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Végzettségeim  

  

Gimnázium Debreceni Református Kollégium Gimnáziuma  

  

Egyetem Debreceni Egyetem, Bölcsészettudományi Kar,  

Magyar nyelv és irodalom tanárszak (2006)  
Szakdolgozatom témája: A testre szerzett drámaszöveg,  
kortárs drámaesztétika 

Felsőfokú szakképesítés MÚOSZ Bálint György Újságíró Iskola (2005) 
 

Akkreditált képzés A tehetséggondozás pszichológiai alapjai (2011) 
 
Kiadványszerkesztő tanfolyam  
Photoshop modul (2014) 
InDesign modul (2014) 
 

  
 
 

Személyes információk Pályám kezdete óta párhuzamosan tanítok és írok. Pedagógusként az elmúlt több mint 
tíz évben gimnazisták mellett szakiskolásokat, média szakosokat is tanítottam. A 
középiskolás korosztály mellett felnőttképzésben is szereztem gyakorlatot. Jelenleg is 
tanítok az EAKI Gimnáziumban. 
 
Irodalmi szerkesztőként könyvkiadóban könyvek szerkesztésében, írásában vettem 
részt.  

 
  Több országos terjesztésű magazinnak publikáltam, publikálok. Print és online egyaránt. 
  Szerkesztettem kultúra, életmód, lélektan és design rovatokat. 
  Jelenleg a tanítás mellett a Bcool Magazin újságírója vagyok.  
  Az online felületen és a print magazinjainkban is olvashatóak cikkeim.  

 
 
 
 
 
 



Munkahelyek Tóth Könyvkereskedés és Könyvkiadó Kft. (2006-2008) Irodalmi szerkesztő 

 12 könyv jelent meg a szerkesztésemben. Gyerekkönyvek és verseskötetek önálló 
összeállítója voltam.  

 

   Medgyessy Ferenc Gimnázium és Művészeti Szakközépiskola (2008-2009) Tanár 

  Magyar nyelv és irodalom, művészettörténet tantárgyakat tanítottam. 

  
Debrecen hetilap, www.deol.hu (2006-2011) Újságíró 
Kulturális újságíróként dolgoztam. 
 

 Abigél Művészeti Szakközépiskola és Gimnázium (2009-2013) Tanár 
Magyar nyelv és irodalom, drámaelmélet, mozgóképkultúra és médiaismeret 
tantárgyakat tanítottam. 
 
Budenz József Alapítványi Gimnázium (2013-2015) Tanár 
Magyar nyelv és irodalom, mozgóképkultúra és médiaismeret tantárgyakat tanítottam. 

 

   Kláris Könyvkiadó és Művészeti Műhely-Kláris Kft. (2015-2016) 
A könyvkiadó és a Kft. mindennemű ügyeinek intézését végeztem. 
 
Style Magazin, Pannon Presztízs Magazin (2011-2019) Újságíró 
Lélektan, kultúra, életmód, család, design témákban írtam cikkeket.  
 
EAKI Gimnázium (2016-jelenleg is) Tanár 
Magyar nyelv és irodalom, mozgóképkultúra és médiaismeret tantárgyakat tanítok, 
osztályfőnöki feladatokat is ellátok pedagógusként.  
 
Bcool Magazin (2020-jelenleg is) Újságíró, szerkesztő 
Sokféle témában írok cikkeket, interjúkat az online és a print lapunkban is. A lélektan, a 
kultúra, a design, az állatvédelem a főbb területeim. 
 
 
 

 
 
 

 

Budapest, 2022. március 19. 
 
                                                                                   R. Szabó Zsuzsa 



Print magazinok, ahol publikálok, publikáltam 
 

                                       
 
                                  
 
 
 
 
 
 

                                        
                                        


