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2004. 02. –jelenleg Gyógypedagógus 
ODÚ Központ, Szeged (Magyarország)  

0-6 éves korú gyermekek fejlesztése ambuláns formában. Kapcsolattartás szülőkkel, tanácsadás 
kisgyermeknevelők, más területen dolgozó szakemberek részére. Az intézmény életében 
(ünnepségek) aktív részvétel. Továbbképzések szervezése, szakmai tananyagok írása. Pályázatok 
szakmai vezetése, lebonyolítása. Konferenciákon előadás megtartása, szakmai munka bemutatása.  

2014. 01. 01.–jelenleg Nevelőszülő 
dr. Waltner Károly Otthon, Szeged (Magyarország)  

Átmeneti vagy tartós nevelésbe vett gyermekek családon belüli teljes ellátása. Jelenleg 12 éves Down 
szindrómás gyermeket nevelek a vér szerinti gyermekeimmel együtt 2009 augusztusa óta.  

2004. –2010.  Gyógypedagógus 
dr. Waltner Károly Otthon Gyermekotthona, Szeged (Magyarország)  

0-6 éves korú gyermekek egyéni fejlesztése. Tanácsadás gondozónők részére (pl.: halmozottan sérült 
gyermekek etetése). Gyógypedagógiai asszisztens segítése. Pályázatírás. A gyermekek kísérése 
orvosi vizsgálatra.  

2003. –2003.  Gyógypedagógus 
Ménesi úti Napköziotthon, Budapest (Magyarország)  

Főiskolai hallgatóként gyógypedagógus munkakört töltöttem be. Súlyosan és halmozottan sérült 
gyermekek egyéni fejlesztését biztosítottam.  

2002. –2002.  Mentálhigiénés szakember 
dr. Waltner Károly Otthon, Szeged (Magyarország)  

Főiskolai hallgatóként dolgoztam itt nyári szünetben. Az otthonban lakó fogyatékkal élő felnőttek és 
fiatalok napi tevékenységeiben vettem részt aktívan (önellátás, szabadidő eltöltése). 

2014. 09. –2016. 06.  Gyógypedagógus szakvizsga 
SZTE-JGYPK Gyógypedagógusképző Intézet, Szeged (Magyarország)  

2013. –2014.  OKJ-s bizonyítvány 
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COVA, Szeged (Magyarország)  

2010.  Autizmussal élő személyek célzott pedagógiai ellátásának elméleti 
és gyakorlati alapjai (alapozó) 
Autizmus Alapítvány, Budapest (Magyarország)  

2000. –2004.  Gyógypedagógus, Értelmileg akadályozottak pedagógiája szakos 
tanár és pszichopedagógia szakos tanár 

1996. –2000.  Érettségi bizonyítvány 
Karolina Gimnázium, Szeged (Magyarország)  

Anyanyelve magyar 

  

Egyéb nyelvek SZÖVEGÉRTÉS BESZÉD ÍRÁS 

Hallás utáni értés Olvasás Társalgás Folyamatos beszéd  

francia A1 A1 A1 A1  

 Szintek: A1 és A2: Alapszintű felhasználó - B1 és B2: Önálló felhasználó - C1 és C2: Mesterfokú felhasználó 
Közös Európai Nyelvi Referenciakeret  
 

Kommunikációs készségek Jó kommunikációs készség, melyet munkatapasztalataim alatt szereztem. Gyerekekkel való kitűnő 
kapcsolatteremtő készség. Toleráns és rugalmas vagyok.  

Szervezési/vezetői készségek Teamben jól tudok dolgozni. Egy pályázat szakmai felelőse voltam, ahol a szakmaközi 
együttműködéseket koordináltam.  

Munkával kapcsolatos készségek Rendszeresen vezetek hallgatói gyakorlatokat. Pontosan és precízen dolgozok.  

Digitális készségek ÖNÉRTÉKELÉS 

Információ-
feldolgozása 

Kommunikáció 
Tartalom 

létrehozása 
Biztonság 

Probléma-
megoldás 

 önálló felhasználó önálló felhasználó alapszintű 
felhasználó 

alapszintű 
felhasználó 

alapszintű 
felhasználó 

 
Digitális készségek - Önértékelő táblázat  

Járművezetői engedély(ek) B 


