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6 év tapasztalat „case management” és ügyfélkövetés területén
11 év tanítási gyakorlat történelem-földrajz és francia tanárként

SZAKMAI TAPASZTALAT

➢ 09/2020  –  08/2022: középiskolai tanár (VszC Petőfi Sándor Francia Kéttannyelvű 
Gimnázium, Aszód) 

Világtörténelem és francia civilizációs ismeretek oktatása különböző korosztályok számára (a nyelvi
előkészítős  osztályoktól  egészen  a  11.  osztályig),  részvétel  a  francia  tagozat  tanórán  kívüli
tevékenységeiben 

➢ 10/2014–06/2020: páciens  koordinátor  francia  és  frankofón svájci  páciensek
részére (Budapest) – Eurodentaire/Centre Implant Maurice (Móricz Dental Kft.)

Páciensek dossziéjának, dokumentációjának kezelése; páciensek döntés-támogatása, informálása;
magyarázat  nyújtása  árajánlatokhoz;  árajánlatok  eladása  fogászati  kezelésekre;  fogászati
kezelések megszervezése; kulturális és nyelvi támogatás nyújtása a személyes konzultációk alatt
(együttműködve a fogorvosokkal és a kísérő tolmácsokkal); páciensek követése, kapcsolattartás a
páciensekkel kezelések után 

➢ 09/2012–06/2014: francia lektor 3 magyarországi gimnáziumban (Szeged / Budapest)

Francia mint idegen nyelv oktatása a szegedi magyar–francia kéttanítási  nyelvű Ságvári Endre
Gimnáziumban, majd Budapesten a Tamási Áron et II. Rákóczi Ferenc Gimnáziumban; hallás utáni
értési-  és  szóbeli  kifejezőkészség  fejlesztése;  frankofón  civilizációs  órák;  végzős  hallgatók
felkészítése az emelt szintű érettségire; a B1 szintű DELF nyelvvizsgára való felkészítés (Alliance
française, Szeged); részvétel a pécsi frankofón színházfesztiválon; a francia nyelvű közép- és emelt
szintű  történelem  érettségi  tételek  francia  fordításának  lektorálása;  hanganyag  készítésében,
hangfelvételben való részvétel francia iskolai nyelvkönyvek, segédanyagok részére 

➢ 09/2006–08/2012: történelem-földrajz  tanár  (szerződéses) 2  francia  mezőgazdasági
szakközépiskolában (Fontaines és Saint-Marcel, Burgundia)

Történelem, földrajz, francia nyelv- és irodalom, általános gazdaságtan, valamint ESC (éducation
socio-culturelle,  "társadalmi–kulturális  nevelés")  tárgyak  oktatása  különböző  szintű  képzésben
résztvevő diákok, valamint szakmunkás hallgatók részére ("pré-apprentissage", CAP, BEP, seconde
générale, BAC PRO, BTS); osztályfőnöki megbízás 2 tanéven keresztül 

➢ 09/2006–08/2007: kollégiumi felügyelő-, nevelőtanár (CFA de Saint-Marcel)

➢ 10/2005–06/2006: könyvtárismeret  tanár egy  francia  mezőgazdasági
szakközépiskolában (Charolles, Burgundia)

➢ 2002–2003. és 2003–2004. tanév: mentor a legújabb kori történelem "Licence" képzés első
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éves hallgatói részére (Université de Bourgogne, Dijon)

➢ 1998 és 1999 nyara: riporter-újságíró (alkalmi szerződéses) a Journal de Saône-et-Loire
c. napilapnál (le creusot-i ügynökség) 

TANULMÁNYOK

➢ 09/2001–06/2003: történelem  szak,  MA  diploma:  legújabb  kori  történelem
specializáció (Université de Bourgogne, Dijon)
• 2003.  június:  DEA ("Diplôme  d'Etudes  Approfondies")  fokozat  megszerzése  –  jeles

minősítés
• 2002. június: a "Maîtrise" fokozat megszerzése történelemből – jeles minősítés

Az első akadémiai év második szemeszterét az Erasmus ösztöndíj keretében Bulgáriában, a szófiai
Új  Bolgár  Egyetemen  töltöttem.  A  kutatómunkám  középpontjában  az  ottomán  birodalom
összeomlása és a  nemzetállamok létrejötte a Balkánon (19. század vége - 20. század eleje) állt.
Francia magán nyelvórák egyetemistáknak.

➢ 09/2000–06/2001: Licence fokozat  megszerzése  (pluridiszciplináris  szakon:  legújabb
kori történelem, filozófia és összehasonlító jog, Université de Bourgogne, Dijon) 

➢ 09/1998–06/2000: DEUG ("Diplôme  d'Etudes  Universitaires  Générales")  fokozat
megszerzése történelem szakon (Université de Bourgogne, Dijon)

EGYÉB ISMERETEK, KOMPETENCIÁK

Informatika OpenOffice és MS Office felhasználói szintű ismerete
internetes keresőmotorok használatának gyakorlott szintű ismerete 
CRM használatának gyakorlott szintű ismerete

Nyelvismeret angol: B1 szint
spanyol: A2 szint
magyar: A1 szint (magánórák keretében folyamatos tanulás, önképzés)
német: kezdő szint

Kommunikációs  
készségek kiváló írásbeli fogalmazási készség

kiváló szóbeli kifejezőkészség 
hallgatósághoz való alkalmazkodás képessége 

Szociális készségek csapatszellem, önálló munkavégzésre való képesség, proaktivitás

Egyéb B kategóriás jogosítvány
9 év zenei tanulmányok (zongora)

ÉRDEKLŐDÉSI KÖR

Sport (röplabda, rögbi, cselgáncs, természetjárás–túrázás)
Zene, filmművészet (Emir Kusturica filmek, történelmi ismeretterjesztő filmek), olvasás (modern
irodalom, geopolitika)


