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ELŐZŐ MUNKAHELYEK
• Időtartam (-tól -ig)
• Munkáltató neve és címe
• Tevékenység típusa, ágazat
• Foglalkozás, beosztás
• Főbb tevékenységek és
feladatkörök

2010.12.13 - folyamatos
eDidakt Pedagógiai Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Oktatási szakértői tevékenység, oktatás, informatikai tanácsadás, pályázatmenedzsment
ügyvezető
pedagógus továbbképzés
oktatási szakértői tevékenység
komplex helyzetelemzés, intézményfejlesztési folyamat tanácsadás
IKT fejlesztési folyamat tanácsadás, IKT mentori tevékenység
pályázatkészítés, projektmenedzsment

• Időtartam (-tól -ig)
• Munkáltató neve és címe
• Tevékenység típusa, ágazat
• Foglalkozás, beosztás
• Főbb tevékenységek és
feladatkörök

2006.02.01 - folyamatos
Prof-Infokt Oktatási és Szolgáltató Betéti Társaság
Oktatási szakértői tevékenység, oktatás, informatikai tanácsadás, pályázatmenedzsment
ügyvezető
pályázatkészítés, projektmenedzsment,
oktatási szakértői tevékenység
informatikaoktatás, informatikai szaktanácsadás
komplex helyzetelemzés
intézményfejlesztési folyamat tanácsadás, IKT fejlesztési folyamat tanácsadás
IKT mentori tevékenység
webfejlesztés, honlapfejlesztés
HEFOP 3.1.3 - Felkészítés a kompetencia-alapú oktatásra
-

pályázatkészítés, projektmenedzsment

HEFOP 2.1.5 - Halmozottan hátrányos helyzetű tanulók integrált nevelése
-

pályázatkészítés, projektmenedzsment

TÁMOP 3.1.4 - Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés - Innovatív intézményekben
-
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pályázat előkészítés, komplex helyzetelemző tanácsadói tevékenység
projektmegvalósítás, intézményi folyamat szaktanácsadás, IKT folyamat szaktanácsadás

• Időtartam (-tól -ig)
• Munkáltató neve és címe
• Tevékenység típusa, ágazat
• Foglalkozás, beosztás
• Főbb tevékenységek és
feladatkörök

2000.08.16 - 2006.01.31
Arany János Általános Iskola, Bánokszentgyörgy
oktatás
tanár, igazgatóhelyettes
Szervezetfejlesztés, minőségfejlesztés
Hátrányos helyzetű tanulók informatika oktatásának kutatása:
-

Soros Alapítvány által támogatott kutatás – 2000-2001
KOMA által támogatott kutatás és fejlesztés – 2003-2005
KOMA által támogatott fejlesztés – 2004-2005

Információs technológia az általános iskolában – Phare projekt végrehajtása
-

• Időtartam (-tól -ig)
• Munkáltató neve és címe
• Tevékenység típusa, ágazat
• Foglalkozás, beosztás
• Főbb tevékenységek és
feladatkörök

Projektvezető
Informatikai szakértő

2007 - 2009
(külső munkatárs)
Zala Megyei Önkormányzat Pedagógiai Intézete
Oktatási szakértői tevékenység, oktatás, szaktanácsadás
pedagógiai előadó, közoktatási szakértő, informatika szaktanácsadó
Belső Gondozói Rendszer konzulens
Közoktatási szakértői tevékenység – 2007 – 2009
HEFOP 3.1.4 - Tudásalapú társadalom fejlesztése Zalában projekt - 2007 – 2008.
-

projektmenedzseri tevékenység (a projekt befejező szakaszában)

TÁMOP 3.1.4 - Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés - Innovatív intézményekben
-

pályázat előkészítés, komplex helyzetelemző tanácsadói tevékenység

• Időtartam (-tól -ig)
• Munkáltató neve és címe
• Tevékenység típusa, ágazat
• Foglalkozás, beosztás
• Főbb tevékenységek és
feladatkörök

2001- folyamatos (külső munkatárs)
SZMM Zalaegerszegi Gyermekotthona
oktatás
informatikus
Informatikai rendszerszervezés, informatika oktatás

• Időtartam (-tól -ig)
• Munkáltató neve és címe
• Tevékenység típusa, ágazat
• Foglalkozás, beosztás
• Főbb tevékenységek és
feladatkörök

1992.07.01 - 2000.08.15.
Községi Általános Iskola, Pusztaszentlászló
oktatás
tanár, igazgató helyettes, igazgató
Hátrányos helyzetű tanulók számára informatika tanterv fejlesztése:

