Önéletrajz
Személyes adatok:
Név: Horváth Nóra Mária
Születési hely, idő: Budapest, 1971. aug.7.
Család: férjemmel három gyermeket nevelünk
e-mail: horvath.nora@wardmaria.hu

Tanulmányok, végzettségek:
2009-2011:

BMGE Közoktatás-vezető képzés – szakvizsga, közoktatás vezető; Diplomamunka:
Értelem és érzelem, avagy az érzelmi intelligencia szerepe egy oktatási intézmény
vezetésében

1995-1998:

ELTE Bölcsészettudományi Kar Angol szak – MA angol nyelv és irodalom szakos
középiskolai tanár; Diplomamunka: Jane Austen in the 21st century / Jane Austen a
21. században

1990-1993:

ELTE CETT Angol Nyelvtanárképző Központ - BEd TEFL, angol nyelvtanári diploma
Diplomamunka: Being a teacher vs. being a person / Tanárszerep kontra személyiség

1985-1989:

Veres Pálné Gimnázium – érettségi

Munkahelyek, beosztások:
2015. szeptember 1.- : Budapesti Ward Mária Általános Iskola, Gimnázium és Zeneművészeti
Szakközépiskola – angol szakos tanár
1993- 2015:

Puskás Tivadar Távközlési Technikum Infokommunikációs Szakközépiskola –
angol szakos tanár 1995-1997, majd 2008. január 1-től 2015. augusztus 31.ig: nyelvi munkaközösség-vezető

1989-1990:

HVG Kiadói Rt. – dokumentációs munkatárs

Egyéb bizonyítványok:
2005 : közoktatási vizsgáztató (érettségi vizsgaelnök középszinten, tantárgyi bizottsági elnök angol
nyelvből emelt szinten)
2005: Közép-és emelt szintű érettségi vizsgáztató angol nyelvből

2000: számítógép-kezelő (OKJ 33464101)
1996: ELTE CETT Vezetőtanári oklevél

Egyéb nyelvtudás:
német – középfok
Munkával kapcsolatos készségek:
▪ 1996-ban végeztem el az ELTE Mentorképző tanfolyamát, és azóta kisebb szünetekkel fogadok
tanárjelölteket, hogy segítsem őket a tanítási gyakorlatuk teljesítésében.
▪ Részt vettem a
Pearson (Longman) Kiadó tankönyveinek honosításában magyar nyelvű
feladatsorok, szószedetek írásával, valamint az érettségire való felkészülést segítő vizsgastratégiák
összeállításával (kiadványok: Snapshot, Real Life, Érettségi Aktivátor, Accelerator) (2009-2011)
▪ A Fővárosi Pedagógiai Intézet számára a Fővárosi Nyelvi Projektben résztvevő szakközépiskolák
számára 70 órás készségfejlesztő anyagot állítottam össze (2000)
▪ 2005-től minden évben részt veszek az emelt szintű érettségiztetésben javításvezetőként,
vizsgabizottsági elnökként és vizsgáztatóként is; kétszer voltam felüljavító és javításvezetők képzője;
középszinten pedig minden évben kaptam elnöki megbízást.

Motivációm:
"Isten minden madárnak megadja a táplálékot, de nem dobja azt a fészkébe."
(Charles Haddon Spurgeon)

A nyelvtanulást egy hosszú folyamatnak tartom, amit nem lehet elsietni. A türelmetlenség sem a
diák, sem a tanár részéről nem vezet előre. Mindenkinek meg kell küzdenie az eredményért –
diáknak és tanárnak egyaránt. Türelemre, kitartásra és lelkesedésre van szüksége mindkét félnek; ha
az órákon ezt látják rajtam, biztosra veszem, hogy a példa ragadós lesz.

