.

Europass
Önéletrajz
Személyi adatok
Vezetéknév / Utónév(ek)

BOGDÁNY Zoltán

Cím(ek)
Telefonszám(ok)
Fax(ok)
E-mail(ek)
Állampolgárság
Születési dátum
Neme

magyar
1968.01.29.
férfi

Szakmai tapasztalat
Időtartam
Foglalkozás / beosztás
Főbb tevékenységek és 
feladatkörök 









A munkáltató neve és címe

2005. júliustól
Ügyvezető igazgató, tulajdonos
cégvezetés;
projektek tervezése, lebonyolítása, pénzügyi elszámolása;
minőségirányítási, szervezetfejlesztési projektek irányítása;
monitoring;
önértékelési rendszerek kidolgozása, bevezetése;
európai uniós pályázati tanácsadás;
képzések és tréningek kidolgozása, megtartása;
értékelési projektek;
szakképzésfejlesztési projektek;
stratégiai tervezés;
szervezetfejlesztés, vezetési tanácsadás
 szakmapolitikai döntés-előkészítés.
Mondolat Iroda Tanácsadó és Szolgáltató Kft.
1118 Budapest, Ménesi út 98. (Iroda: 1053 Budapest, Vámház krt. 8.)
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Időtartam
Foglalkozás / beosztás
Főbb tevékenységek és
feladatkörök

2008. április -2009 szeptember
Projektiroda-vezető - ÁROP 2.2.2. „Teljesítményértékelési
képzések” kiemelt projekt (ESZA)







projektirányítás, projektmenedzsment;
projekt pénzügyi lebonyolítása;
kapcsolattartás a közreműködő szervezettel és az irányító hatósággal;
közbeszerzések tervezése és lebonyolítása;
képzések ellenőrzése, monitoringja;
projekt előrehaladás jelentések és kifizetési kérelmek előkészítése.

A munkáltató neve és címe Kormányzati Személyügyi Szolgáltató és Közigazgatási Képzési Központ
1054 Budapest, Alkotmány u. 25.
Időtartam
Foglalkozás / beosztás
Főbb tevékenységek és
feladatkörök

A munkáltató neve és címe

Időtartam
Foglalkozás / beosztás
Főbb tevékenységek és
feladatkörök

2001. július -2005. június
Cégvezető, tulajdonos









cégvezetés;
tanácsadási tevékenység a szakképzés, köz- és felsőoktatás területén;
minőségfejlesztési, szervezetfejlesztési és tantervfejlesztési projektek;
képzések és tréningek fejlesztése, megtartása;
akkreditációs eljárások kidolgozása;
értékelési projektek;
nemzetközi (Phare, EU) projektekben szakértés, bírálati tevékenység;
monitoring.

Mondolat Humán Szolgáltató Bt.
1157 Budapest, Zsókavár u. 51.
1998. augusztus -2001. július
Helyettes kabinetfőnök









Magyarország képviselete az Európai Unió két munkabizottságában;
nemzetközi projektek (Phare, EU) szakmai fejlesztése, koordinálása;
részvétel a Nemzeti Fejlesztési Terv előkészítésében;
a közoktatás minőségfejlesztési programja szakmai fejlesztésének
irányítása, koordinálása;
szakmapolitikai döntés-előkészítés;
tantervfejlesztés;
a Miniszteri Kabinet munkájának koordinálása;
az Oktatási Miniszter programjainak szakmai előkészítése.

A munkáltató neve és címe Oktatási Minisztérium
1055 Budapest, Szalay u. 10-14.
Időtartam
Foglalkozás / beosztás
Főbb tevékenységek és
feladatkörök

A munkáltató neve és címe

1994. március -1998. július
Tanácsadó
 Nemzeti,
regionális,
helyi
és
intézményi
szintű
tanácsadás
minisztériumoknak (Művelődési és Közoktatási, Munkaügyi Minisztérium),
helyi
önkormányzatoknak
és
oktatási
intézményeknek
a
minőségfejlesztés,
programmenedzsment
és
a
tantervfejlesztés
területén;
 Részvétel nemzetközi projektekben (Phare, Határon túli magyarok).
Expanzió Humán Tanácsadó Kft.
1053 Budapest, Fejér György u. 10.
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Tanulmányok
Időtartam
Végzettség / képesítés
Oktatást / képzést nyújtó
intézmény neve és típusa
Időtartam
Végzettség / képesítés
Oktatást / képzést nyújtó
intézmény neve és típusa

