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Személyi adatok  

Vezetéknév / Utónév Horváthné Moldvay Ilona 
Cím 2651 RÉTSÁG JÓZSEF ATTILA U.6 

Mobil: 06 30 9629 336 
E-mail moldvay3@freemail.hu ; moldvay3@gmail.com   

  

Állampolgárság magyar 
  

Születési hely, dátum Csenger, 1960.08.17. 
  

  

  

  
Szakmai tapasztalat Munkahelyek 

  

Időtartam 2012. augusztus 20-tól a  Rétság Kistérség Egységes Pedagógiai Szakszolgálat  
Foglalkozás / beosztás gyógypedagógus- utazó logopédus 

Főbb tevékenységek és feladatkörök A kistérség szakszolgálati - logopédiai ellátása. 
A munkáltató neve és címe Rétság Kistérség Többcélú Társulás 2651 Rétság Rákóczi út 20. 

Tevékenység típusa, ágazat oktatás 
 

  

Időtartam 2007 augusztus 19-től 2012. augusztus 20-ig  Rétság Kistérség Egységes 
Pedagógiai Szakszolgálat  

Foglalkozás / beosztás igazgató 
Főbb tevékenységek és feladatkörök A kistérség szakszolgálati - logopédiai és gyógytestnevelés – ellátásának kialakítása, 

szervezése, koordinálása, fejlesztése, ellenőrzése. 
A munkáltató neve és címe Rétság Kistérség Többcélú Társulás 2651 Rétság Rákóczi út 20. 

Tevékenység típusa, ágazat oktatás 
  
  

Időtartam 1984.08.16 - 2007. 08.20. Rétság Általános Iskola 
Foglalkozás / beosztás Logopédus, integráló gyógypedagógus, minőségügyi vezető, munkaközösség-vezető 

Főbb tevékenységek és feladatkörök Logopédiai feladatok, integrált nevelés koordinátora, az intézmény 
minőségbiztosítási rendszerének kiépítése.  

A munkáltató neve és címe Rétság Általános Iskola 2651 Rétság Iskola tér 1. 
 

Tevékenység típusa, ágazat oktatás 
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Időtartam 2004-2005. Prizma Általános Iskola, Óvoda és Logopédiai Szakszolgálat (további 
jogviszonyban - előtte ugyanitt 5 évig mentor, szaktanácsadó voltam a 
minőségbiztosítás és a szakszolgálat területén) 
 

Foglalkozás / beosztás Igazgatóhelyettes, a logopédiai szakszolgálat vezetője. 
Főbb tevékenységek és feladatkörök A XIII. kerület logopédiai ellátásának megszervezése 

A munkáltató neve és címe Prizma Általános Iskola… 1134 Budapest XIII. Váci út  57. 
 

Tevékenység típusa, ágazat 
 

oktatás 

Időtartam 1982. 08.16.-1984. 08. 15. Hámán Kató Általános Iskola Vác 
Foglalkozás / beosztás Gyógypedagógus, tanító, logopédus 

Főbb tevékenységek és feladatkörök Korrekciós első osztály tanítása, az iskola logopédiai feladatainak ellátása 
A munkáltató neve és címe Hámán Kató Általános Iskola (jelenleg Karolina Katolikus  Ált. Isk.) 2600 Vác 

Konstantin tér 7. 
 

Tevékenység típusa, ágazat oktatás 
 

Tanulmányok Diplomát adó (Előtte a középiskolámat matematika, fizika tagozaton végeztem Ózdon) 
  

 
 

Időtartam 2003-2005 Szegedi Tudományegyetem 
Végzettség / képesítés Pedagógia szakos bölcsész és tanár  

Főbb tárgyak / gyakorlati képzés Pedagógiai kutatás, neveléstörténet, a tanítás és tanulás elméleti keretei, , ped. pszich., kognitív 
pszichológia, szociális kompetencia, tudáselmélet, önszabályozó tanulás, összehasonlító ped.  

Oktatást / képzést nyújtó intézmény 
neve és típusa 

Szegedi Tudományegyetem 
 
 

Időtartam  
Végzettség / képesítés  

Főbb tárgyak / gyakorlati képzés  
Oktatást / képzést nyújtó intézmény 

neve és típusa 
 

 

1999-2001 Szegedi Tudományegyetem -KÖVI 
 
 
 

Szakvizsgázott pedagógus - Közoktatási vezető  
Rendszer és stratégia, szervezetfejlesztés, oktatásfejlesztés, humán erőforrás,  
konfliktuskezelés, minőségbiztosítás,  finanszírozás és tanügyigazgatás 
Szegedi Tudományegyetem - KÖVI 
 

 

Időtartam 1978-1982  Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Tanárképző Főiskola 
Végzettség / képesítés Oligofrénpedagógia-logopédia szakos tanár  

