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Szakmai
pályafutás

2010 augusztusától informatika tanár valamint Tanulmányi és
Informatikai igazgató-helyettes a GtB Szakképző Iskolában,
ECDL vizsgabiztos és koordinátor a Német-Magyar Képző
Központban
Főállásom mellett tanfolyami rendszerben is oktatok a felnőttképzés
területén. Jelenleg a KOTK - Külkereskedelmi Oktatási és
Továbbképző Központ – szervezésében zajló akkreditált
tanfolyamokat informatikai moduljait vezetem
Saját szervezésben informatika magánórákat és céges tanfolyamokat
is tartok.
2008 októberétől 2010 augusztusáig főállású informatika tanárként
dolgoztam a Qualitas Gimnáziumban. Oktatási feladataim az
iskolában:





Közép-, és emelt szintű informatika érettségire felkészítés
Emelt szintű gimnáziumi informatika oktatás tartása
(HTML, programozás, hálózati ismeretek)
A Fővárosi Középiskolai Informatika Alkalmazói Verseny-re
való felkészítés
Informatikai rendszergazda szakos tanulók programzás,
táblázatkezelés és számítógép hálózatok című óráinak
megtartása

2006 novemberétől 2008 júliusáig dolgoztam informatika tanárként a
Taverna Vendéglátó és Idegenforgalmi Szakiskolában
 Szakiskolai képzés 9.-10. évfolyamán
 Érettségi utáni szakképzések

Szakmai
kompetenciák,
oktatott
területek

Nyelvi
kompetenciák
Hobbi

2005 júniusától-2006 novemberéig tanfolyami oktatóként és
tananyagszerkesztőként dolgoztam.
 A
Szent
István
Egyetem
Gazdaságés
Társadalomtudományi Kar Vállalkozási Akadémia és
Továbbképzési Intézetén „Számítógépes hálózatok” című
kurzus vezettem Informatikai statisztikus és gazdasági tervező
szakon
 A Sulinet Digitális Tudásbázis program keretében e-tananyag
fejlesztési feladatokat láttam el. A nyomda-, és könnyűipari
műszaki rajz tananyag-egységek szerkezetét alakítottam ki,
szövegelemeket írtam, a grafikák és animációk egy részét
készítettem el, kapcsolatot tartottam a külső szakértőkkel.
 Részt vettem az e-tankönyv online tananyagszerkesztő tartalmi
fejlesztésében. A tananyag szerkesztő használatát oktattam is a
Nemzeti Szakképzési Intézet szervezésében megtartott
pedagógus továbbképzésen.
 OKJ szerinti Számítógép-kezelő és Szoftverüzemeltető
tanfolyamok tartottam a budapesti Plastomat Kft-nél
 Emelt- és középszintű érettségire felkészítés (iskolarendszerben
és magánóákon)
 Általános MS Office oktatás
 Emelt szintű MS Excel oktatás (jegyzet, tanfolyami
segédanyagok elkészítése)
 Programozás oktatás (Pascal, C)
 Webszerkesztés oktatás (Frontpage, Dreamweaver)
 Webprogramozás (HTML, PHP, Javascript alapismeretek)
 Általános iskolai óraadás


Középfokú „C” tipusú német nyelvvizsga



Angol nyelv alapfokú ismerete

A közép-, és főiskola alatt NB II-ben röplabdáztam, ma már csak hobbi
szinten játszok. A röplabda mellett a másik kedvenc sportom a squash.
Szívesen töltök időt kerti munkával és növények ápolásával, illetve ehhez a
témához kapcsolódóan szerkesztek weblapokat is:
http://fukszia.uw.hu/
http://viraghagyma.lap.hu/
http://begonia.lap.hu/
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