
SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ 
 

Név:  Magyar Viktória Rózsa 

Született: Budapest XIII., 1981. május 11. 

E-mail:  magyar.viktoria@wardmaria.hu 

Mobil:  +36-20/4212-212 

 

Tanulmányok:  

1999-2006 Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar – francia nyelv és irodalom szak 

1999-2005 Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar – magyar nyelv és irodalom szak 

1995-1999 Madách Imre Gimnázium, Budapest 

1987-1995 Eötvös Loránd Általános Iskola, Százhalombatta 

 

Érettségi: 

1999  Madách Imre Gimnázium, Budapest  

 

Diplomák:  

2006  ELTE-BTK – francia nyelv és irodalom szakos bölcsész, francia nyelv és irodalom szakos tanár 

Szakdolgozat: Nőalakok a Jules és Jimben – François Truffaut filmje és Henri-Pierre Roché regénye alapján – 

2005  ELTE-BTK – magyar nyelv és irodalom szakos bölcsész, magyar nyelv és irodalom szakos tanár 

  Szakdolgozat: Lovas nemzet – a ló kiemelkedő szerepének hatásai a magyar nyelv szókincsében – 

 

Akkreditált továbbképzések:  

2005 Közép- és emelt szintű érettségi vizsgáztató középiskolai pedagógusok részére – magyar nyelv és irodalom 
(30 órás) 

2008 Magyar nyelv és kommunikáció. Az anyanyelvi nevelés tartalmi és módszerbeli megújulása az 5-12. 
osztályban (30 órás) 

Szakmai tervek: 

érettségi vizsgaelnöki képzés (2015) 

 

Nyelvvizsgák: 

 francia (államilag elismert C típusú középfok) – 1999 

 angol (lektorátusi középfokú) – 2000 

 

Munkahelyek: 

2005-   Budapesti Ward Mária Gimnázium, magyar-francia szakos tanár 

    2005- magyar nyelv és irodalom szakos tanár  

2006- francia nyelv szakos tanár 

2006-2010; 2012- osztályfőnök 

2009- színjátszó kör vezetője 

2012- érettségi jegyző 

2005 napközis nevelő 

2000-2004 Eötvös Loránd Általános Iskola, Százhalombatta, francia szakos óraadó 

   

  



Közoktatási szakmai tevékenység: 

2013  mentortanár, Comenius tanárasszisztensi akció 

2013-2014 vezető fejlesztő, Tehetséghidak Program, Gazdagító programpárok II. A változat: A tehetség tehetséget 
teremt projekt 

 

Kompetenciák: 

- adminisztratív feladatok minőségi ellátása 
- tanulók kísérése, folyamatos kapcsolattartás, egyéni odafigyelés 
- osztályfőnöki tevékenység, programszervezés, kapcsolattartás a szülőkkel 
- kapcsolattartás az öregdiákokkal 
- művészeti kompetenciák: színdarabok rendezése, 6 év furulya 

 

Egyéb: 

- cserkészet – képesítések: 1995 – őrsvezető; 1999 – kiscserkész őrsvezető; 2004 – segédtiszt; 2010 – cserkésztiszt  
- aktív cserkészmunka a százhalombattai 1026. sz. Szent László Király cserkészcsapatban (jelenleg is aktív kiscserkész 

őrsvezető) 


