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5. számú melléklet

Europass
Önéletrajz
Személyi adatok
Vezetéknév / Utónév(ek)
Cím(ek)
Telefonszám(ok)
Fax(ok)
E-mail(ek)
Állampolgárság
Születési dátum
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Dupákné Gecse Adél
12/A, Pécskő u., 3100, Salgótarján, Magyarország
06/32/310-574, 06/32/789018

06/20/941 9983

06/32/310-574
adel@nograd-ped.suilinet.hu, dupakne.gecseadel@gmail.com
magyar
1964. 02. 26.
nő

Betölteni kívánt munkakör / Szakértői együttműködés „A PSZE tesztverzióinak intézményi
foglalkozási terület kipróbálása a TÁMOP-3.1.8-09/1-2010-0004 azonosító számú
kiemelt projekt keretében” című pályázat nyertessége esetén
Szakmai tapasztalat
Időtartam
Foglalkozás / beosztás

2002-TŐL JELENLEG IS
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Főbb tevékenységek és
feladatkörök

Közreműködés a referenciaintézmények előminősítésében,
referenciaintézményi standardoknak való megfelelés vizsgálata és
helyszíni szemlézés, értékelő összegzés készítése (13 intézmény)
(2011)
„Zöld Óvoda” cím elnyerésére kiírt országos óvodai pályázatok
szakértői véleményezése (2012-ben 52 db)
Elektronikus tananyagfejlesztés (2011)
Intézményátszervezést megelőző szakértői vélemény készítése
(Dorogháza Község Önkormányzata, Szarvasgede Község
Önkormányzata) (2011)
Óvodai nevelési programok szakértői véleményezése (2009-2010
között: 25 db)
Szakértői vélemények készítése kistérségi, fenntartói társulások
intézményátszervezéséhez, feladatbővítéshez (2007, 2008, 2009,
2010)
Óvodai kutatásban való részvétel (témakör: Miért marad a 6 éves
korú gyermekek jelentős része óvodában?) (Magyar Pedagógiai
Társaság Kisgyermeknevelési Szakosztály (2005)
Dokumentumelemzés, helyszíni megfigyelés, összegzés készítése
Nógrád megyében a környezeti nevelést kiemelten kezelő
óvodákban (Országos Közoktatási Intézet (2005)
Kutatásban való részvétel, próbamérés mérés, elemzés,
összegzés: „Differenciált fejlesztés óvodáskorban” (Országos
Közoktatási Intézet (2005))
Országos kompetenciamérésen minőségbiztosítói feladatok
ellátása (OKÉV Központi Főigazgatóság (2004-től minden évben)
Óvodavezetői pályázat szakértői véleményezése (2004-2012-ig)

A munkáltató neve és címe
Tevékenység típusa, ágazat
Időtartam
Foglalkozás / beosztás
Főbb tevékenységek és
feladatkörök

Egyéni szerződések alapján
közoktatás
2007. TŐL JELENLEG IS
Óvodai integrációs tanácsadó
Intézmények önértékelésének segítése a 2007/2008-as tanévtől
minden tanévben Heves, Nógrád, Pest és Békés megyékben
Pályázatírás támogatása az újonnan pályázó óvodák fenntartói
számára a 2008/2009-es tanévtől minden évben
Tiszavasvári város óvodái nevelési programjának felülvizsgálata,
kiegészítése a fejlesztő programmal, intézkedési terv
készítésének támogatása a városi deszegregációs program
keretén belül
2008/2009-es tanévtől: a nyertes intézményekben tanácsadó az
óvodai fejlesztő programhoz szükséges helyzetelemzés, a
bevezetés, megvalósítása érdekében

A munkáltató neve és címe
Tevékenység típusa, ágazat

Gold Lions, Corvinus Prudenti ill. egyéni megbízások alapján
Közoktatás
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Időtartam
Foglalkozás / beosztás
Főbb tevékenységek és
feladatkörök

