SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ
Név:
Család:
E-mail:

Pártosné Fazekas Odette
Házas, 3 gyermek édesanyja
partosne.odette@wardmaria.hu

Tanulmányok:
•
•
•

József Attila Gimnázium Budapest – érettségi
Budapesti Tanítóképző Főiskola- Általános iskolai tanító
- Közlekedési szakreferens – alsó tagozat
Budapesti Tanítóképző Főiskola - Német nyelvi műveltségi terület kiegészítő képzés
(német nyelv tanítása 1-6. évfolyamon)

Szakdolgozat:
•
Egy általános iskolai osztály komplex szociometriai és értékorientációs vizsgálata
Akkreditált továbbképzések:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Értő olvasás fejlesztése (FPI)
Útjelző a matematikában (FPI)
Módszertani tanfolyam németet tanítók számára (FPI)
ECDL Start – számítástechnikai képzés
A tanulási zavarok megelőzése és csökkentése a diszlexia-prevenciós olvasástanítási
módszerrel (Logosoft Bt.)
Az olvasás megszerettetése (KPSZTI)
Készség és képességfejlesztő játékok, csoportmunka a magyar nyelv és irodalom órákon
(KPSZTI)
Technika-életvitel továbbképzés tanítóknak (KPSZTI)
Drámapedagógiai alapfelkészítés tanítók és tanárok részére (Apáczai Kiadó)
Íráselőkészítés, módszerek és technikák az 1-2. osztályban (Fazekas Mihály Főv. Gyak.
Ált. Isk. és Gimn.)
Élménypedagógia a környezetismeret órákon (Fazekas Mihály Főv. Gyak. Ált. Isk. és Gimn.)
A differenciálás eszközei. Taneszközök készítése differenciált tanítási órákra (KPSZTI)

Nyelvvizsgák (nyelvtudás):
•
•

Német középfokú nyelvvizsga
Német nyelvből a kiegészítő képzésen szerezett C típusú felsőfokú nyelvvizsgával
egyenértékű tanúsítvány

Munkahelyek:
•
•
•

1988-1997 Csiki - hegyek utcai Általános Iskola Budapest
Beosztás: tanító, osztályfőnök
1991-1997 GYED, GYES
1997-től Budapesti Ward Mária Általános Iskola
Beosztás: alsó tagozatos munkaközösség vezető (8 év)
igazgatóhelyettes(2 év)
Jelenleg: tanító, osztályfőnök

Közoktatási szakmai tevékenység:
•
•

Főiskolai majd egyetemi hallgatók gyakorlatvezetése
Hajdu-féle matematika tankönyvcsalád átdolgozás utáni kipróbálása és bírálása (2000.)

•

KPSZTI bemutató órák tartása

Eredmények:
•
•
•
•

2011. Katolikus Iskolák Alsós Tanulmányi versenye
Nyelvtan - helyesírás 2. o.: országos II. hely
2013. Katolikus Iskolák Alsós Tanulmányi versenye
Nyelvtan - helyesírás 4. o.: országos I. hely
2011. Bolyai csapatverseny matematika: megyei II. hely
2011. Bolyai csapatverseny anyanyelv: megyei III. hely

Számítógépes ismeretek:
•

Word, Excel, Power Point, Internet felhasználói szinten

