
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:

Időtartam:

Foglalkozás/beosztás:

Főbb tevékenységek és feladatkörök:

A munkáltató neve és címe:

w.angi@freemail.hu

nemzetiségi német-német nyelvtanár; a német munkaközösség vezetője

1993-1994

tolmács

MÓR, 1968. 08.12.

8060. Mór, Vértes u. 31. (2.em. 9.)

6303622916

I.C.L. Nemzetközi Hűtőlánc Kft.                             8000.Székesfehérvár, 

Raktár u. 13.

BARCSI SZÉCHENYI FERENC GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM                                                                

7570. Barcs, Tavasz u. 3.

házas

magyar

tolmácsolás üzleti tárgyalásokon; üzleti levelezés német nyelven; a 

hűtőraktár árukészletének leltározása, árurendelés

felmondás

1990-1993

Önéletrajz

ZSILVÖLGYI ANGÉLA

WUNDELE ANGÉLA

MÓRI RADNÓTI MIKLÓS ÁLTALÁNOS ISKOLA                        8060.Mór, 

Szent István tér 9.

BRUMBAUER JULIANNA

mesterpedagógusként az 5 évre szóló mesterpedagógusi programomban 

kitűzött feladatok megvalósítása; a DSD I nyelvvizsga koordinálása; DSD 

I nyelvizsgára történő felkészítés; diákcserekapcsolat koordinálása 

1994-től 

német nyelvtanár

német nyelv és irodalom tanítása a kéttannyelvű tagozaton; osztályfőnöki

feladatok; diákcserék lebonyolítása

fénykép  
helye 
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Munkaviszony/egyéb foglalkoztatási jogviszony 

megszűnésének/megszüntetésének jogcíme:

Időtartam:

Foglalkozás/beosztás:

Főbb tevékenységek és feladatkörök:

Munkaviszony/egyéb foglalkoztatási jogviszony 

megszűnésének/megszüntetésének jogcíme:

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:

felmondás
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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)

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):

Időtartam: 2004. augusztus. 23.-2004. 

december 15.

Végzettség: német szakos vezetőtanár 

(mentor)

Oktatási intézmény neve: Veszprémi Egyetem 

Tanácsadó, Továbbképző és 

Távoktatási Intézet

Kar megnevezése:

Tagozat megjelölése (nappali, esti, levelező):

Diploma minősítése:

A diplomamunka tárgya, a szakdolgozat címe, 

minősítése:

Időtartam:

Végzettség: német nemzetiségi tanító

Oktatási intézmény neve: Eötvös József Tanítóképző 

Főiskola

Kar megnevezése:

Tagozat megjelölése (nappali, esti, levelező): nappali

Diploma minősítése:

Német Tanszék

A szakdolgozat címe: Die Möglichkeiten der Wortschatzerweiterung im 

DaF-Unterricht (A szókincsbővítés lehetőségei a német nyelvoktatásban)                                                                        

Minősítése: jeles

1986-1990

jeles

levelező tagozat

2012-2013

okleveles német- és nemzetiséginémet-tanár

Bölcsészettudományi Kar

német nyelvtanár

Kodolányi János Főiskola

Német Tanszék

Pécsi Tudományegyetem

kitüntetéses

A portfólió minősítése: kiváló

kiváló

2001-2004

levelező tagozat
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A diplomamunka tárgya, a szakdolgozat címe, 

minősítése:

A diplomamunka címe: Die schriftstellerische Tätigkeit von Helga 

Schubert in ihrer Bedeutung für die Persönlichkeitsentwicklung von 

Pädagogen (Helga Schubert írói munkássága (NDK) - jelentősége a 

pedagógus személyiségfejlődésére                                                                                

Minősítése: jeles
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Főbb tárgyak/gyakorlati képzés (az adott képzés során 

tanult fontosabb tantárgyak vagy az elsajátított 

szakmai tudás összefoglalása):

Időtartam: 1982-1986

Végzettség: érettségi

Oktatási intézmény neve: Leőwey Klára Gimnázium

Kar megnevezése: német nemzetiségi tagozat

Tagozat megjelölése (nappali, esti, levelező): nappali

Diploma minősítése:

A diplomamunka tárgya, a szakdolgozat címe, 

minősítése:

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: 2005-2006

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):

Vizsga megnevezése:

Vizsga időpontja:

Közigazgatási vizsgák

Vizsga megnevezése:

Vizsga időpontja:

Vizsga megnevezése:

Vizsga időpontja:

5. Készségek és kompetenciák

Nyelvismeret (önértékelés)

(Kérjük, az Europass önértékelési rendszere szerint 

adja meg a nyelvismeret szintjét.)

Hallás utáni 

értés
Olvasás Társalgás

Folyamatos 

beszéd

NÉMET C1 C1 C1 C1

2006-2007

Európai Számítógép-használói Jogosítvány (4 modul)

Nyelv

Szövegértés

nyelvvizsgáztató (Zertifikat Deutsch)

Beszéd

Goethe Institut Budapest
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Nyelvismeret (okmánnyal igazolt)

Nyelv

NÉMET

Szervezési készségek és kompetenciák

(pl. munkatársak, projektek koordinációja, 

adminisztrációja - kérjük jelölje X-szel)

vezető koordi-nátor tag
adminiszt-

rátor

p

é

n
projekt x x

német mk. x

osztályfőnöki mk. x

tehetséggondozás mk. x

DSD I vizsgakoordinátor 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:

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:

Tagság kezdete:

Tagság vége:

Tisztség megnevezése:

Szervezet megnevezése:

Tagság kezdete:

Tagság vége:

Tisztség megnevezése:

Nyelvvizsga típusa

AM, B

Nyelvvizsga foka

Felhasználói szintű ismeretek: szövegszerkesztés, táblázatkezelés, 

internet

tolmácsolás; idegenvezetés
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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:

Tanulmányi szerződésre vonatkozó adatok

Szerződést kötő szerv megnevezése:

Szerződéskötés ideje:

Kitüntetésre vonatkozó adatok

Kitüntetés megnevezése:

Kitüntetés ideje:

Kitüntetés megnevezése:

Kitüntetés ideje:

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:

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

Kodolányi-érem

2004

Ehrennadel für das Moorer Ungarndeutschtum

2008

2018. június 5.

Radnóti gyűrű

Mesterpedagógusi kutatómunkáim:                                                       1. A 

német nemzetiségi nyelvoktatás intézményünkben                      2. 

Hagyományápolás a Móri Radnóti Miklós Általános Iskolában (Történeti 

áttekintés az elmúlt 40 év tükrében)

1

2014
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