-

-

Súlyos tanulási-, beilleszkedési- és viselkedési zavarral küzdő gyerekek informatika oktatása

Soros Alapítvány által támogatott fejlesztés – 1995

Informatika tanterv fejlesztés:
-

Közoktatás Fejlesztési Alap által támogatott fejlesztés – 1992-93
Részvétel a NAT informatika fejezetének kidolgozásában – 1994-95
Részvétel az Országos Informatika Tanítási Kísérletben – 1993-95

• Időtartam (-tól -ig)
• Munkáltató neve és címe
• Tevékenység típusa, ágazat
• Foglalkozás, beosztás
• Főbb tevékenységek és
feladatkörök

1984. 08.16 - 1992.06.30.
Általános Iskola, Pusztamagyaród
oktatás
tanár
Általános iskolai számítástechnika oktatás elindítása
Informatika tanterv fejlesztés

• Időtartam (-tól -ig)
• Munkáltató neve és címe
• Tevékenység típusa, ágazat
• Foglalkozás, beosztás
• Főbb tevékenységek és
feladatkörök

1981. 09.01 - 1984.08.15.
Tungsram RT., Budapest
gyártmányfejlesztés
gyártmányfejlesztő mérnök
különleges elektroncsövek és kijelzők fejlesztése
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OKTATÁS ÉS KÉPZÉS
• Időtartam (-tól –ig)
• Képzést nyújtó szervezet neve és típusa
• Érintett főbb tárgyak/készségek
• Elnyert képesítés megnevezése
• Országos besorolás szerinti szint
• Időtartam (-tól –ig)
• Képzést nyújtó szervezet neve és típusa
• Érintett főbb tárgyak/készségek
• Elnyert képesítés megnevezése

• Országos besorolás szerinti szint
• Időtartam (-tól –ig)
• Képzést nyújtó szervezet neve és típusa
• Érintett főbb tárgyak/készségek
• Elnyert képesítés megnevezése

• Országos besorolás szerinti szint
• Időtartam (-tól –ig)
• Képzést nyújtó szervezet neve és típusa
• Érintett főbb tárgyak/készségek
• Elnyert képesítés megnevezése
• Országos besorolás szerinti szint
• Időtartam (-tól –ig)
• Képzést nyújtó szervezet neve és típusa
• Érintett főbb tárgyak/készségek
• Elnyert képesítés megnevezése
• Országos besorolás szerinti szint
• Időtartam (-tól –ig)
• Oktatást nyújtó szervezet neve és típusa
• Érintett főbb tárgyak/készségek
• Elnyert képesítés megnevezése
• Országos besorolás szerinti szint
• Időtartam (-tól –ig)
• Képzést nyújtó szervezet neve és típusa
• Érintett főbb tárgyak/készségek
• Elnyert képesítés megnevezése
• Országos besorolás szerinti szint
• Időtartam (-tól –ig)
• Képzést nyújtó szervezet neve és típusa
• Érintett főbb tárgyak/készségek
• Elnyert képesítés megnevezése
• Országos besorolás szerinti szint
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2009
Educatio Kht.
Intézményfejlesztési folyamat szaktanácsadó felkészítés
Az intézményfejlesztési folyamat szaktanácsadói tevékenységhez szükséges kompetenciák
továbbképzés - 40 óra
2009
Educatio Kht.
IKT fejlesztési folyamat-szaktanácsadó felkészítés a digitális kompetencia fejlesztés
támogatására
Az IKT fejlesztési folyamat-szaktanácsadói tevékenységhez szükséges kompetenciák
OKM-4/180/2009
akkreditált továbbképzés - 30 óra
2008
Educatio Kht.
Oktatásfejlesztés, intézményi helyzetelemzés, kompetencia alapú oktatás, oktatásfejlesztési
projektek kidolgozása, végrehajtása
A komplex szakértői helyzetelemzés és szakvélemény elkészítéséhez szükséges kompetenciák
OKM-3/39/2008
akkreditált továbbképzés - 60 óra
2008
Zala Megyei Önkormányzat Pedagógiai Intézete
A Sulinet Digitális Tudásbázis keretrendszerének, adatbázisának kezelése és felhasználása
A Sulinet Digitális Tudásbázis keretrendszerének, adatbázisának kezelése és felhasználása a
tanítás-tanulás folyamatában. OKM-4/390/2006
akkreditált továbbképzés - 30 óra
2004
Tempus Közalapítvány
EU projektek kidolgozása és a kapcsolódó pályázatok elkészítése
EU pályázati multiplikátor
felnőttképzési program
1998-2000
Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
közoktatási vezetői ismeretek és gyakorlatok
közoktatási vezető
felsőfokú szakképesítés
1982-1984
Kandó Kálmán Műszaki Főiskola
pedagógia, műszaki ismeretek oktatásának didaktikája
villamos-ipari műszaki tanár
pedagógus diploma
1978-1981
Kandó Kálmán Műszaki Főiskola
villamosmérnöki ismeretek
villamos üzemmérnök
mérnöki diploma

