
oldal 1/3- Önéletrajz 
Vezetéknév(ek) / Utónév(ek) 

További információk az Europassról: http://europass.cedefop.europa.eu 
© Európai Unió, 2002-2010   24082010 

 

  
 

  

 

Europass  
Önéletrajz  

 
  

Személyi adatok  

Vezetéknév(ek) / Utónév(ek) Szilágyi Katalin 

Cím(ek) 20. Kossuth Lajos utca, 4150 Püspökladány, Magyarország 

Telefonszám(ok)  Mobil: 06/70/329-7862 

E-mail(ek) kataszilagyi0408@gmail.com 
  

Állampolgárság magyar 
  

Születési dátum 1967.04.08. 
  

Neme nő 
  

  

Szakmai tapasztalat  
  

Időtartam 1997. szeptember 01. 

Foglalkozás / beosztás Matematika szakos középiskolai tanár, mentálhigiénikus 

Főbb tevékenységek és feladatkörök Tanítás, osztályfőnökség, csoportfoglalkozások tartása, szervezési feladatok ellátása, vezetési 
feladatok, érettségi elnöki tevékenység. Pályázatok írása, megvalósítása, pályázati menedzser. 
Útravaló. SNI-s tanuló felzárkóztatása és fejlesztése. 

A munkáltató neve és címe  Berettyóújfalui Szakképzési Centrum Karacs Ferenc Gimnáziuma, Szakgimnáziuma és 
Szakközépiskolája 

Tevékenység típusa, ágazat Gimnázium, szakgimnázium, szakközépiskola 
  

 
Tanulmányok 

 

  

Időtartam 2005-2007 

Végzettség / képesítés Szakvizsgázott pedagógus 

Oktatást / képzést nyújtó intézmény 
neve és típusa 

Budapesti Corvinus Egyetem 

 
Tanulmányok 

 

  

Időtartam 2005-2007 

Végzettség / képesítés Minőségbiztosítási szakértő 

Oktatást / képzést nyújtó intézmény 
neve és típusa 

Budapesti Corvinus Egyetem 

 
Tanulmányok 

 

  

Időtartam 1993-1995 

Végzettség / képesítés Mentálhigiénikus 

Oktatást / képzést nyújtó intézmény 
neve és típusa 

Kossuth Lajos Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar 
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Tanulmányok 

 

  

Időtartam 1985-1991 

Végzettség / képesítés Matematika-számítástechnika szakos középiskolai tanár 

Oktatást / képzést nyújtó intézmény 
neve és típusa 

Kossuth Lajos Tudományegyetem Természettudományi Kar 

  

Egyéni készségek és 
kompetenciák 

 

  

Anyanyelv magyar 
  

  

Készségek és kompetenciák, 
valamint ellátott feladatok 

Jó kapcsolatteremtő, problémamegoldó, konfliktuskezelő valamint jó kommunikációs készséggel 
rendelkezem. Mély empátiám és szociális érzékenységem nagyban segíti pedagógiai munkámat, 
valamint biztos alapja a diákokkal kialakított bizalomra épülő jó kapcsolatnak. Ez elengedhetetlen a 
nevelési nehézséggel küzdő tanítványok esetében. Speciális helyzetük különleges módszereket és 
odafigyelést igényel. Az Útravalóban résztvevő HHH-s tanulók mentorálasa több éven át jól 
kamatoztatható tapasztalatokkal gyarapított. Részt veszek folyamatosan pályázatokban. (EFOP-
3.1.10-17-2017-00003 Lépj előre az életben). Munkám során nem csak halmozottan hátrányos 
tanulókkal, hanem veszélyeztetett helyzetben lévő diákokkal is találkozok. 
Készségeimet, kompetenciáimat tanulmányaim során folyamatosan fejlesztem.  

 

 

 Iskolai és iskolán kívüli kulturális rendezvények szervezése. Osztálykirándulások szervezése és 
lebonyolítása valamint halmozottan hátrányos helyzetű gyerekek táboroztatása, stb. Iskolán kívüli 
tevékenységeim közül néhány: önkéntes munka a Vöröskeresztnél és egyéb rendezvényeken. Az OH 
munkatársa lettem kötött időtartamra beajánlás útján (EFOP-3.1.7.-16-2016-00001 Esélyteremtés a 
köznevelésben, Tabuk nélkül). Ezzel az újszerű feladatellátással egy év speciális szakmai gyakorlatot 
szereztem általános iskolai felső tagozatos tanulók körében. Továbbá az EFOP-1.8.9-17-2017-00006 
Legyen más a szenvedélyed, Élek-Félek-Kérek pályázatban dolgozom, ahol lakásotthonokban élő 
serdülőkorú fiatalokkal foglalkozom. 
2017-2019 óraadó vagyok a Semmelweis Tudományegyetemen. 
A 2015/2016-os tanévben a Tradio-nál „Egyensúly” címmel önálló műsort vezettem. 
2016. szeptembere óta „A drogokról másképpen”nevű projekten belül mentálhigiénés előadásokat és 
akkreditált képzéseket tartok országszerte. 
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Képzések 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Publikációk 
                        
 
 
                       
 
                     Elismerések, kitüntetés 

 

 2014. „Az országos mérési- értékelési rendszer eredményeinek helyi feldolgozása, 
hasznosítása” (TÁMOP-3.1.8-09/1-2010-0004) 

 2014. „Nevelőtestületi szakmai nap a TÁMOP 3.1.5 pályázat keretében”(Sorszám:1786./2014) 

 2013. „Éves érettségi vizsgaelnöki jogi, szakmai továbbképzés” (Sorszám: OH-
TTK/16769/2013) 

 2011. „Csapatépítés” (PL-5109 Sorszám: 26/2011C/794) 

 2011. „Interaktív tábla használata a pedagógiai gyakorlatban” (AL-1683 Sorszám: 226/2011) 

 2010. „Felkészítés érettségi vizsgaelnöki feladatok ellátására” (KHF/8735-5/2010.) 

 2010. „Személyiségfejlesztő tréning pedagógusok számára a stressztűrő-képesség növelése 
érdekében” (OKM-3/77/2007. Sorszám:40/2010H/833) 

 2010. „Felkészítés vizsgaelnöki feladatok ellátására”(OKM-3/42/2006 Sorszám: OH-KHF/D-
124/2010.) 

 2005. „Közép-, és emelt szintű érettségi vizsgáztató középiskolai pedagógusok képzése-
matematika” (OM 273/29/2004 Sorszám: É4019/2005) 

 
 

 2019. Roma drogprevenciós stratégia - társszerző 

 2018. Népegészségtan (Főiskolai jegyzet a Semmelweis Egyetem Egészségtudományi Kar 
hallgatói számára. I.13 A mentális egészség, az öngyilkosság és az erőszakos halálok 
népegészségügyi jelentősége, a megoldás lehetőségei) 

 
 

 2019. Oklevél, a Magyar Vöröskereszt Országos Vezetősége és a Magyar Ifjúsági 
Vöröskereszt Elnöksége elismerése 

   

   
Járművezetői engedély (ek) 

 
B kategória 

  

 
 
 
 
 