1992-1994
Szakigazgatás-szervező
Államigazgatási Főiskola, Budapest
1987-1991
Okleveles tanító
Zsámbéki Tanítóképző Főiskola

Egyéni készségek és
kompetenciák
Anyanyelv(ek) Magyar
Egyéb nyelv(ek)
Önértékelés
Európai szint (*)

Szövegértés
Hallás utáni
értés

Beszéd

Olvasás

Társalgás

Írás

Folyamatos
beszéd

Angol

C1

C1

C1

C1

B2

Orosz

A1

A1

A1

A1

A1

(*) Közös Európai Referenciakeret (KER) szintjei

Számítógép-felhasználói
készségek és kompetenciák
Egyéb készségek és
kompetenciák

Legfontosabb képesítések:

Microsoft Office irodai alkalmazások (Word, Excel, Power Point, Publisher,
Project, Outlook)
kutatás,
felnőttképzés,
hazai
és
EU-s
projektmenedzsment,
szervezetfejlesztés, monitoring, minőségfejlesztés, minőségirányítás,
intézményi és program szintű értékelés, önértékelés, akkreditáció,
nemzetközi projektek értékelése, tanácsadói kompetenciák, tréneri
kompetenciák, stratégiai tervezés, tréning- és tananyagfejlesztés, vezetési
tanácsadás.
Közigazgatási Szakvizsga (közoktatás és szakképzés) – 2001 – Magyar
Közigazgatási Intézet
Vezető auditor (Lead Assessor) – ISO 9001 – 1995 - Excel partnership
Inc.– British Standard Institution

Járművezetői engedély(ek)

