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Vörösmarty Mihály Ének-zenei Általános Iskola, XVIII. kerület

ÉRETTSÉGI
• 1996

Karinthy Frigyes Két Tanítási Nyelvű Gimnázium

DIPLOMA
• 2007
• 2005
• 2000

történelem szakos bölcsész és tanár, ELTE BTK
diplomamunka témája: A boszniai háború és a népirtás
angol nyelv és irodalom szakos bölcsész és tanár, ELTE BTK
diplomamunka témája: Oliver Goldsmith és Jane Austen összehasonlító elemzése
angol nyelv és irodalom, történelem szakos tanár, ELTE Tanárképző Főiskola
diplomamunka témája: Gyermekirodalom használata az angoltanításban

TOVÁBBI VÉGZETTSÉGEK:
• 2000
• 1996

angol fordítási képzés, ELTE Tanárképző Főiskola
-- fordítás és tolmácsolás
idegenvezető és hostess angol nyelven (Kereskedelmi és Idegenforgalmi Továbbképző Kft)
-- idegenvezetés egyének, kis- és nagycsoportok számára
-- városnézések, múzeumlátogatások, szabadidőd programok az ország egész területén
-- kisbuszos, buszos, személygépkocsis, gyalogos városnézés

AKKREDITÁLT TOVÁBBKÉPZÉSEK:
•2014
Érettségi vizsgaelnöki képzés (Oktatási Hivatal Tanügy-igazgatási és Területi
Koordinációs Főosztály)
• 2012
TELC vizsgáztatói képzés
• 2012
Középiskolai angoltanárok szaktárgyi továbbképzése (KPSZTI)
• 2004
Közép- és emelt szintű érettségi vizsgáztató középiskolai pedagógusok képzése -történelem tantárgy (Sulinova Kft.)

NYELVTUDÁS:
• angol
• német

C2 szint
B1 szint

MUNKAHELYEK:
• 2002- jelenleg

• 2001-2003
• 2000-2001
EREDMÉNYEK:

Budapesti Ward Mária Általános Iskola, Gimnázium és Zeneművészeti
Szakközépiskola
-- osztályfőnök (2003-2015)
-- angol- és történelem szakos tanár (2002-)
-- nyelvi munkaközösség-vezető (2004-2010)
-- történelem munkaközösség-vezető (2010-11)
-- humán munkaközösség-vezető (2011-13)
-- osztályfőnöki munkaközösség-vezető (2013-2015)
-- igazgatóhelyettes (2013-)
London Stúdió, angoltanár
-- nyelviskolai és céges csoportok tanítása
angliai tapasztalatgyűjtés és munka, Northamptonshire Association of Youth Clubs
számos angol nyelvvizsga (TELC, EURO, ECL, ORIGO)

KOMPETENCIÁK:
• szakmai feladatok minőségi ellátása, a szaktárgyi tudás folyamatos fejlesztése
• pedagógiai munka tervezése, irányítása, kísérése. Reflektálás, differenciálás, új módszerek
kipróbálása
• tanulók kísérése, személyiségük fejlesztése és egyéni odafigyelés
• osztályfőnöki tevékenység, csoportdinamika kísérése, programszervezés, integrációs tevékenység
• hatékony konfliktuskezelés
• rendszeres továbbtanulási beszélgetések a tanulókkal és a szülőkkel
• kapcsolattartás a diákokkal és az öregdiákokkal
• a pedagógiai folyamatok folyamatos elemzése. Tanulási tervek kidolgozása és irányítása
• rendszeres kapcsolattartás a szülőkkel
• szakmai együttműködés a kollégákkal, párbeszéd-kezdeményezés
• részvétel az iskola hosszú távú stratégiájának kidolgozásában
SZAKMAI TERVEK
• Az interaktív tábla értő használata a nyelvórákon (Baker Street Oktatásszervező Kft)
• Mentorpedagógus és pedagógus-szakvizsga szakirányú továbbképzés (2015) – igazgatói ambícióim
nincsenek, viszont a fiatal kollégáknak hatékonyan tudnék segíteni ezzel a végzettséggel. Jelenleg
hivatalos mentori végzettség nélkül is ez teszi ki a teendőim nagy részét.

