
1. Személyi adatok

Vezetéknév/Utónév:

Születési név:

Anyja neve:

Neme: nő

Születési hely, idő:

Családi állapot:

Állampolgárság:

Állandó lakcím:

Ideiglenes lakcím (tartózkodási hely):

Telefonszám(ok):

Fax:

E-mail:

Honlap:

2. Betöltött/betölteni kívánt beosztás, 

munkakör, foglalkozási terület

Milyen munkakörben, illetve foglalkozási területen 

dolgozik/kíván dolgozni:

3. Szakmai tapasztalat
(minden betöltött állás feltüntetése a legutóbbitól 

kezdve, és visszafelé haladva, a jelenleg betöltött 

állást is beleértve)

Időtartam:

Foglalkozás/beosztás:

Főbb tevékenységek és feladatkörök:

A munkáltató neve és címe:

Munkaviszony/egyéb foglalkoztatási jogviszony 

megszűnésének/megszüntetésének jogcíme:

Időtartam:

Foglalkozás/beosztás:

Főbb tevékenységek és feladatkörök:

A munkáltató neve és címe:

Munkaviszony/egyéb foglalkoztatási jogviszony 

megszűnésének/megszüntetésének jogcíme:

4. Tanulmányok
(minden végzettség és képesítés, a legutóbbitól 

kezdve és visszafelé haladva)

20/4820232

w.b.eva@t-online.hu

Pedagógusasszisztens

Vaszary János Általános Iskola, 2890 Tata,

Országgyűlés tér 4

tanár

1991. 09. 02-1992. 05. 31. 

alsó tagozatban a peadgógus és a pedagógiai munka 

segítése

férjezett

magyar

Tata, 1973. 08. 01. 

nemzetiségi német nyelv és irodalom, hon- és 

népismeret, nemzetiségi néptánc tanítása

1997. augusztus 16- jelenleg is

Tankerületi Tanács tag

Önéletrajz

Waldmann-né Baudentisztl Éva

Baudentisztl Éva

2890 Tata, Fűzfa u. 9. 

8562 Nagytevel, Kossuth L. u. 52. 

34/489-499

Bihacker Hilda

határozott idejű munkaviszony

Baji Szent István Német Nemzetiségi Általános Iskola, 

2836 Baj,. Béke u. 2. 

fénykép
helye
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Középiskolai/főiskolai/egyetemi végzettség 

esetén
Időtartam:

Végzettség:

Oktatási intézmény neve:

Kar megnevezése:

Tagozat megjelölése (nappali, esti, levelező):

Diploma minősítése:

A diplomamunka tárgya, a szakdolgozat címe, 

minősítése:

Főbb tárgyak/gyakorlati képzés (az adott képzés 

során tanult fontosabb tantárgyak vagy az elsajátított 

szakmai tudás összefoglalása):

Időtartam:

Végzettség:

Oktatási intézmény neve:

Kar megnevezése:

Tagozat megjelölése (nappali, esti, levelező):

Diploma minősítése:

A diplomamunka tárgya, a szakdolgozat címe, 

minősítése:

Főbb tárgyak/gyakorlati képzés (az adott képzés 

során tanult fontosabb tantárgyak vagy az elsajátított 

szakmai tudás összefoglalása):

Iskolarendszeren kívüli képzés esetén

Időtartam:

Képesítés megnevezése:

Az oktatást/képzést nyújtó intézmény neve:

Főbb tárgyak/gyakorlati képzés (az adott képzés 

során tanult fontosabb tantárgyak vagy az elsajátított 

szakmai tudás összefoglalása):

Időtartam:

Képesítés megnevezése:

Az oktatást/képzést nyújtó intézmény neve:

Főbb tárgyak/gyakorlati képzés (az adott képzés 

során tanult fontosabb tantárgyak vagy az elsajátított 

szakmai tudás összefoglalása):

Közigazgatási vizsgák

Vizsga megnevezése:

Vizsga időpontja:

Vizsga megnevezése:

Vizsga időpontja:

5. Készségek és kompetenciák

Dunaszentmiklós, egy magyarországi német település 

története, jeles

pedagógia, pszichológia,német nyelvészet, német 

irodalom, tolmács, fordítói szakirányú képzés

esti

tanári kar

tantervfejlesztés, kutatásmódszertan, nyelvészet, 

pszicholódia, tantervelmélet, német nemzetiségi 

szakirányú képzés

2000.10.28-2002.11.26.

tantervi szakértő német nyelven

Bölcsésztudományi Kar

Német nyelv és irodalom szakos tanár

Berzsenyi Dániel Tanárképző Főiskola

nappali

jó

1993. 09. 01-1997. 06. 13. 

Eötvös lóránd Tudományegyetem 

A tanulás tanítása - a tanulást megkönnyítő technikák, 

jeles
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Nyelvismeret (önértékelés)

(Kérjük, az Europass önértékelési rendszere szerint 

adja meg a nyelvismeret szintjét.)

