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Felnőttképzési
tapasztalat

2008 októberétől óraadó informatika oktató a KOTK - Külkereskedelmi
Oktatási És Továbbképző Központban.
•
OKJ szerinti képzések informatikai moduljainak oktatása
•
Kihelyezett, céges tanfolyamok vezetése
2006 márciusától 2007 szeptemberéig oktató a Search Engine Marketing
Bt-nél.
• Excel Start, Excel Haladó, Adatbázis, általános Office
tanfolyamok
• Web-szerkesztés tanfolyamok
• Kihelyezett, céges tanfolyamok
• Magánórák
2004 júniusától 2006 novemberéig oktató, tananyagfejlesztő a Plastomat
Kft-nél
• OKJ szerinti Számítógép-kezelő és Szoftverüzemeltető
tanfolyamok
• Részvétel az e-tankönyv online tananyagszerkesztő tartalmi
fejlesztésében. A tananyag szerkesztő használatának oktatása
a Nemzeti Szakképzési Intézet szervezésében megtartott
pedagógus továbbképzésen.
• A Sulinet Digitális Tudásbázis program keretében e-tananyag
fejlesztési feladatokat ellátása. A nyomda-, és könnyűipari
műszaki rajz tananyag-egységek szerkezetének kialakítása,
szövegelemeket írása a grafikák és animációk egy részének
elkészítése kapcsolattartás a külső szakértőkkel.

Közoktatási
tapasztalat

2013 – Informatika tanár a Szinyei Merse Pál Gimnáziumban nappali-,
esti- és levelező tagozaton, óraadó a VIK Vendéglátó Idegenforgalmi és
Kereskedelmi Középiskolában
2010 - 2013 informatika tanár valamint Tanulmányi és Informatikai
igazgató-helyettes a GtB Szakképző Iskolában, ECDL oktató és
koordinátor a Német-Magyar Képző Központban
2008 - 2010 főállású informatika tanár a Qualitas Gimnáziumban.
•
•
•

Emelt szintű gimnáziumi informatika oktatás tartása (HTML,
programozás, hálózati ismeretek)
Informatikai rendszergazda szakos tanulók programozás,
táblázatkezelés és számítógép hálózatok című óráinak megtartása
Informatika munkaközösség vezető

2006 novemberétől 2008 júliusáig informatika tanár a Taverna Vendéglátó
és Idegenforgalmi Szakiskolában
• Szakiskolai képzés 9.-10. évfolyamán
• Érettségi utáni szakképzések
2005 szeptemberétől 2008 októberéig óraadó számítástechnika tanár az
Óbudai Katolikus Általános Iskolában
Szakmai
kompetenciák,
oktatott
területek

Társas
kompetenciák

Nyelvi
kompetenciák
Hobbi

• Emelt- és középszintű érettségire felkészítés (iskolarendszerben és
magánórákon)
• Általános MS Office oktatás
• Emelt szintű MS Excel oktatás (jegyzet, tanfolyami segédanyagok
elkészítése)
• Programozás oktatás (Pascal, C#)
• Webszerkesztés oktatás (Frontpage, Dreamweaver, HTML, CSS)
• Webprogramozás alapismeretek (PHP, Javascript alapismeretek)
• Grafikai alapismertek (Photoshop, Corel Draw)
• Általános iskolai óraadás
Mások felé nyitott, empatikus és megértő személyiségnek tartom magamat.
Oktatóként sokféle korosztállyal és szociális hátterű hallgatóval dolgoztam.
Munkám során a türelmemet kollégáim és tanítványaim és értékelni
szokták.
•

Középfokú „C” tipusú német nyelvvizsga

• Angol nyelv alapfokú ismerete
Szívesen töltök időt kerti munkával és növények ápolásával, illetve ehhez a
témához kapcsolódóan szerkesztek weblapokat is.
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