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Főbb tevékenységek és
feladatkörök

Szaktanácsadó feladatok, felnőttképzés:
1. minőségbiztosítás
2. intézményakkreditáció felkészítés
3. programakkreditáció

Szakértői feladatok, felnőttképzés:
Felnőttképzési Akkreditáló Testület elnökétől kapott megbízása alapján ellátja
a felnőttképzési akkreditációs eljárásban a részére megjelölt és a szakértői
nyilvántartásban feltüntetett szakterületének megfelelő szakértői feladatot és
az akkreditációs kérelemmel kapcsolatban a felnőttképzési intézmény- vagy
program-akkreditációra vonatkozó jogszabályokban foglalt eljárási szabályok
betartásával, legjobb szaktudása szerint szakmai véleményt készít.

Szakértői feladatok felnőttképzés, szakképzés:
OKJ írásbeli, interaktív tételek készítése, lektorálása (NMH SZFI)
OKJ gyakorlati tételek lektorálása – informatika szakmacsoport (NMH SZFI)
Szakképzési képzési-programok kidolgozása

Szakértői feladatok közoktatás:
Comenius szakmai továbbképzés pedagógusoknak bírálata (TEMPUS
Közalapítvány)
Közoktatási intézmények helyi dokumentumainak kidolgozása (SZMSZ,
Pedagógia Program, Házirend)

Projektfelelős feladatok közoktatás:
TAMOP 3.1.7 (referencia intézmények) projektfelelős:

a
referencia-intézményi
működéshez
szükséges
szervezeti,
oktatásszervezési,
szolgáltatás-szervezési
feltételrendszer
helyi
kialakításához;

a referencia-intézményi mentor-pedagógusok munkájának szervezéséhez,
összehangolásához;

a hálózati működés, az intézményi és intézményközi együttműködések és
partnerkapcsolatok kialakításához és továbbfejlesztéséhez;

a PR-tevékenységek és hatékony kommunikáció biztosítását szolgáló
feladatok elvégzéséhez.

A megbízó neve és címe Szikora Kft, Kiszombor Ady Endre u. 11
Időtartam
Foglalkozás / beosztás
Főbb tevékenységek és
feladatkörök

2011. február 01– 2012. december 31
Szakmai felelős, TÁMOP-3.2.2-08/A/2-2008-0003 projektben
Csongrád megye oktatási intézményeivel kapcsolattartás; szakmai
munka segítése; referencia intézmények látogatása, előminősítésében
való aktív részvétel, munkájának folyamatos segítése; workshopok,
konferenciák, információs napok szervezése, moderálása;
kistérségekkel való kapcsolattartás, koordinálás; új területek és
intézmények mozgósítása, bevonása a pályázatokba;
adatbázisok
készítése,
kezelése;
fejlesztőműhelyek
látogatása;
pályázatokról naprakész információk nyújtása;
Csongrád megyei szolgáltatókkal, civil szervezetekkel, egyesületekkel,
közművelődési intézményekkel való kapcsolattartás;
monitoring tevékenység, eredmények értékelése és összefoglaló
jelentések készítése. (TAMOP 3.2.2)
Projektfelelős: a projekt fenntartási időszakában (2011. 04. 01 –
2012. 12. 31)

A munkáltató neve és címe

Időtartam
Foglalkozás / beosztás

Csongrád Megyei ÁMK 6741 Szeged, Rákóczi tér 1.
Csongrád Megyei ÁMK 6725 Szeged, Bécsi krt 38.
2010. január 05 – 2010. augusztus 31
Projekt megvalósító, szaktanácsadó: TAMOP-3.1.4-08/2
projektben

Főbb tevékenységek és
feladatkörök
A munkáltató neve és címe
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Időtartam
Foglalkozás / beosztás
Főbb tevékenységek és
feladatkörök

1999 – 2009: Iskolarendszeren kívüli felnőttképzés, Szeged
Oktatási és fejlesztési igazgató
-

