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BETÖLTENI KÍVÁNT
MUNKAKÖR

tankerület igazgató

SZAKMAI TAPASZTALAT
1997. febr. 17.–jelenleg

pedagógus
Tatabányai Tankerületi Központ, Bajnai Simor János Ált. Isk. Epöli Telephelye, Epöl (Magyarország)

2010. okt. 4.–2014. okt. 12.

polgármester
Epöl Önkormányzat, Epöl (Magyarország)

TANULMÁNYOK
2015. –2016.

szakvizsgázott pedagógus, közoktatási vezető

EKKR 7-es szint

BME, Budapest (Magyarország)

1998. –2001.

magyar nyelv és irodalom szakos tanár

EKKR 6-es szint

BDF, Szombathely (Magyarország)

1993. –1997.

tanító

EKKR 6-es szint

ZSKTF, Zsámbék (Magyarország)

1993. –1997.

római katolikus hitoktató
ZSKTF, Zsámbék (Magyarország)

1984. –1988.

érettségi
Temesvári Pelbárt Ferences Gimnázium, Esztergom (Magyarország)

SZEMÉLYES KÉSZSÉGEK
Anyanyelve
Szervezési/vezetői készségek

magyar

-polgármesterként alkalmam nyílt a fenntartói oldalról is megismerni a helyi és környékbeli
tantestületek problémáit, sajátosságait
-kiemelt feladatként kezeltem az iskolák állami fenntartásba való gördülékeny visszahelyezését
- a település vezetőjeként elsődleges célom volt a gazdasági stabilitás, a zavartalan
működőképesség megőrzése,
- az együttműködési lehetőségek keresését és megteremtését, a társadalmi szereplőkkel való
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széleskörű kapcsolattartást alapvető feladatnak gondolom
-fontosnak tartom a folyamatos fejlődés érdekében közép-és hosszútávú célok kitűzését,
megvalósítását
-vezetőként az építő kritikában, a partnerközpontúságban, valamint a nyitott , őszinte
kommunikációban hittem és hiszek

Munkával kapcsolatos készségek

Három gyermek édesapjaként és 21 éves pedagógiai tapasztalattal a hátam mögött, hiszem és
vallom, hogy az ismeretek átfogó megszerzése és elmélyítése mellett legalább olyan szükség van
arra, hogy a felnövekvő generációban hagyományos értékrenden alapuló világnézetet alakítsunk ki,
és bennük megfelelő érzelmi intelligenciát alapozzunk meg.
Hitvallásom: következetesség, tisztelet, megbecsülés

Digitális készségek

ÖNÉRTÉKELÉS
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Digitális készségek - Önértékelő táblázat

számítástechnikai szoftver-üzemeltető
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