Kiegészítő információk

Mellékletek

B kategóriás jogosítvány
2000-2005:
Tempus Közalapítvány – kurátor
2000-2011
Apertus Közalapítvány a Nyitott Szakképzésért és Távoktatásért
Közalapítvány – kurátor
2012-2020
Nemzeti ECVET Szakértői Csoport – tag
2020ReferNet Munkacsoport – tag
2021National VET Team – tag
Főbb referenciák
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Főbb referenciák
2021
Szakképzésben a digitáliskompetencia fejlesztéshez módszertan (tudományos mű)
kidolgozása a képzési és kimeneti követelmények elemzése alapján
Digitális Jólét Nonprofit Kft.
Vezető szakértő
GINOP-6.2.5-VEKOP-19-2019-00001 „A szakmai képzés digitális módszertanának
egységesítése” projekt keretében „A szakképzés és felnőttképzés digitális átállása
érdekében szabályozási, finanszírozási és ösztönzési koncepció kidolgozása”
Digitális Jólét Nonprofit Kft., Budapest
Vezető szakértő, a kutatást végző szakmai csapat vezetője
„A pedagógusok digitális kompetenciájának megújítása. IKT eszközök rendszerszerű
használata a tanulási-tanítási folyamatban – EFOP-3.2.4-16 – Középhaladó szintű
továbbképzés” lebonyolítása 1200 fő részére
Klebelsberg Központ, Budapest
Projektvezető
2020
A szakképzési képzési és kimeneti követelmények elkészítéséhez kapcsolódó tréning
fejlesztése és tréningek tartása (300 fő képzése)
Soproni Szakképzési Centrum, Sopron
Vezető szakértő, tréner
Szakmai tanácsadás a szakképzési képzési és kimeneti követelmények elkészítéséhez
Soproni Szakképzési Centrum, Sopron
Vezető szakértő
2018-2022
„Az EFOP-3.2.3-17-2017-00045 azonosító számú Digitális környezet fejlesztése a Szolnoki
Tankerületi Központ intézményeiben c. projekt szakmai megvalósítása”
Szolnoki Tankerületi Központ
Vezető tanácsadó
2018-2021
A GINOP-6.2.3-17-2017-00015 "Alapkompetenciafejlesztéssel a lemorzsolódás ellen az
FM nyugat-magyarországi szakiskoláinak együttműködésében" projekttel kapcsolatos
monitoring tevékenység ellátása, és ehhez kapcsolódó szakértő szolgáltatások ellátása
Roth Konzorcium (Roth Gyula Erdészeti, Faipari, Kertészeti, Környezetvédelmi Szakgimnázium,
Szakközépiskola és Kollégium, valamint Konzorciumának tagjai,
Sopron
Vezető monitoring szakértő
2019
„Outcome based strategic planning of TCAs” címmel angol nyelvű tréning tananyag
fejlesztése, tréning tartása, a tréning anyagából Útmutató írása
Tempus Közalapítvány, Budapest
Tananyagfejlesztő vezető tréner
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2018
"Közszolgálati Kiválósági Központ fejlesztése" alprojektben kompetencia-fejlesztő és
együttműködést elősegítő tréningek lebonyolítása KÖFOP-2.1.2-VEKOP-15-2016-00001
kapcsolódva
Nemzeti Közszolgálati Egyetem, Budapest
Projektmenedzser
Projektmenedzsment és pénzügyi alapismeretek modul kidolgozása és tréning tartása a
Campus Mundi EFOP-3.4.2-VEKOP-15-2015-00001 projekt keretében
Tempus Közalapítvány, Budapest
Tananyagfejlesztő vezető tréner
"Koordinációs központ létrehozásának és fenntartható működési koncepciójának
elkészítése" a GINOP 3.3.2-16 "Online kormányzati, közigazgatási és e-egészségügyi
szolgáltatások terjedésének és Digitális Jólét Program kiterjesztésének elősegítése" c.
projektben
Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség, Budapest
Vezető tanácsadó, projektmenedzser
EFOP-3.2.15-VEKOP-17-2017-00001 "A köznevelés keretrendszeréhez kapcsolódó
mérési-értékelési és digitális fejlesztések, innovatív oktatásszervezési eljárások
kialakítása, megújítása" projekt keretében a DOS és más stratégiák, OECD szakpolitikák,
uniós stratégiák illeszkedésének vizsgálata, javaslatok összeállítása
Digitális Jólét Nonprofit Kft., Budapest
Kutatásvezető
2017
Az ERASMUS+ program időközi értékeléséhez kapcsolódó nemzeti jelentést megalapozó
kutatási jelentés elkészítése
Tempus Közalapítvány, Budapest
Kutatásvezető
„A szakképzést végzettség nélkül elhagyók számának csökkentése című kiemelt projekt
keretében alapkutatások megvalósítása 6 témakörben” – GINOP-6.2.2-VEKOP/15
Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal, Budapest
Kutatásvezető
A
Digitális
Oktatási
Stratégia
Szakképzési
Pillérének
kidolgozása,
műhelymunkák, konzultációk tartása
Informatikai, Távközlési és Elektronikai Vállalkozások Szövetsége, Budapest
Vezető szakértő

szakmai

2016“European ESL-Platform and Support Services”- ESLplus (Project number: 562266-EPP-12015-1-HU-EPPKA3-PI-FORWARD)
Expanzió Humán Tanácsadó Kft., Budapest
Projektmenedzser
A „Minőségbiztosítás a felsőoktatásban - A megújított európai standardok és irányelvek
működése és alkalmazása” című kiadvány szakmai lektorálása
Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet, Budapest
Szakmai lektor
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A munkaerő-piac igényeinek és a képzési kínálatnak a közelítése a hazai szakmai
gyakorlatok szervezése során - A munka alapú tanulás minőségbiztosítása a tanulási
eredmény alapon szervezett szakmai gyakorlatokkal c. kutatás és a hozzá kapcsolódó
szakmai műhelymunka (Peer Learning Activity) megtervezése és lebonyolítása
Tempus Közalapítvány, Budapest,
Vezető tanácsadó
A „Projektmenedzsment lépésről lépésre” c. képzéshez kapcsolódó képzésfejlesztési és
tréneri feladatokat ellátása
Tempus Közalapítvány, Budapest
Képzésfejlesztő, vezető tréner
2015
Módszertani
útmutató
kidolgozása
elkészítéséhez
Tempus Közalapítvány, Budapest
Vezető tanácsadó