EGYÉNI KÉSZSÉGEK
ÉS KÉPESSÉGEK
Magánélete ill. munkahelyi pályafutása
során megszerzett, de hivatalos
oklevéllel vagy diplomával nem
feltétlenül igazolt készségek és
képességek.

KÖZOKTATÁSI SZAKÉRTŐI TEVÉKENYSÉG
SZAKÉRTŐI IGAZOLVÁNY
SZ025566

SZAKTERÜLETEK
o tanügyigazgatás : általános tanügyigazgatás
o tanügyigazgatás : térségi (kistérségi, megyei, régiós) tervezés és fejlesztés
o közoktatási fejlesztési támogatások
o szervezet és minőségfejlesztés : általános iskola
o pedagógiai értékelés : szakrendszerű oktatás : alapfokú nevelés és oktatás szakasza
: Informatika
EDUCATIO SZAKTANÁCSADÓI TEVÉKENYSÉG
Komplex intézményfejlesztési szaktanácsadó
Intézményfejlesztési folyamat-szaktanácsadó
IKT fejlesztési folyamat szaktanácsadó
IKT mentor szaktanácsadó
FELNŐTTOKTATÁSI TRÉNERI TEVÉKENYSÉG
o Az infokommunikációs technológia alapú konstruktív tanítási-tanulási módszerek
alkalmazása a szaktárgyi oktatásban
o Az interaktív táblák használata, felépítése, alkalmazása a tanítási-tanulási
folyamatban
o A tanulás tanulása – új tanulásszervezési eljárások alkalmazása a kompetencia alapú
oktatásban

SZOCIÁLIS KÉSZSÉGEK
ÉS KÉPESSÉGEK
Másokkal való együttélés és közös
munka multikulturális környezetben,
kommunikációt igénylő beosztásban,
csapatmunkát feltételező helyzetekben
(például a kultúra és a sport területén),
stb.

CSOPORTIRÁNYÍTÁSI ÉS CSOPORT MOTIVÁLÁSI KÉPESSÉG
SZAKMAI SEGÍTSÉGNYÚJTÁS
közoktatási szakértő
intézményfejlesztési folyamat szaktanácsadó
IKT fejlesztési folyamat szaktanácsadó
komplex helyzetelemzési szaktanácsadó
IKT mentor szaktanácsadó
CSAPATMUNKÁRA VALÓ ALKALMASSÁG
részvétel a NAT informatika fejezetének kidolgozásában
1993-1995
igazgató-helyettesi tevékenység
Pusztaszentlászló – 1994-1997
igazgatói tevékenység
Pusztaszentlászló – 1997-2000
igazgató-helyettesi tevékenység
Bánokszentgyörgy – 2004-2005
projektvezetői tevékenység
Phare
Bánokszentgyörgy – 2004-2006.
HEFOP 3.1.3
Bázakerettye –
2006-2008.
HEFOP 3.1.3
Becsehely –
2006-2008.
HEFOP 3.1.3
Letenye –
2006-2008.
HEFOP 3.1.3
Páka –
2006-2008.
HEFOP 2.1.5
Söjtör –
2006-2007.
HEFOP 3.1.4
Zalaegerszeg –
2007-2008.
Interreg
Szentliszló –
2007-2009

ÁTLAGTÓL ELTÉRŐ TANULÓK NEVELÉSE, OKTATÁSA
Hátrányos helyzetű és roma gyerekek nevelése, oktatása
Tanulási, beilleszkedési és magatartási zavaros gyerekek oktatása
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SZERVEZÉSI KÉSZSÉGEK
ÉS KÉPESSÉGEK
Személyek, projektek és költségtervek
koordinálása és adminisztrálása;
munkahelyen, önkéntes munkában
(például a kultúra és a sport területén)
vagy otthon, stb.

