
Személyi adatok      

Név:     Farkasné Szabó Hajnalka 
Születési dátum:   1974.06.30.   
Lakcím:    5100 Jászberény 
 

Tanulmányok 

Oktatási intézmény neve SZIE Alkalmazott Bölcsészeti Kar 

A szerzett képesítés típusa gyakorlatvezető tanító (2009.06.19) 
 

Oktatási intézmény neve Brunszvik Teréz Óvóképző Főiskola Szarvas 

A szerzett képesítés típusa óvodapedagógus (1997.02.08) 
 

Oktatási intézmény neve Jászberényi Tanítóképző Főiskola 

A szerzett képesítés típusa általános iskolai tanító (1995.06.19) 
 

Oktatási intézmény neve Jászberény Lehel Vezér Gimnázium (1989-1992) 

Továbbképzések 

- A szociális kompetenciák fejlesztése az élménypedagógia módszerével 2018.03.17. 

- A köznevelési regisztrációs és tanulmányi alaprendszer (KRÉTA) pedagógus moduljaihoz akkreditált 

pedagógus-továbbképzési program 2018.02.04. 

- A matematika terén tehetséges tanulók gondozása (Támop, Jászberény) 2011.03.25. 

- Továbbképzés a tanítási-tanulási folyamatok megújítására: a Nemzeti Alaptanterv követelményeinek 

teljesítése és kompetenciafejlesztés a közoktatási intézményekben (Támop, Jászberény) 2010.08.31. 

- A tanulás tanítása, tanulása Támop, Jászberény 2010.04.17. 

- A projektmódszer lehetőségei a tanórán kívüli nevelőmunkában – a napköziben 2007.12.10. 

- Gyermekközpontú vizuális nevelés – ünnepi készülődés Budapest 2006.04.18. 

- Számítógép és internet alapism. (Jászberényi Tanítóképző Főiskola) 2000.04.12. 

- Alapfokú angol nyelvű, speciális, tanítói, óvó-nőknek szóló tanfolyam (FŐNIX Zenei és Nyelvstúdió, Budapest) 

1996.04.26. 

 

Szakmai tapasztalat 

- Jászberényi Nagyboldogasszony Kéttannyelvű Katolikus Általános Iskola, Szakközépiskola, Gimnázium és 

Kollégium (tanító, napközis nevelő, ének-zene tanítása 5.oszt.) 2017.11.01. - 

- Szent István Egyetem Gyakorló Sport Általános Iskola és Gimnázium (tanító, alsós énekkar-vezető) 

1998.02.01. – 2017.10.31. Ellátott feladatok: 

o Csoportos óralátogatások. 

o Egyéni hospitálások. 

o Évfolyamszintű bemutató tanítások. 

o Csoportos tanítási gyakorlatok. 

o 10 napos egyéni, belső tanítási gyakorlatok. 

o Műveltségi területi tantárgyi tanítói gyakorlat. 

o Nyelvi tanítási gyakorlatok (német, angol). 

o A hallgatók bevonása a tanórán kívüli tevékenységekbe. 

o A hallgatók bevonása a délutáni munkába, szabadidős tevékenység, tanulásszervezés, záró 

tanítások. 

o Városi és megyei szintű versenyekre való felkészítés (1-4 évfolyam). 

- Szentmártonkáta Általános Iskola (tanító, osztályfőnök, alsós énekkar-vezetés) 1997.09.01. – 1998.01.31. 

- Jászszentandrás Általános Iskola (tanító, osztályfőnök, játékos angol foglalkozások óvodás és kisiskolás 

gyerekeknek) 1995.11.01. – 1997.08.31. 

- Nagyboldogasszony Katolikus Általános Iskola (napközis nevelő) 1995.03.01. – 1995.06.30. 

 

Nyelvismeret 

Angol Passzív, alapszintű tudás (meg tudom értetni magam alapszinten) 

 

Egyéb Jogosítvány “B” kategória 

 

Hobbi Természetjárás, kertészkedés. 