Főbb tárgyak / gyakorlati képzés Gyógypedagógia, pedagógia, logopédia, pszichológia, fejlődéslélektan, 
tantárgypedagógiák, rehabilitáció 
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Oktatást / képzést nyújtó intézmény 
neve és típusa 

Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Tanárképző Főiskola 
 
 
A gyógypedagógus-képzésben több éven keresztül gyakorlatvezető tanárként 
is részt vettem nappali és levelező tagozatos hallgatóknál.  
Közel tíz éve az ELTE Bárczi G Gyógypedagógiai Kara által szervezett 
másoddiplomás, szakvizsgát adó képzésen oktató vagyok. Több tucat 
előadást, továbbképzést és tréninget tartottam – helyi, megyei és országos 
eseményeken.  
1999-től közoktatási szakértő és szaktanácsadó vagyok, az integrált nevelés 
területén tréningvezetői jogosultságom is.  
Számos referenciám között a közoktatási intézmények mellett többféle 
fenntartó - alapítványi, egyházi, önkormányzati, kistérségi -, valamint az 
Oktatási Hivatal is szerepel.  
Részt veszek a TÁMOP projekt munkálataiban. 
Számos publikációm jelent már meg, emellett szakmai lektorálást is végzek. 
 
Mind a két pedagógusértékelésem – az egyik már igazgatóként – kiváló 
eredménnyel zárult.  
 
 

 
 

Egyéni készségek és 
kompetenciák 

 

  

Anyanyelv(ek) Nevezze meg anyanyelvét (ha több van, mindet sorolja fel) 
 
 
 
 
 

 
 

Elkötelezett vagyok az oktatás, fejlesztés területe iránt – minden szinten, óvodától  
egyetemig, (felnőtt képzésben) és ezt a napi gyakorlatban is kifejezésre juttatom.   
Alapdiplomám szerint, gyógypedagógusként a szegregált és integrált neveléssel  
kapcsolatban tapasztalatom és tudásom is van, melyet előadásokon,  
továbbképzéseken igyekszem átadni. Különböző szintű fenntartói munkában  
vettem részt évekig, így az intézményfenntartók szemléletét, gondjait is ismerem, 
szakértőként gyakran kapok ilyen jellegű megbízást is. 
Folyamatosan továbbképzem magam. A több tucat továbbképzés zöme három  
területre vonatkozik szakmai- módszertani, minőségfejlesztés-szervezetfejlesztés,  
mentálhigiénés területeken bővítem és újítom meg tudásomat.  
 
magyar 

 

Egyéb nyelv(ek) angol 
Önértékelés  Szövegértés Beszéd Írás 

Európai szint (*)  Hallás utáni értés Olvasás Társalgás Folyamatos beszéd  

Nyelv     alap szintű      alap szintű 
  

Társas készségek és kompetenciák  
  

Szervezési készségek és 
kompetenciák 

Karitatív szervezet létrehozása, működtetése – több mint tíz évig Fejlesztő Szakmai 
Műhely (hátrányos helyzetű, problémával rendelkező gyermekek segítése, 
szakmaközi együttműködéssel) 
Pályázatírás – Több, mint tíz nyertes pályázat . 
Több országos szakmai szervezet elnökségi, vezetőségi tagja vagyok. 
(FPF, MLSZSZ, MFFLT, POZITÍV EGYESÜLET, MAPE) 
Felnőttképzésben oktató, egyetemen előadó vagyok több éve. 
Tizenhárom éve aktív közoktatási szakértő és szaktanácsadó vagyok. 
 Önkéntes munkában a logopédusok pályakezdők klubját vezettem. 
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Számítógép-felhasználói készségek 
és kompetenciák 

Felhasználói szintű szövegszerkesztési és táblázatkezelési ismeretek, prezentációkészítési 
alapismeretek,   ECDL  START vizsga 

  

Művészi készségek és 
kompetenciák 

Jó íráskészség – szakmai és egyéb publikációk. 

  

Egyéb készségek és kompetenciák 
 

Elismerések 

Jó előadói készség, gyakorlatvezető tanár, tréningvezető. 
 Szakmai elismerés: 2006-ban a Magyar Pedagógiai Társaság Nógrád Megyei 
Tagozata által megrendezett XXVII. Nógrád Megyei Pedagógiai Napok Keretében 
„Értékek és kompetenciák” címmel meghirdetett pedagógiai innovációs pályázaton III. 
díjat kaptam az „Attitűdvizsgálat pedagógusok körében az integrált nevelésről” című 
dolgozatomért.  
2011. májusában a logopédus szakmától megkaptam a Palotás Gábor díjat és a 
mesterlogopédusi címet. 
2012. 03. 30-tól Az Országos Köznevelési Tanács választott, rendes tagja vagyok,
ezen túl az OKNT  Kiemelt figyelmet igénylő gyermekek, tanulók bizottságának elnöke.

 
  

Járművezetői engedély B típusú jogosítvány 
  

Kelt, 2013. 01. 
 aláírás  

 
 


