
  

 

  

 

Europass  
Önéletrajz  

 
  

Személyi adatok  

Vezetéknév / Utónév Kurucz Katalin 
 

Állampolgárság Magyar 
  

  

Szakmai tapasztalat  
  

Időtartam 2014. február -  

Foglalkozás / beosztás Gyógypedagógus 

Főbb tevékenységek és 

feladatkörök 

- egyéni és csoportos formában megvalósuló komplex gyógypedagógiai 

fejlesztő foglalkozások vezetése  

- részvétel a komplex gyógypedagógiai-pszichológiai állapotfelmérést 

végző team munkájában 

A munkáltató neve és címe Odú Központ, Pedagógiai Szakszolgálati Intézmény, Szeged  

  

Időtartam 2014/2015. tanév 

Foglalkozás / beosztás Gyógypedagógus 

Főbb tevékenységek és 

feladatkörök 

Részvétel a Jánoshalmi Kistérségi Társulás által kidolgozott komplex 

kistérségi gyermekszegénység elleni programban (TÁMOP 5.2.3-A-11/1-

2011-0004 - „Integrált térségi programok a gyermekek és családjaik 

felzárkózási esélyeinek növelésére” - „Együtt Egymásért”).  

- 0-7 éves korú gyermekek szűrése és vizsgálata 

- 0-7 éves korú gyermekek komplex gyógypedagógiai fejlesztése  

A munkáltató neve és címe Odú Központ, Pedagógiai Szakszolgálati Intézmény 

  

Időtartam 2013. június 24-29. (Fonyódliget) és 2013. július 22-27. (Zánka) 

Foglalkozás / beosztás Önkéntes segítő Erzsébet-táborban 

Főbb tevékenységek és 

feladatkörök 

- a táborozó gyermekek és kísérőik számára programok szervezése és 

lebonyolítása 

- programvezetők munkájának segítése 

A munkáltató neve és címe Erzsébet–program 

  

  

  
  

 

 
 

 



Időtartam 2012 júliusa 

Foglalkozás / beosztás Önkéntes segítő a Békés Megyei Szociális, Gyermekvédelmi, 

Rehabilitációs és Módszertani Központban 

Főbb tevékenységek és 

feladatkörök 

- bekapcsolódás az intézmény mindennapi életébe 

- gyógypedagógus fejlesztő munkájának segítése 

- részvétel a gondozási feladatokban  

A munkáltató neve és címe Békés Megyei Szociális, Gyermekvédelmi, Rehabilitációs és Módszertani 

Központ 

Békéscsaba, Degré u. 59.  

 
 
 

 

  

Tanulmányok  
  

Időtartam 2009 -  2014 

Végzettség / képesítés Gyógypedagógus, értelmileg akadályozottak pedagógiája 

szakirányon és gyógypedagógus, tanulásban akadályozottak 

pedagógiája szakirányon 

Oktatást / képzést nyújtó 

intézmény neve és típusa 

Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Pedagógusképző Kar 

Gyógypedagógus-képző Intézet, Szeged 

  

Időtartam 2014. február 

Végzettség / képesítés A SEED Fejlődési Skála, mint lehetséges fejlődési vizsgáló eszköz 

(30 óra)  

Oktatást / képzést nyújtó 

intézmény neve és típusa 

Budapesti Korai Fejlesztő Központ, Budapest 

 

  

Időtartam 2014. március 

Végzettség / képesítés Az autizmussal élő gyermekek, tanulók inkluzív nevelésének - 

oktatásának alapjai (30 óra) 

Oktatást / képzést nyújtó 

intézmény neve és típusa 

Autizmus Alapítvány, Budapest 

 

  

Időtartam 2015. október 

Végzettség/képesítés Pedagógusok felkészítése a tanfelügyeleti ellenőrzésre és a 

pedagógus-minősítési eljárásban való részvételre (10 óra) 

Oktatás / képzést nyújtó 

intézmény neve és típusa 

Oktatási Hivatal, Budapest 

  

Időtartam 2016 - 2018 

Végzettség/képesítés Gyógypedagógus, autizmus spektrum zavarok pedagógiája 

szakirányon  

Oktatás / képzést nyújtó 

intézmény neve és típusa 

Eötvös Loránd Tudományegyetem Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar, 

Budapest 

  

 
 
 
 
 
 
 

 



Anyanyelv Magyar 
  

Egyéb nyelvek  

Önértékelés  Szövegértés Beszéd Írás 

  Hallás utáni 
értés 

Olvasás Társalgás Folyamatos 
beszéd 

 

Angol  B1 
Önálló 

nyelvhasználó 
B1 

Önálló 
nyelvhasználó 

B1 
Önálló 

nyelvhasználó 
B1 

Önálló 
nyelvhasználó 

B1 
Önálló 

nyelvhasználó 

  

  

Társas készségek és 

kompetenciák 

- energikusság 

- nyitottság 

- empatikusság 

- jó együttműködési készség 

  

Szervezési készségek és 

kompetenciák 

- alaposság 

- precizitás  

- megbízhatóság 

- kitartás 

  

Számítógép-felhasználói 

készségek és kompetenciák 

- felhasználói szintű számítógépes ismeretek  

- irodai eszközök használata 

 
 

Művészi készségek és 

kompetenciák 

- festés, rajzolás és alkotás különböző kézműves technikák 

alkalmazásával, hobbi szinten 
 

  

 