Informatikai Képzési anyagok (tankönyvek, oktató cd, tanári
segédanyagok) kidolgozása
Tanár továbbképzések vezetése – képzési anyagok kidolgozása
Akkreditációs anyagok kidolgozása (programakkreditáció, intézmény
akkreditáció)
Informatikai szakképzési anyagok kidolgozása

A munkáltató neve és címe
Szeged
Időtartam
Foglalkozás / beosztás
Főbb tevékenységek és
feladatkörök
A munkáltató neve és címe

Időtartam
Foglalkozás / beosztás
Főbb tevékenységek és
feladatkörök
A munkáltató neve és címe

Időtartam
Foglalkozás / beosztás
Főbb tevékenységek és
feladatkörök
A munkáltató neve és címe

1997-1999
Óraadó tanár, Gábor Dénes Műszaki Főiskola
Programozás 4gl nyelvek, turbo pascal használata; hálózati ismeretek;
windows és alkalmazások tananyagok oktatása.
Szeged, Gábor Dénes Műszaki Főiskola
Szeged, Mars tér
1988 - 1997
Általános iskolai tanár, osztályfőnök
matematika-technikai szakos tanár, osztályfőnök
informatika oktatás
Szeged, Rókus II. általános iskola
6724, Szeged Csáky József u. 2
1987 - 1988
Általános iskolai tanár, osztályfőnök
matematika-technikai szakos tanár
informatika oktatás
SZKTT KI Kossuth Lajos általános iskola
6771 Szeged Szerb u. 15

Tanulmányok
Időtartam
Végzettség / képesítés

2012 - 2013
Andragógus tanár mesterszak

Főbb tárgyak / gyakorlati
képzés

Andragógia, felnőttképzés, felnőttoktatás

Oktatást / képzést nyújtó
intézmény neve és típusa

Szegedi Tudomány Egyetem Juhász Gyula Pedagógusképző Kar,
Felnőttképzési Intézete
Szeged

Időtartam
Végzettség / képesítés

2012-2014
Közoktatási vezető és Pedagógus Szakvizsga

Főbb tárgyak / gyakorlati oktatásszervezés, az oktatásirányítás, a tanügyigazgatás, a gazdálkodás
képzés a szakmai fejlesztés, a közoktatás egyéni és pedagógus közösségi jogok
ismerete
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Oktatást / képzést nyújtó
intézmény neve és típusa

Időtartam

BME GTK Műszaki Pedagógia Tanszék
Budapest

2012

Végzettség / képesítés „Multikulturális tartalmak és interkulturális nevelés: a szervezeti kultúra és
környezet átalakítása a gyermekek egyenlő lehetőségeinek és aktív
részvételének
biztosítására
a
közoktatási
intézményekben”
című
pedagógus- továbbképzési program képzői feladataira való felkészítés,
képzők képzése
Főbb tárgyak / gyakorlati Multikulturális tartalmak és interkulturális nevelés
képzés
Oktatást / képzést nyújtó
intézmény neve és típusa
Időtartam

Wekerle Sándor Alapkezelő
Budapest
2012

Végzettség / képesítés „A kooperatív tanulás a hátrányos helyzetű gyermekek
nevelésének elősegítésére” című pedagógus- továbbképzési
képzői feladataira való felkészítés, képzők képzése

integrált
program

Főbb tárgyak / gyakorlati Kooperatív tanulás
képzés
Oktatást / képzést nyújtó
intézmény neve és típusa
Időtartam
Végzettség / képesítés

Wekerle Sándor Alapkezelő
Budapest
2011
Intézményakkreditáció - dokumentumelemzés, tisztázandó kérdések