intézményi

nemzetköziesítési

stratégiák

Bács-Kiskun megye szakképzés-fejlesztési stratégiájának felülvizsgálata a jogszabályi
környezet változásainak figyelembe vételével
Bács-Kiskun Megyei Kereskedelmi és Iparkamara, Kecskemét
Projektvezető, vezető tanácsadó
A TIOP 1.2.6-14/1 projekt keretein belül tananyagfejlesztés, tanórán és iskolán kívüli
programok fejlesztése, munkaerő-piaci felmérés készítése, felnőttképzési programok
kidolgozása, pedagógus-továbbképzés kidolgozása
Gandhi Gimnázium Közhasznú Nonprofit Kft.
Szakmai vezető
K+F+I stratégia kialakítása egészségipari és egészségtudomány területen (TAMOP 4.2.6.)
Eszterházy Károly Főiskola, Eger
Projektvezető, vezető tanácsadó
TÁMOP 3.3.16. Szimfónia program projektmenedzseri feladatok ellátása
Magyar Máltai Szeretetszolgálat
Projektvezető
TÁMOP 3.1.8. Pedagógiai-szakmai ellenőrzési (tanfelügyeletek) standardokon alapuló
önértékelési standardok intézményi kipróbálása, valamint ezt követően a kutatási
tapasztalatok alapján történő véglegesítése
Oktatási Hivatal, Budapest
Projektvezető
2014. szeptember 5.- 2015. január 30.
2014
Az "Administrations go Europe" című projekt keretében kidolgozott
projektmenedzsment modul tesztelése, képzési feladatok ellátása
Észak-Alföldi Regionális Fejlesztési Ügynökség
Projektvezető, vezető tanácsadó

nemzetközi

Projektmenedzsment alapismeretek, projektmenedzsment technikák képzés lebonyolítása
Hajdúböszörmény Város Polgármesteri Hivatala részére (ÁROP-1.A.6-2013-2013-0019)
FORT-INN Kft., Budapest
Vezető tréner
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2013-1- FR1-LEO05-48961 PRO-ECVET: the evaluation of the experimentation of the
trainning material elaborated for vocational mobility coaches
AusTrainning GmbH, Bécs
Szakmai vezető
A duális szakképzés és BSc-szintű képzés gyakorlati képzési lehetőségeinek feltárása,
összehangolása
Kecskeméti Főiskola
Projektvezető, vezető tanácsadó
A TÁMOP 2.2.1-12/1-2012-0001 kódszámú, „A szakképzés és a felnőttképzés minőségének
és tartalmának fejlesztése" nevű projekt keretében Fogalmi alapok és rendszerelemek
tisztázásával, illetve az MKKR elemeit és komponenseinek kidolgozását szolgáló
módszertani anyagok, segédanyagok, minták összeállításával összefüggő feladatok
ellátásának II üteme
Nemzeti Munkaügyi Hivatal, Projektvezető, vezető tanácsadó
A Nemzeti Alaptanterven alapuló, egyes műveltségi területek önálló tanulását támogató
digitális tananyag és képzésmenedzsment rendszer létrehozása 9-12. évfolyamon tanulók
számára
Nemzeti Fejlesztési Ügynökség, Budapest
Projektvezető, vezető tanácsadó
Stratégiai tanácsadási szolgáltatás nyújtása, tanácsadási és változástámogató tevékenység
2014. január 13.- 2014.június 30.
ARTIMA Szervezetfejlesztő és Vezetési Tanácsadó Kft.
Vezető tanácsadó
2012-2014
A TÁMOP 3-3-7-09/1-2010-0005 projekt keretében műhelymunkák tanácsadói
támogatása, mérési-értékelési és nyomon követési rendszerek kialakítása, pedagógiai
programok véleményezése és összehangolásuk tanácsadói támogatása, jó gyakorlatok
adaptációja, mentori hálózat kialakításával kapcsolatos tanácsadói tevékenység
II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola, Óvoda, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Egységes
Pedagógiai Szakszolgálat és Városi Könyvtár
Projektvezető, vezető tanácsadó
Záró tanulmány elkészítése (TÁMOP 3-3-7-09/1-2010-0005 projekt)
II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola, Óvoda, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Egységes
Pedagógiai Szakszolgálat és Városi Könyvtár
Projektvezető, vezető tanácsadó
2013
„PILOT projekt a köznevelési intézményrendszer komplex helyzetfelmérése és az
intézményszerkezet átalakítására vonatkozó javaslattételről” (TÁMOP-3.1.10-11/12012-0001)
Oktatási Hivatal, Budapest
Az indikátorrendszer pilot projektjét koordináló szakmai szervezetben kutatásvezető
A TÁMOP-3.1.2 projekt keretében a NAT-en alapuló, egyes műveltségi területek önálló
tanulását támogató digitális tananyag és képzésmenedzsment rendszer létrehozása 9-12.
évfolyamon tanulók számára
Az Eduweb Multimédia Zrt., konzorciumi partnereként
Vezető tanácsadó
Hatástanulmány készítése a 2008-2010-ben Leonardo Partnerségben részt vett magyar
szervezetek bevonásával
Tempus Közalapítvány, Budapest
Kutatásvezető
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TIOP-3.2.1 azonosítási számú "Az integrált rendszer kereteinek megteremtése a
foglalkoztatási szolgálat infrastruktúrájának fejlesztésével" című kiemelt projekt részére
a "Projektterv elkészítése és az ahhoz kapcsolódó tanácsadói szolgáltatás beszerzése"
Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal, Budapest
TÁMOP-3.1.5 projekt keretében az akkreditált tanfolyami
megvalósulásának és minőségbiztosítási eljárásainak vizsgálata
Oktatási Hivatal, Budapest
Konzorciumvezető