2000. JANUÁR 01- TŐL JELENLEG IS
Pedagógiai előadó, felnőttképzési és minőségfejlesztési
vezető
Felnőtt képzés: Pedagógus továbbképzési programok
kidolgozása, szervezése, előadások, konzultációk vezetése,
kiértékelése, intézmény- és programakkreditáció lebonyolítása,
intézményi önértékelés eljárásrendjének kidolgozása, a folyamat
működtetése
Szaktanácsadás:
Helyi, intézményi igények kielégítése, kistérségi és megyei
rendezvények szervezése, lebonyolítása, módszertani
segédanyagok készítése
Pedagógiai mérés-értékelés: Óvodapedagógusok
felkészítésének segítése, mérésmetodikai ismereteik bővítése,
intézményi belső és külső vizsgálatok, felmérések előkészítése,
lebonyolítása, a feldolgozás segítése - igények alapján, külső
megbízás alapján részvétel országos kutatásokban: mérés
lebonyolítása, feldolgozás, elemzés készítése, eredmények
publikálása.
Óvodás gyermekek iskolakészültségi vizsgálata (Bercel, 2003,
Bátonyterenye Város Óvodaigazgatóság 5 tagóvodája, 2003,
2004, )
A gyermeki személyiség nyomonkövetéséhez elektronikus
rendszer kialakítása (Rétság, 2005)
Óvodapedagógusok, óvodavezetők komplex
teljesítményértékelési rendszerének, valamint a teljes körű
intézményi önértékelési rendszerének kidolgozása (KÉR 2007,
2009) és terjesztése, műhelymunkák vezetése.

Igazgatási, pedagógiai szolgáltatás: Az óvodai helyi nevelési
programok felülvizsgálatának, módosításának segítése,
intézményi szabályozó dokumentumok felülvizsgálatának,
korrekciójának segítése (SZMSZ, Házirend, Munkaterv,
minőségirányítási program kidolgozása, továbbfejlesztése),
Egyéb:
TÁMOP 3.1.7: referenciaintézmények előminősítési
folyamatában való részvétel (referenciaintézményi és
referenciaterületi standardoknak való megfelelés vizsgálata
(2010-2011), valamint mentor a TÁMOP 3.1.7 pályázatban 4
területen 9 óvodában (2012)
A munkáltató neve és címe
Tevékenység típusa, ágazat

Nógrád Megyei Pedagógiai-Szakmai Szolgáltató és
Szakszolgálati Intézet
Közoktatás, pedagógiai szakmai szolgáltatás
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Tanulmányok
Időtartam
Végzettség/képesítés
Főbb tárgyak/gyakorlati képzés
Oktatást / képzést nyújtó
intézmény neve és típusa
Országos/nemzetközi besorolás
Időtartam
Végzettség / képesítés
Főbb tárgyak / gyakorlati képzés
Oktatást / képzést nyújtó
intézmény neve és típusa
Országos/nemzetközi besorolás
Időtartam
Végzettség / képesítés
eFőbb tárgyak / gyakorlati képzés
Oktatást / képzést nyújtó
intézmény neve és típusa
Országos nemzetközi besorolás
Időtartam
Végzettség / képesítés

Főbb tárgyak / gyakorlati képzés
Oktatást / képzést nyújtó
intézmény neve és típusa
Országos/nemzetközi besorolás
Időtartam
Végzettség / képesítés
Főbb tárgyak / gyakorlati képzés
Oktatást / képzést nyújtó
intézmény neve és típusa
Országos/nemzetközi besorolás

2012-től jelenleg is
Andragógus, felnőttképzési vezető
Program és tananyagfejlesztés, kutatásmódszertan,
teljesítményértékelés,
Zsigmond Király Főiskola, Budapest
MA
2009-től 2012-ig
Andragógus felnőttképzési szervező szakirányon
Felnőttképzés módszertana, eszközrendszere, felnőttképzések
tervezése, minőségbiztosítás
ELTE PPK
BA
2012. február 25.
Kompetenciafejlesztés az óvodában - Képzők megújító képzése
Kompetencia, programcsomag, tréneri kompetenciák
Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft.
Felnőttképzés
2012. január 2-3. és január 14-15.(40 óra)
Felkészítés az óvoda-iskola átmenet megkönnyítése a
hátrányos helyzetű gyermekek integrációja érdekében
(Képzők képzése)
Differenciálás, tréneri kompetenciák
Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft.
Felnőttképzés
2011. március 10. (10 óra)
Hálózati együttműködések és kapcsolatok (Képzők képzése)
Referencia intézmény, hálózati együttműködés
Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft.
Felnőttképzés
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Időtartam

2010. április 27-28. és május 3-4. (30 óra)

