbbadásáért 

 A Dunamelléki Református Egyházkerületben a Budapest-Északi Egyházmegye világi 

képviselője (2009-2014). 

 A magyarországi Szentírás Szövetség (Scripture Union) kuratóriumi tagja 2014-2019 

 

Foglalkozások vezetése közoktatás és a felsőoktatás diákjainak 

 1-6. osztályos általános iskolások számára erdei iskolai programok kidolgozása és 

vezetése az ország különböző pontjain (Szögliget, Balatoncsicsó, Nagybörzsöny; 

Szokolya, Piliscsaba, Vinye) 2000 óta folyamatosan. 

 Természetismereti nyári táborok (Mátrahidegkút 2002-2008) és országjáró 

kerékpártúrák („Árpád Nyomában” 2009-től) szervezése és vezetése  

 Környezeti neveléssel foglalkozó terepi foglalkozások szervezése és vezetése 

óvopedagógus és tanító szakos hallgatók számára (zoopedagógiai, múzeumpedagógiai, 

erdei iskolai fogalkozások) 2007-től folyamatosan 

 A KGRE-TFK „Imre Sándor Önképzőkör” keretében erdei iskola kutatási területen két 

hallgató kutatói-tudományos és terepi tevékenységének vezetése a NTP-OKA-XXII. 

pályázat segítségével 2011. 

 A KRE-TFK „Gyermek-Természet Kapcsolat” kutatócsoportjának vezetője (kutatási 

tevékenység, szakdolgozati témavezetés, TDK felkészítés) 2015-  

o OTDK témavezetés: A XXXIII. OTDK Tanulás - és Tanításmódszertani - 

Tudástechnológiai Szekciójában (2017. március 23-25., Győr) Klemán Tünde 

(2. éves tanító szakos hallgató) első helyezés. Dolgozatának címe: A mai csömöri 

gyerekek és szüleik természettel való kapcsolatának különbségei. 
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