képzések

gyakorlati

2012
A MuKI - Munka Kisgyermekkel Program (TÁMOP-1.4.3-10/1-2F-2011-0010) keretében
HR tanácsadási feladatok ellátása
2012. szeptember 19.-2014. április 30.
ARTIMA Szervezetfejlesztő és Vezetési Tanácsadó Kft., Veresegyház
Projektvezető, vezető tanácsadó
Minőségfejlesztési
kézikönyv
lektorálása
(TÁMOP
Minőségfejlesztés a felsőoktatásban kiemelt projekt)
Agmentor Kft., Budapest
Lektor

4.1.4-08/1-2009-0002

Szervezetfejlesztési feladatok ellátása a Wekerle Sándor Alapkezelő részére: szakmai
monitoring rendszer kidolgozása
2012. január 9.-2012. május 31.
Eruditio-Hungária Kft., Budapest
Szakmai vezető
2011-2012
„A fenntartható fejlődés szempontjai a felsőoktatási minőségirányítás intézményi
gyakorlatában”, TÁMOP 4.1.4-08/1-2009-0002 Minőségfejlesztés a felsőoktatásban
kiemelt projekt című kutatás
Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet, Budapest
Kutatásvezető
„A felsőoktatásban oktatók minőségfejlesztéssel kapcsolatos attitűdje”, TÁMOP 4.1.408/1-2009-0002 Minőségfejlesztés a felsőoktatásban kiemelt projekt című kutatás
Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet, Budapest
Kutatásvezető
Szervezetfejlesztési, minőségbiztosítási szakmai tanácsadási feladatok ellátása
2011. január 3. – 2011. december 31.
Magyar Nemzeti Múzeum, Nemzeti Örökségvédelmi Központ, Budapest
Vezető tanácsadó
2011
A magyar felsőoktatási andragógiai-pedagógiai helyzetet bemutató tanulmány
elkészítése, valamint a kapcsolódó indikátorrendszer kidolgozása - TÁMOP 4.1.4-08/12009-0002 Minőségfejlesztés a felsőoktatásban kiemelt projekt című kutatás
Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet, Budapest
Kutatásvezető
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A TÁMOP-2.2.3-09 projekt keretében az Alföld Szakképző Nonprofit Kiemelkedően
Közhasznú Kft. fejlesztési tervének, stratégiájának elkészítése, döntéshozatali
mechanizmusának kialakítása, oktatási, gyakorlati képzési infrastrukturális és humán
kapacitások felmérése, beleértve a pedagógusok kompetencia-térképének elkészítését –
szervezetfejlesztés
2011. március 23.-2011. szeptember 30.
OKKER Zrt., Budapest
Projektvezető, vezető tanácsadó
2009-2011
Szakiskolai Fejlesztési Program II. szakaszának monitoringja (2. szakasz)
Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Intézet, Budapest
Projektvezető, vezető tanácsadó
Az FSZK Dobbantó program megvalósításának szakmai értékelése
Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közalapítvány, Budapest
Vezető tanácsadó, kutatató
2010
A TÁMOP-3.1.1-08/1-2008-0002 projekt keretében képzésfejlesztési,
közoktatási szakértői szolgáltatás nyújtása
Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. (a Pangea Petény Kft. partnereként)
Kutatásvezető
Közoktatási Feladat-ellátási, Intézményhálózat Fejlesztési Terv és
Minőségirányítási Program felülvizsgálata, kidolgozása (2011-2017)
Nagykanizsa Megyei Jogú Város
Projektvezető, szakértő