Hallás utáni 

értés
Olvasás Társalgás

Folyamatos 

beszéd

Nyelvismeret (okmánnyal igazolt)

Nyelv

Német

Német

Szervezési készségek és kompetenciák

(pl. munkatársak, projektek koordinációja, 

adminisztrációja - kérjük jelölje X-szel)

vezető koordi-nátor tag
adminiszt-

rátor

p

é

n
projekt

egyéb x x x x

Részletes leírás:

Számítógép-felhasználói készségek és 

kompetenciák

Felhasználói szintű ismeretek (pl. szövegszerkesztés, 

táblázatkezelés, adatbázis-kezelés, internet) vagy 

magasabb szintű készségek (pl. programozás):

Egyéb készségek és kompetenciák

(amelyek a korábbi címszavaknál nem szerepelnek, pl. 

hobbi, sport, stb.):

Járművezetői engedély

Jogosítvány, járműkategória:

Katonai szolgálatra vonatkozó adatok

Szolgálatteljesítés helye:

Szolgálat kezdete:

Szolgálat vége:

Az ott szerzett szakképesítés megjelölése:

Nyelvvizsga típusa

Általános - A típusú (szóbeli)

Nyelv

Szövegértés Beszéd

Felsőfokú (C1 szintű)

B kategóriás jogosítvány

A  Komárom-Esztergom Megyei Németek 

Önkormányzatának elnökeként koordinálom és segítem 

a megyében működő német nemzetiségi 

önkormányzatok munkáját, a pénzügyek kivételével 

valamennyi adminisztrációs feladatot én végzem 

(jegyzőkönyvek írása, levelezés,kapcsolattartás a 

hivatalokkal, partnerekkel stb. ). Többször szerveztem 

helyi, illetve megyei szintű rendezvényt (kulturális 

találkozó, bál, gyermektábor, verseny). Pedagógusként 

rész vettem az intézményi dokumentumok 

elkészítésében (helyi tanterv, pedagógiai program), 

napi szinten használom az e-naplót, 

munkaközösségvezetőként koordinálom a nyelvszakos 

pedagógusok munkáját. 

Általános - B típusú (írásbeli)

Nyelvvizsga foka

Felsőfokú (C1 szintű)

Felhasználói szinten kezelem a számítógépet, 

elsősorban az Office alkalmazásokat. Gyakran 

használom az internetet munka- és személyes célokra 

is. Az iskolában gyakran alkalmazok és készítek 

interaktív feladatokat. 

Szívügyem a német nemzetiségi kultúra. Nemzetiségi 

néptáncot tanítok több korosztálynal.  
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6. Kiegészítő információk 
(kitöltése nem kötelező)

Tagság gazdasági társaságban

Társaság megnevezése:

Tagság kezdete:

Tagság vége:

Tisztség megnevezése:

Tagság egyéb szervezetben

(egyéb gazdálkodó szervezetben, társadalmi vagy civil 

szervezetben, köztestületben, alapítvány 

kuratóriumában)

Szervezet megnevezése:

Magyarországi Németek Országos Önkormányzata

Tagság kezdete: 2010

Tagság vége:

Tisztség megnevezése: közgyűlési tag

Szervezet megnevezése:

Tagság kezdete:

Tagság vége:

Tisztség megnevezése:

Szervezet megnevezése:

Dunaszentmiklós Község Önkormányzata

Tagság kezdete: 2014

Tagság vége:

Tisztség megnevezése: képviselő

Delegáltság közigazgatási szakmai 

szervezetekben, testületekben

(pl. tanácsadó, koordinációs testületek, kormány- és 

tárcaközi bizottságok, szakértői munkacsoportok)

Szervezet, testület megnevezése:

Delegáló megnevezése:

Tagság kezdete:

Tagság vége:

Tisztség megnevezése:

Tudományos publikációk, kutatások

Tudományos publikációk, kutatások címe, témája:

Tudományos fokozat

Tudományos fokozat típusa:

Tudományos fokozat minősítése:

Tudományos fokozat tárgya:

Jelenlegi tanulmányok

Jelenlegi tanulmányok megnevezése:

Intézmény megnevezése:

Kar megnevezése:

Szak megnevezése:

Képzési idő (intézmény által ajánlott):

Aktuális évfolyam:

elnök

Komárom-Esztergom Megyei Németek Önkormányzata

2006
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Tanulmányi szerződésre vonatkozó adatok

Szerződést kötő szerv megnevezése:

Szerződéskötés ideje:

Kitüntetésre vonatkozó adatok

Kitüntetés megnevezése:

Kitüntetés ideje:

Folyamatban lévő releváns eljárásokra (pl. 

fegyelmi) vonatkozó adatok

Eljárás típusa:

Eljáró neve:

Eljárás oka:

Egyéb információk

Tagság titkos társaságban:

Társaság megnevezése:

1990 előtt volt-e tagja erőszakszervezetnek: nem

Erőszakszervezet megnevezése:

Saját háztartásában nevelt vagy gondozott gyermekei 

száma:

Az önéletrajz kitöltésének időpontja:

7. Mellékletek
(csatolásuk akkor kötelező, ha a pályázatot kiíró szerv 

vagy a munkáltató előírja)                                                   

Kérjük, jelölje a csatolás tényét a melléklet neve 

mellett! 

Diplomák és egyéb végzettségek másolata

Tudományos publikációk, kutatások

Tudományos fokozat esetén témavázlat

 

2018.07.03

Komárom-Esztergom Megyéért Díj

2

2013
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