Végzettség / képesítés

Referencia
felkészítése

Főbb tárgyak / gyakorlati
képzés

Referenciaintézményi
elemzése, értékelése

Oktatást / képzést nyújtó
intézmény neve és típusa

Educatio Kht

Országos/nemzetközi besorolás
Időtartam
Végzettség / képesítés
Főbb tárgyak / gyakorlati képzés
Oktatást / képzést nyújtó
intézmény neve és típusa
Országos/nemzetközi besorolás
Időtartam
Végzettség / képesítés
Főbb tárgyak / gyakorlati képzés
Oktatást / képzést nyújtó
intézmény neve és típusa
Országos/nemzetközi besorolás
Időtartam
Végzettség / képesítés
Főbb tárgyak / gyakorlati képzés
Oktatást / képzést nyújtó
intézmény neve és típusa
Országos / nemzetközi
besorolás
Időtartam
Végzettség / képesítés
Főbb tárgyak / gyakorlati képzés
Oktatást / képzést nyújtó
intézmény neve és típusa
Országos/nemzetközi besorolás

intézmények

minősítő

standardok,

szakembereinek

intézményi

dokumentumok

felnőttképzés
2009.
Igazolás
Intézményi folyamattanácsadó (TÁMOP 3.1.4 projekt felépítése
és a projekt megvalósításának támogatása)
Educatio Kht
felnőttképzés
2009.november 23-27. 45 óra
Igazolás
Közoktatási mentorok felkészítése (Óvodai programcsomag)
Educatio Kht
felnőttképzés
2009. július 30-31. és augusztus 1.
A kompetencia alapú programcsomagok alkalmazása –
óvodai programcsomag (képzők képzése)
Kompetencia, programcsomag, tréneri kompetenciák
Educatio Kht
Felnőttképzés
2007. december 14 - 2008. február 19.
tanúsítvány
DIFER (Diagnosztikus Fejlődésvizsgáló Rendszer)
Programcsomagra alapozott fejlesztés 4-8 éves életkorban
Nógrád Megyei Pedagógiai - Szakmai Szolgáltató és Szakszolgálati
Intézet
Felnőttképzés
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Időtartam
Végzettség / képesítés
Főbb tárgyak / gyakorlati képzés
Oktatást / képzést nyújtó
intézmény neve és típusa
Országos/nemzetközi besorolás
Időtartam
Végzettség / képesítés
Főbb tárgyak / gyakorlati képzés
Oktatást / képzést nyújtó
intézmény neve és típusa
Országos/nemzetközi besorolás
Időtartam
Végzettség / képesítés
Főbb tárgyak / gyakorlati képzés
Oktatást / képzést nyújtó
intézmény neve és típusa
Országos/nemzetközi besorolás
Időtartam
Végzettség / képesítés
Főbb tárgyak / gyakorlati képzés
Oktatást / képzést nyújtó
intézmény neve és típusa
Országos/nemzetközi besorolás
Időtartam
Végzettség / képesítés
Főbb tárgyak / gyakorlati képzés
Oktatást / képzést nyújtó
intézmény neve és típusa
Országos/nemzetközi besorolás

2007. március 21-22.
igazolás
Kompetencia alapú oktatási programcsomagok
Heves Megyei Önkormányzat Pedagógiai Szakmai és
Közművelődési Szolgáltató intézménye
Felnőttképzés
2007. január 7-8-9
tanúsítvány
Az óvoda-iskola átmenet támogatása, pedagógia, pszichológia,
tréneri kompetenciák (Képzők képzése)
SULINOVA KHT, Pilisborosjenő
Felnőttképzés
2006. október 24-27.
tanúsítvány
Holland tanulmányút: holland oktatási rendszer
CED Hungária Humán Szolgáltató Bt.
Felnőttképzés
2005. október 17-18.
tanúsítvány
BGR alapozó trénerképzés
CED Hungária Humán Szolgáltató Bt.
Felnőttképzés
2005. szeptember 15-16.
tanúsítvány
Indikátorrendszer és annak hasznosítása a közoktatási
intézményekben (HEFOP 3.1.1)
SULINOVA Kht.
Felnőttképzés
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Időtartam

2005. szeptember 9-11.