Főbb tárgyak / gyakorlati
képzés

Intézményakkreditáció - dokumentumelemzés

Oktatást / képzést nyújtó
intézmény neve és típusa

FSZOE –FAT - NSZFI, Budapest

Időtartam
Végzettség / képesítés

2011
Program-akkreditációs szakértői DACUM tábla felülvizsgálata,
aktualizálása, általános szakértői feladatok kiválasztása

Főbb tárgyak / gyakorlati
képzés

Program-akkreditációs szakértői DACUM tábla felülvizsgálata,
aktualizálása, általános szakértői feladatok kiválasztása

Oktatást / képzést nyújtó
intézmény neve és típusa

FSZOE, Budapest

Időtartam

2011

Végzettség / képesítés Új tanulásszervezési
eljárások alkalmazása: a projektpedagógia,
műveltségterület tantárgyi bontás nélkül, tömbösített tanulásszervezés
alkalmazása a tanítás-tanulás folyamatában, képzők képzése
Főbb tárgyak / gyakorlati Projektpedagógia
képzés
Oktatást / képzést nyújtó
intézmény neve és típusa
Időtartam
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Végzettség / képesítés A
referenciaintézményi
működéshez
szükséges
oktatásszervezési, szolgáltatás-szervezési feltételrendszer
képzők képzése
Főbb tárgyak / gyakorlati A
referenciaintézményi
működéshez
szükséges
képzés oktatásszervezési, szolgáltatás-szervezési feltételrendszer
képzők képzése
Oktatást / képzést nyújtó
intézmény neve és típusa
Időtartam

szervezeti,
kialakítása,
szervezeti,
kialakítása,

Educatio Kft
Budapest
2011

Végzettség / képesítés PR tevékenységek és célirányos kommunikáció, képzők képzése
Főbb tárgyak / gyakorlati PR tevékenységek és célirányos kommunikáció
képzés
Oktatást / képzést nyújtó
intézmény neve és típusa
Időtartam

Educatio Kft
Budapest
2010

Végzettség / képesítés Referencia-intézményi szakértő felkészítés, Budapest EDUCATIO KFT
Főbb tárgyak / gyakorlati referencia intézmény előminősítés, minőségbiztosítás
képzés
Oktatást / képzést nyújtó
intézmény neve és típusa
Időtartam
Végzettség / képesítés

Educatio Kft
Budapest
2010
IKT mentor és IKT fejlesztési folyamat-szaktanácsadó továbbképzés

Főbb tárgyak / gyakorlati
képzés

A
sulinet
Digitális
Tudásbázis
keretrendszerének
és
digitális
taneszközeinek használata a tanítás-tanulás folyamatába, IKT eszközök
használata a tanulás-tanítás folyamatában, WEB 2.0 eszközök,

Oktatást / képzést nyújtó
intézmény neve és típusa

Educatio Kft
Budapest

Időtartam
Végzettség / képesítés

2009
Minőségbiztosítási mentor

Főbb tárgyak / gyakorlati
képzés

Egységes Szakképzési Minőségbiztosítási Keretrendszer kidolgozása,
alkalmazása a közoktatásban, felnőttképzésben és a szakképzésben

Oktatást / képzést nyújtó
intézmény neve és típusa

Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Intézet
Budapest, Baross u. 52

Időtartam
Végzettség / képesítés

2008
Szakmai vizsgaelnöki felkészítő

Főbb tárgyak / gyakorlati
képzés

Informatikai szakmai vizsgaelnök és informatikai szakértő feladatok az
oktatási intézményekben

Oktatást / képzést nyújtó
intézmény neve és típusa

Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Intézet
Budapest, Baross u. 52

Időtartam
Végzettség / képesítés
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Főbb tárgyak / gyakorlati
képzés

programozás, matematika

Oktatást / képzést nyújtó
intézmény neve és típusa

József Attila Tudomány Egyetem
Szeged Aradi vértanúk tere

Időtartam
Végzettség / képesítés

1983-1987
Matematika-technika szakos tanár

Főbb tárgyak / gyakorlati
képzés

matematika
technika

Oktatást / képzést nyújtó
intézmény neve és típusa

Juhász Gyula Tanárképző Főiskola
Szeged, Boldogasszony sgt

Egyéni készségek és
kompetenciák
Anyanyelv(ek)
Egyéb nyelv(ek)
Önértékelés
Európai szint (*)