SZERVEZÉSI KÉSZSÉG
iskolavezetés
1994-2000, 2004-2005
szaktanácsadás 1997tanulmányi versenyek szervezése
szakmai konferenciák, találkozók szervezése
PÁLYÁZATKÉSZÍTÉS, PROJEKTTERVEZÉS ÉS LEBONYOLÍTÁS
1992
1995
1995
1996
1997
1998
1998
1999
2000
2001
2002
2004
2004
2004
2004
2005
2005
2008
2008
2008
2009

TECHNIKAI KÉSZSÉGEK
ÉS KÉPESSÉGEK
Számítógép, speciális berendezések,
gépek, stb.

ANYANYELV

HALADÓ SZINTŰ HONLAP FEJLESZTÉSI ISMERETEK, KÖZÖSSÉGI PORTÁL FEJLESZTÉSEK
o http://www.szentliszlo.hu
o http://www.valicka-volgye.hu
o http://www.zalai-iskola.hu
o http://www.prof-infokt.hu
o http://www.also-valicka.hu
o http://www.pusztaszentlaszlo.hu
o http://www.szentlaszlo.eu
o http://www.sojtor-iskola.hu
o http://www.csertansuli.hu
o http://www.szentpeterur-iskola.hu
o http://www.gocsejkapujabak.hu
magyar

angol
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Közoktatás Fejlesztési Alap
Soros Alapítvány
Soros Alapítvány
SuliNet Pályázat
Zala Megyei Közoktatási Közalapítvány
Zala Megyei Közoktatási Közalapítvány
Zala Megyei Közoktatási Közalapítvány
Zala Megyei Közoktatási Közalapítvány
Soros Alapítvány
Zala Megyei Közoktatási Közalapítvány
Zala Megyei Közoktatási Közalapítvány
Közoktatási Modernizációs Közalapítvány
Közoktatási Modernizációs Közalapítvány
Phare – Európai Szociális Alap
Informatikai és Hírközlési Minisztérium
HEFOP 3.1.3 - Felkészítés a kompetencia-alapú oktatásra
HEFOP 2.1.5 - Halmozottan hátrányos helyzetű tanulók integrált nevelése
TIOP 1.1.1 - A pedagógiai, módszertani reformot támogató
informatikai infrastruktúra fejlesztése
TÁMOP 3.1.4 - Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés
Innovatív intézményekben
TÁMOP 3.2.2 - Területi együttműködések, társulások, hálózati tanulás
TÁMOP 3.3.3 - Integrációs közoktatási referencia intézmények minőségbiztosítása,
szakmai szolgáltató hálózatokkal történő együttműködésük támogatása

M AGAS SZINTŰ INFORMATIKAI ISMERETEK

EGYÉB NYELVISMERET
• Olvasási készség
• Íráskészség
• Beszédkészség

1999-2005
1999-2004

alap
gyenge
gyenge

EGYÉB KÉSZSÉGEK
ÉS KÉPESSÉGEKET
A fentiekben nem említett képességek.

PUBLIKÁCIÓK
1995
A Logo programozási nyelv tanítása 10-12 éves korú tanulóknak
1996
Inspiráció, 4. évf. 1. szám, 13-15. - Csiga-e a gyorsuló teknős?
1997
Inspiráció Logo különszáma - Csiga-e a gyorsuló teknős?
1997
APC Stúdió
Logo munkafüzet 10-11 éves gyerekeknek
Logo munkafüzet 12-13 éves gyerekeknek
2002
Módszertani lapok – Informatika, KÁOKSZI, Bp. 2002/1-2.
A konstruktivista informatikaoktatás
2003
HungaroLogo Konferencia kiadvány
Hogyan segítheti a módszertani megújulást a Logo?
SZAKMAI TEVÉKENYSÉG
1998, 2003
Informatika oktatás helyzete Zala megyében
Felmérés a ZMPI megrendelésére
2000
Informatikai képzés teleházakban gyerekeknek
Programindító koncepció – Magyar Teleház Szövetség
2001-2002
LapodaLogo Mikrovilág
szoftver szakmai, pedagógiai koncepció elkészítése
2002-2005
LapodaLogo Mikrovilág szoftver
fejlesztésében való részvétel
ORSZÁGOS KONFERENCIÁKON VALÓ ELŐADÓI RÉSZVÉTEL
o HungaroLogo konferencia – 1994., 1996., 2004.
o Informatika a Közoktatásban konferencia – 1994., 1997.
o INF'O ÉRA konferencia – 1995.,1997., 2001.
o INF'O Savaria konferencia – 1999., 2003., 2004.
o Informatika Oktatás Zala Megyében – 1999., 2000., 2001., 2002.
o Pedagógiai és közművelődési kutatók konferenciája - 2006.

VEZETŐI ENGEDÉLY(EK)
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B kategóriás jogosítvány

