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Személyi adatok           

 

 Születési idő  :    1956.08.06. 

 Születési hely:          Várpalota 

 Családi állapot: nős 

 Gyermekei: Boglárka és Kata 

 

Szakmai végzettség           

 

1970-74 Zipernowsky Károly Gépipari Szakközép Iskola 

1976-80 Pécsi Tanárképző Főiskola /matematika-műszaki  

szakos tanár/ 

1982-85 Kossuth Lajos Tudományegyetem /technika tanári szak/ 

1999-2001 Közoktatás- vezető szakvizsga B.M.E. 

2004  ECDL vizsga 

2007  250 órás  EU-s pályázatíró tanfolyam 

 

Munkahely, szakmai tapasztalat         

 

1980-1982   Pellérdi Általános Iskola, osztályfőnök, matematika –       

                      technika tanítás, szakkörök, csapatvezetés 

 

1982-1987 J.P.T.E. II.sz Gyakorló Általános Iskola 

    szakvezetés, szakmai fejlesztések 

  

1987-1997 Pécsi Központi Műhely 

   Szakmai fejlesztés, szakértő, szaktanácsadó 

   tanítás,    

 

1997-2007    Jókai Mór Általános Iskola /Pécs/ igazgató 

Iskolavezetés, szaktanácsadás 

 2007-2017        Városközponti Iskola Jókai Mór Általános Iskola 

       intézményegység-vezető 

 2017-2018 Pécsi Jókai Mór Általános Iskola intézményvezető  

Iskolavezetői munka  eredményei         

 

 Az iskola hagyományainak folytatása, azoknak a feltételeknek a biztosítása, 

melyek lehetővé teszik az eredményes nevelő-oktató munkát.  

 Négy  pedagógiai program és helyi tanterv összeállítása 

a nevelőtestülettel. 



 A közoktatásban a szemléletváltás végig vitele, az iskola szolgáltató, 

partnerközpontú működésének kialakítása, kiváló kapcsolat a szülőkkel, 

együttműködés  az iskolahasználókkal és a társintézményekkel. 

 Minőségfejlesztési, értékelési  program  megvalósítása. 

 Módszertani megújulás: kompetencia alapú oktatás lehetőségeinek szélesítése  

/ képzés, eszközök/. 

 Informatikai fejlesztések, IKT technológia általánossá tétele. 

 Innovatív pedagógus kezdeményezések támogatása. 

 Az iskolai környezet folyamatos fejlesztése. 

 Folyamatos, országosan is kiemelkedő eredmények a kompetencia mérésben.  

 Tehetség felismerés, tehetséggondozás menedzselése. 

 Diákjaink és nevelőink sikereinek elismerése. 

 Nemzeti Pedagógus Kar  

 2014-2016 Országos küldött 

 2014 Baranya megyei elnök 

Kitüntetés           

 

 címzetes igazgató, Eötvös József díj, Technika tanárok Országos 

egyesületének Technika nevelésért díj  

 

Publikációk           

 

Feladatra orientált csoportok működése az iskolában.  

/ Pályázat Baranya m. Ped. Int., 1985/ 

Barátunk a technika  

/ Szakköri füzet, 1983, 1984, 1985,1986, társszerzőként/ 

Számítógép a technika oktatásában 

 /A technika tanítása, 1988/ 

Tantárgyfejlesztési lehetőségek   

/A technika tanítása, 1989/ 

Informatika  

/ Baranya megyei Ped. Int. kiadványa, 1990 társszerzőként/ 

Informatika tanári kézikönyv  

/Dinasztia kiadó, 1994  tankönyvé nyilvánítva, társszerzőként/ 

NAT munkaanyag technika tanároknak  

/Baranya megyei Ped. Int. 1996/ 



Technika Értesítő 

 /1987-tól 2013 -ig minden évben megjelenő periodika technika tanároknak/ 

Technika tanítás: múlt, jelen, jövő ?! 

 / Veszprém megyei Ped. Int. 1997/ 

Tanulmány a Kerettantervről /társ szerző/ 

Országos Közoktatási Intézet 2002 

 

 

 

 

Pécs,2018.06.06                                             Priskin Pál  