Nyelv

magyar
angol

Szövegértés
Hallás utáni
értés
B1

Beszéd

Olvasás

Társalgás

B1

Írás

Folyamatos
beszéd

B1

B1

B1

Nyelv
(*) Közös Európai Referenciakeret (KER) szintjei

Társas készségek és Csapatszellem; jó kommunikációs készségek, amelyeket igazgatói munkám
kompetenciák során szereztem.
Képzések, tréningek vezetése, továbbképzéseken szereztem.

Szervezési készségek és - felnőttképzési és minőségbiztosítási szaktanácsadói tapasztalat;
kompetenciák - minőségbiztosítási mentor
- vezető állás;
- szervezőkészség (logisztikai szakmai tapasztalat);
- kellő projekt- vagy csapatirányítási tapasztalat.

moderálása

Műszaki készségek és
kompetenciák

Technika szakos tanári ismeretek.

Számítógép-felhasználói Számítástechnika felsőfokú (programozói) diploma (programozási nyelvek,
készségek és kompetenciák fejlesztő eszközök) - irodai programok ismerete, használata (Word, Excel,
Access stb.).
Egyéb programok ismerete (Grafikai – Adobe, Macromedia, Autocad;
Webfejlesztői – PHP, JAVA, CSS, HTML, XML, XHTML, MACROMEDIA).
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Egyéb készségek és Közoktatási szakértő – SZ029309
kompetenciák pedagógiai értékelés: szakrendszerű oktatás, tehetségfejlesztés,
felnőttoktatás
Felnőttképzési szakértői - Szakértői nyilvántartási szám: 632
Intézmény- és programakkreditáció
Oktatás / Általános oktatási ismeretek
Matematika, számítástechnika,
egyéb természettudományos képzések

Informatika szakértő
Minőségbiztosítási mentor
FSZOE tag (tagsági szám: 177)
Tempus Közalapítvány szakértő
Közoktatás
Felnőttoktatás
Tudásmenedzsment

Közoktatási Szakértők Országos Egyesülete – tag (tagsági szám:
0786/2012)
Pedagógia, andragógia
Jó szervező és kapcsolatteremtő készség, felelősségérzet és pontosság,
megbízhatóság, nyitottság minden új iránt jellemez.
Laptop, Internet.
Mobilitás

Járművezetői engedély(ek)

Kiegészítő információk

B kat. Vezetői engedély
Publikációk:
1. 2011: Csongrád Megyei Kereskedelmi és Iparkamara:
Érdekképviseleti együttműködés a szakképzés hatékonyságáért,
kiadvány
2. 2010: Adobe CS4 oktatási anyagok: Flash, Dreamweaver,
Illustrator, Photoshop
3. 2010. március “A Digitális pedagógia, az IKT fogalma, gyakorlati
alkalmazása, Pedagógia Híradó (Hunniareg Pedagógiai Intézet
Csongrád – megyei lapja)
4. 2009. augusztus „Modulos OKJ-s vizsgáztatás gyakorlati
megvalósítása
5. 2005-2008: Oktató könyvek és interaktív oktató CD-k:
- Office, Windows
- MACROMEDIA: Flash, Freehand, Fireworks, DreamWeaver
- Autocad használata
- Animációkészítés Flashben
- Kiadványszerkesztés
- Adatbázis-kezelés (Access)
- Képszerkesztés Adobe Photoshop CS2-vel
- Tűz és munkavédelmi kézikönyv
- Munkajog, vállalkozási ismeretek és projektmenedzsment
ismeretek jegyzet

Mellékletek Diplomák másolata
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