Oktatást/képzést nyújtó
szervezet neve és típusa

CED Hungária Humán Szolgáltató Bt. Győr

Érintett főbb
tárgyak/készségek

A BGR mint az intézményi szintű minőségfejlesztés egy
lehetséges modellje – speciális képzés BGR rendszere,
hatékony gyermekmegismerési kompetenciák, fejlesztési
lehetőségek

Elnyert képesítés
megnevezése

-

Országos besorolás szerinti
szint

Akkreditált pedagógusképzés, tanfolyam

Időtartam
Oktatást/képzést nyújtó
szervezet neve és típusa

2005. június 23-25
CED Hungária Humán Szolgáltató Bt.
Győr
A BGR mint az intézményi szintű minőségfejlesztés egy
lehetséges modellje – alapképzés
BGR rendszere, a modell felépítése, módszertan

Érintett főbb tárgyak/készségek

Elnyert képesítés megnevezése
Országos besorolás szerinti
szint
Időtartam
Végzettség / képesítés

Akkreditált pedagógusképzés, tanfolyam
2005. június 6-8
Felnőttképzési minőségirányítási szakauditor

Főbb tárgyak / gyakorlati
képzés

Minőségirányitási rendszerek (ISO), a 24/2004 (VI. 22. ) FMM
rendelet, felnőttképzés

Oktatást/képzést nyújtó
intézmény neve és típusa

THÜV Rheinland Intercert , Budapest

Országos/nemzetközi besorolás

Felnőttképzés

Időtartam
Oktatást/képzést nyújtó
szervezet neve és típusa
Érintett főbb tárgyak/készségek

2005. május 19-20.
Széchenyi István Egyetem, Győr

Elnyert képesítés megnevezése
Országos besorolás szerinti
szint
Időtartam
Oktatást/képzést nyújtó
szervezet neve és típusa
Érintett főbb tárgyak/készségek

Elnyert képesítés megnevezése
Országos besorolás szerinti szint

EU Oktatás és Képzés 2010, lisszaboni célok, a közösségi és
nemzeti intézkedések, tréneri kompetenciák
tanúsítvány
Felnőttképzés
2002-2003
Budapesti Gazdasági Főiskola Pénzügyi és Számviteli Főiskolai
Kar, Salgótarján,
IT alapismeretek, operációs rendszerek, szövegszerkesztés,
táblázatkezelés, adatbázis kezelés, prezentáció, információ és
kommunikáció,
Európai Számítógép-használói Jogosítvány (ECDL)
Akkreditált továbbképzés (HU-HV 043 000 000 162)
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Időtartam
Oktatást/képzést nyújtó
szervezet neve és típusa
Érintett főbb tárgyak/készségek

Elnyert képesítés megnevezése
Országos besorolás szerinti szint

2000-2002
Eötvös Lóránd Tudományegyetem Tanító és Óvóképző Főiskolai
Kar, Budapest
szakvizsga
Szakértők módszertana, programkészítés módszertana,
tanügyigazgatás, minőségfejlesztés, intézményvezetés,
programértékelés
óvodai szakértő
Szakvizsgázott pedagógus

Időtartam
Oktatást/képzést nyújtó
szervezet neve és típusa
Érintett főbb tárgyak/készségek
Elnyert képesítés megnevezése
Országos besorolás szerinti szint

2001-augusztus 21-24, 31.
Horváth és Dubecz Oktatási Tanácsadó Bt.

Időtartam
Oktatást/képzést nyújtó
szervezet neve és típusa
Érintett főbb tárgyak/készségek
Elnyert képesítés megnevezése
Országos besorolás szerinti szint

1997-1999
Körös Főiskola Brunszvik Teréz Óvóképző Intézet

Időtartam
Oktatást/képzést nyújtó
szervezet neve és típusa
Érintett főbb tárgyak/készségek
Elnyert képesítés megnevezése
Országos besorolás szerinti szint

1983-1985
Kecskeméti Óvóképző Intézet

Anyanyelv(ek)

Minőségbiztosítási alapkurzus
tanúsítvány
felnőttképzés

Gyógytestnevelés, mérésmetodika, anatómia,
Óvodapedagógus gyógytestnevelés szakirány
Szakirányú szak

Pedagógia, pszichológia, módszertan
Felsőfokú óvónői végzettség
alapdiploma
magyar

Egyéb nyelv(ek)
Önértékelés
Európai szint (*)

Szövegértés
Hallás utáni
értés
B1

Angol nyelv

Beszéd

Olvasás

B1

Írás

Társalg Folyam
ás
atos
beszéd
B1

B1

Nyelv
(*) Közös Európai Referenciakeret (KER) szintjei
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