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SZEMÉLYI ADATOK 

      Szécsi Attila 

 

  

Magyarország, 4124 Esztár, Bocskai utca 5. 

    06-20-533-47-59     

szecsiattila69@gmail.com 

 

 

Neme férfi | Születési dátum 30. 04. 1969.| Állampolgárság magyar 

 

 

SZAKMAI TAPASZTALAT   

 

BETÖLTENI KÍVÁNT 
MUNKAKÖR 

POZÍCIÓ / BEOSZTÁS 
KERESETT MUNKAKÖR 
MEGPÁLYÁZNI KÍVÁNT 

TANULMÁNYOK 

 általános iskolai tanár 
 

Adja meg az időtartamot (tól-ig) 1992. 08. 27.-től – 1996. 08. 15.-ig 
▪ Korányi Frigyes Gimnázium, Nagykálló: kollégiumi nevelőtanár  

 

1996. 08. 16.-tól – jelenleg is 

Berettyóújfalui Tankerületi Központ, Berettyóújfalu 

▪ Az Irinyi Károly Általános Iskola feladatellátási helyein az alábbi tantárgyak oktatása: történelem, 
földrajz, erkölcstan, illetve osztályfőnöki teendők ellátása. 

▪ Korányi Frigyes Gimnázium, Nagykálló: kollégiumi nevelőtanár (1992. 08. 27. – 1996. 08. 15.) 

▪ Meteorológiai ismeretek a NAT-ban: 30 óra 

▪ Általános iskolai tanárok felkészítése az „Erkölcstan” c. tantárgy 5-8. évfolyamokon történő 
oktatására: 60 óra 

▪ „Óvodák és iskolák intézményközi és intézményen belüli átmeneteinek támogatása”: 30 óra 

▪ Integrációra érzékenyítő továbbképzési program: 30 óra 

▪ Multikulturális tartalmak és interkulturális nevelés: az iskolai kultúra és környezet átalakítása a 
tanulók  egyenlő lehetőségeinek  és aktív részvételének biztosítására”: 30 óra 

▪ Professzionális vezetés és hatékony intézmény a gyakorlatban”: 30 óra 

▪ „Az agresszió kezelése a pedagógiai gyakorlatban”: 30 óra 

▪ 120 órás nem szakrendszerű oktatásra felkészítő pedagógus továbbképzés 

▪ „Kooperatív tanulás alapelemei, különös tekintettel a Lépésről lépésre program sajátosságainak 
megfelelően”: 30 óra 

▪ Árnyalt értékelés a gyakorlatban, mint a sikeres tanulás és az egészséges személyiségfejlődés 
feltétele: 30 óra 

▪ Személyiségfejlesztő tréning az integrált nevelés, a konfliktuskezelés elősegítésére, a kiégés 
megelőzésére: 30 óra 

Tevékenység típusa  : oktatás 
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TANULMÁNYOK   

 

 

SZEMÉLYES KÉSZSÉGEK   

 

 

Adja meg az időtartamot (tól-ig) 1999-2001  

történelem szakos általános iskolai tanár 

Nyíregyházi Főiskola 

1988-1992 
földrajz szakos általános iskolai tanár és népművelő 
Bessenyei György Tanárképző Főiskola, Nyíregyháza 

Anyanyelve magyar 

Kommunikációs készségek  

▪ jó kommunikációs készség, amelyet mindennapi munkavégzésem, illetve szakirányú 
továbbképzések során szereztem  
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KIEGÉSZÍTŐ INFORMÁCIÓK   

 

 

MELLÉKLETEK   

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

▪ A kitöltési útmutató elérhető az alábbi linken: 
 
http://europass.cedefop.europa.eu/hu/documents/curriculum-vitae/templates-instructions 
 
 
 
 

 

Szervezési/vezetői készségek 

 

▪ szervezői készség: tanulók felkészítése, irányítása megyei, illetve országos versenyeken  

Munkával kapcsolatos készségek  

▪ tapasztalat a versenyfeladatok megoldása területén 

Számítógép-felhasználói 
készségek 

 

▪ Microsoft Office™ eszközök alapfokú használata 

Egyéb készségek  

▪ jó kapcsolatteremtő és előadó készség 

Járművezetői engedély(ek)  

▪ B kategória 

Publikációk 

Prezentációk 

Kutatások/projektek 

Konferenciák 

Képzések 

Díjak és kitüntetések 

 

Tagságok 

      

Referenciák 

 

 

 

 

 

Klebelsberg Intézményfenntartó Központ: 2014 – „A  jövő nemzedékéért végzett áldozatos nevelő-
oktató munkájáért” 

Nemzeti Pedagógus Kar területi küldött (Hajdú-Bihar megye), Nemzeti Pedagógus Kar országos 
küldött 

http://europass.cedefop.europa.eu/hu/documents/curriculum-vitae/templates-instructions

