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E U R Ó P A I  
Ö N É L E T R A J Z I  

 

 
 

SZEMÉLYES ADATOK 
 

Név  KOVÁCS PÉTER 

Cím  1029 BUDAPEST, ZERIND VEZÉR UTCA 36. 

Telefon  1-274-40-97 vagy (06) 30-29-12-629 

Fax  1-274-40-97 

E-mail  tuskeva@gmail.com 
tuskevar@tuskevar.edu. 

 

Állampolgárság  magyar 
 

Születési idő  29. 05. 1968. 

 

SZAKMAI TAPASZTALAT 
 

• Időtartam   2005 – Tüskevár Általános Iskola és Gimnázium 

1041 Budapest, Lőrincz utca 40-42., intézmény fenntartás, iskolavezetés, tantárgyi oktatás, 
relaxációs foglalkozás. 

 

• Munkáltató neve és címe  2004 – 2000. augusztus – Hiperaktív Alapítvány 2045, Törökbálint, Széchenyi tér 8/f. 

sajátos nevelési igényű, 12-18 éves tanulók oktatása, fejlesztése, nyári táborok, erdei iskola 

fejlesztő pedagógus, programvezető, 316 órás akkreditált pedagógus-továbbképzés szervezése 
1997-től, felnőttképzés, magántanár. 

 

• Tevékenység típusa, ágazat  2000. augusztus – 1993. június – Fővárosi Önkormányzat Nyitott Világ Fejlesztő Általános 
Iskola, 1021 Budapest, Hűvösvölgyi út 116. 

sajátos nevelési igényű, 12-18 éves tanulók oktatása, fejlesztése 

pedagógus, igazgatóhelyettes 

tantárgyi oktatás, relaxációs foglalkozás, nyári táborok, erdei iskola 

• Foglalkozás, beosztás  1993. június – 1992. június – Csengettyű utcai Fejlesztő Napközi és Logopédiai Központ 

1095 Csengettyű utca 12. 

tanoda típusú fejlesztő napközis foglalkozások, tantárgyi korrepetálás, mentális gondozás 

pedagógus, programvezető, intézményalapítás 

• Főbb tevékenységek és 
feladatkörök 

 1990 – 1992 – magán napközi, egyéni program alapján komplex fejlesztő foglalkozások 
tantárgyi oktatás, relaxációs foglalkozás, programkoordinálás, pedagógiai program fejlesztése 

 

 

TANULMÁNYOK 
 

• Időtartam   BME GTK, közoktatási vezető szakvizsga /okl. 14983/                                                        2013 

• Oktatást/képzést nyújtó szervezet 
neve és típusa 

 JPTE  Bölcsésztudományi Kar, pedagógia szakos tanár /okl. sz. 174/98. /                         1998 
ELTE Tanárképző Főiskolai Kar, történelem–földrajz szakos tanár /okl. sz. 147/1991./   1991 
Közoktatási szakértő akkreditáció /ig. sz. 002145/                                                               2001 
Fejlesztőpedagógus-képzés, Anonymus Alapítvány, 360 óra                                              2000 
Iskolaelemző-iskolafejlesztő specializáció, JPTE                               1995 – 1998  
Örömtréner-képzés                                                                                           1997 – 1998 
Autogéntréning-vezető képzés                                1991 – 1992  

mailto:tuskeva@gmail.com
mailto:kovacspeter1968@t-online.hu
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Gordon tanári eredményesség tréning                                1989 – 1990 

Rogers önismereti csoport                                                                                1988   

 

EGYÉNI KÉSZSÉGEK 
ÉS KÉPESSÉGEK 

 

 Jártasság, specialitás:  

• sajátos nevelési igényű gyerekek nevelése, oktatása, fejlesztése, 

• gyermek-relaxációs foglalkozás, örömtréning, 

• iskolafejlesztés, pedagógiai program készítése, 

• közoktatási szakértés (szakterület: fogyatékosok óvodai és iskolai nevelése-oktatása, 
szakirány: beilleszkedési zavarok pedagógiája).     

1. Nevelési, iskolaváltási, életvezetési tanácsadás sajátos nevelési igényű gyermekek szülei, és 
a velük foglalkozó szakemberek számára. 
2. Szakértői ajánlás készítése (felmérés, fejlesztő programok, megvalósítási terv) a sajátos 
nevelési igényű tanulók ellátására kistérségek, önkormányzatok, oktatási intézmények részére. 
3. A Hiperaktív Alapítvány által kidolgozott kistérségi fejlesztő program (a fogyatékos tanulók 
helyben, saját erőből történő ellátása) adaptációja. A modell program megvalósulását az 
Oktatási Minisztérium támogatta. 
4. Akkreditált pedagógus-továbbképzések, előadások, tantestületi képzések  szervezése, 
lebonyolítása a helyi igények figyelembevételével. 
5. Pedagógiai programok, oktatási témájú intézkedési tervek szakvéleményezése. 

 

 
ANYANYELV  magyar 

 

EGYÉB NYELVISMERET 
 

  francia 

• Olvasási készség  jó 

• Íráskészség  jó 

• Beszédkészség  alapszintű 

 

SZOCIÁLIS KÉSZSÉGEK 

ÉS KÉPESSÉGEK 
 

 A Humán Faktor Kanadai – Magyar Menedzserképző és Vezetési tanácsadó ( dr. Szent-
Imrey Tamás) személyiségteszt felmérése szerint: 

„Domináns jellemzők: igen magas fokú szociális hatékonyság, empátiás, alkalmazkodási, 
közösségi készség.  

Átlagon felüli szociábilitás, intellektus, kreativitás, kommunikációs képesség. 

Kiegyensúlyozott, önelfogadó, rugalmas, frusztrációtűrő, független személyiségkép.” 

 

 

SZERVEZÉSI KÉSZSÉGEK 

ÉS KÉPESSÉGEK  

 

 Kialakult vezetői, koordináló képességek, átlagos teljesítményigény. 

Jó kommunikációs képességen alapuló hatékony szervezői készségek, erős közösségi munka. 

 

 

TECHNIKAI KÉSZSÉGEK 

ÉS KÉPESSÉGEK 
 

 Készségszintű számítógép, illetve szövegszerkesztő használat. 

 

EGYÉB KÉSZSÉGEK 

ÉS KÉPESSÉGEKET 

 

 Hatékony problémamegoldó, konfliktuskezelő készség a közösségi, társas viszonyok terén. 

Sikeres előadói-, tárgyalókészség. 

A sajátélményű önismereti-, kommunikációs tréningeken, az általam tartott relaxációs 
foglalkozásokon, továbbképzési előadásokon és programvezetőként megszerzett tapasztalat. 

 

VEZETŐI ENGEDÉLY(EK)  „B” kategóriás jogosítvány 

 

 

MELLÉKLETEK   

 

 