képzői

és

Önkormányzati

2008-2009
„Teljesítményértékelési képzések” kiemelt projekt (ÁROP-2007/2.2.2.)
2008. április 1.-2009. szeptember 30.
Kormányzati Személyügyi Szolgáltató és Közigazgatási Képzési Központ, Budapest
Projektiroda-vezető
2008
„A
Szakiskolai
fejlesztési
program
I.
szakaszának
beválásvizsgálata”
Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Intézet, Budapest
Projektvezető

(2003-2006)

hatás

és

2007
A HEFOP-3.2.2.-P.-2004-10-0018/1.0 projekt keretében a PANNON Térségi Integrált
Szakképző- és Pedagógiai Szakmai Szolgáltató Központ projektje főtevékenységei
hatékonyságvizsgálatai keretében monitoring mérési rendszer kialakítása – beleértve a
pedagógus és vezetői teljesítmény-értékelési rendszer kiépítését
PANNON Térségi Integrált Szakképző- és Pedagógiai Szakmai Szolgáltató Központ, Pécs
Projektvezető, vezető tanácsadó
2006-2009
Szakiskolai Fejlesztési Program monitoringja
Nemzeti Szakképzési Intézet, Budapest – a CC Consultutio Kft. konzorciumi partnereként
Vezető szakértő
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2006
A Közös Európai Minőségbiztosítási
adaptációjának előkészítése
Nemzeti Felnőttképzési Intézet, Budapest
Szakértő

Keretrendszer

magyarországi

felnőttképzési

Tanácsadás regionális szakképzés-fejlesztési stratégia elkészítéséhez
Pápa Város Önkormányzata, Pápa
Projektvezető, vezető tanácsadó
Tanácsadás regionális szakképzés-fejlesztési stratégia elkészítéséhez
Győr Város Önkormányzata, Győr
Tanácsadó
2005-2006
Az európai uniós Közös Minőségbiztosítási Keretrendszer (CQAF) hazai bevezetésének
előkészítése az iskolarendszerű szakképzésben - Nemzeti Szakképzési Intézet, Budapest
Tanácsadó, tréner a Program keretében megvalósult pedagógus-továbbképzéseken
Indikátorrendszer és annak hasznosítása a közoktatási intézményekben tréning
Sulinova Kht., Budapest – a Qualitas T&G Kft. alvállalkozójaként
vezető tréner, a pedagógus továbbfejlesztési programok továbbfejlesztésében képzésfejlesztő
szakember
Projektmenedzsment tréning
Sulinova Kht., Budapest – a Qualitas T&G Kft. megbízásából
vezető tréner, a pedagógus továbbfejlesztési programok továbbfejlesztésében képzésfejlesztő
szakember
2003
Intézményi minőségirányítás – a nevelési- oktatási intézmény hatékonysága
ELTE Óvó- és Tanítóképző Főiskolai Kar, posztgraduális képzés
Oktató
1999-2003
Szakértői tevékenység a Comenius 2000 Közoktatási Minőségirányítási Programban
Oktatási Minisztérium, Budapest
A program kidolgozását végző szakértő csapat szakmai vezetője, a Comenius 2000 Képzési Bizottság
elnöke, a csoportos monitoring szakmai vezetője, a programot megvalósító pedagógusok számára
tartott pedagógus továbbképzésekben képzésfejlesztő szakember és tréner
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