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PALENCSÁRNÉ KASZA MARIANNA- ÖNÉLETRAJZ 
 

 

SZAKMAI TAPASZTALAT   

  

 MUNKAKÖR National VET Team hálózat szakértője 

2020. július 27-tól jelenleg szakképzési és felnőttképzési szakértő 

 Digitális Jólét Nonprofit Kft. 1016 Budapest, Naphegy tér 8. 

 A szakképzés és a felnőttképzés digitális átállását segítő tevékenységben szakértői feladatok 
ellátása. 
GINOP-6.2.5-VEKOP-19 „Szakmai képzés digitális módszertanának egységesítése, kiemelt 
projektben szakértői feladatok ellátása” 
GINOP-6.1.2-15-2015-00001 azonosító számú „Digitális szakadék csökkentése” kiemelt 
projektben szakértői feladatok ellátása 

2009. áprilistól jelenleg Szakértői, oktatói feladatok ellátása 
 Gazdasági tantárgyak, vállalkozói ismeretek, pénzügyi ismeretek oktatása 

Szakértői feladatok, szakképzés és felnőttképzés területén 

Tréningek megtartása, szakképzésben dolgozók számára 

Képzési és kimeneti követelmények és Programkövetelmények fejlesztésénél vezető szakértői 
feladatok ellátása 

Pályázatokban szakértői feladatok ellátása 

  

2016. szeptember 01. – 
2020. január 15. 

vendéglátó és idegenforgalmi szaktanár, német nyelvtanár, vezetői feladatok ellátása 

Egri SZC Szent Lőrinc Vendéglátó és Idegenforgalmi Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája és 
Kollégiuma  

gazdasági, vendéglátó- idegenforgalmi szaktárgyak oktatása; német nyelvtanítás; pályázatok 

írása, koordinálása,  

Erasmus+ projektek megírása és koordinálása (4 pályázat sikeres megírása és lebonyolítása) 

tagintézményvezető-helyettesi feladatok ellátása, szakmai tevékenységek szervezése, 

koordinálása, tagintézmény-vezetői feladatok ellátása, tagintézményvezetői megbízás 

Tevékenység típusa vagy ágazat Oktatás 

2016. május 02. – 
2017. december 31. 

Projektekben tréneri és szakértői feladatok ellátása 

 Oktatási Hivatal, 1055 Budapest, Szalay út 10-14. 

 Európai Képesítési Keretrendszer – Nemzeti Koordináció Pont – EQF –mNCP 2016 
Erasmus+ 572377-EPP-1-2016-1-HU-EPPKA3-EQF-NCP  
Feladat: A nem formális képzésben szerezhető igazolások típusai és az MKKR-be történő 
besorolásuk c. projekt keretében a Magyar Képesítési Keretrendszer fejlesztésének, tovább 
építésének második fázisában a nem –formális végzettségek besorolásának megalapozását 
szolgáló helyzetfeltáró kutatási interjúk elkészítésével olyan cégvezetőkkel, akik a hazai 
folyamatokról, szereplőkről, érdekekről átlátással rendelkeznek. 
Feladat: felnőttképzés területén alkalmazott képesítések besorolása az MKKR megfelelő szintjére, 
általános szakmai útmutató készítése, a felmerülő problémák megfogalmazása, más szakértők 
besorolásainak a véleményezése, lektorálása. 
Tréneri feladatok ellátása: 12 alkalommal, 2 napos 16 órás időtartammal megtartott képzéseken. 
Témakör: Tanulási eredmények tartalma, leírása, írási technikák, mérés-értékelés területén a 
szemlélet alkalmazása, validáció a tanulási eredmények segítségével. 
Célcsoport: Oktatási szakemberek, pedagógusok, munkaerő-közvetítéssel foglalkozók, HR-
tanácsadók, toborzással és kiválasztással foglalkozó szakemberek 
 
 

  

  



2 
 

 

2011. január 13. – jelenleg idegenforgalom - vendéglátás szakterület oktatási szakértő, megbízási szerződés 
szerint 

Magyar Kereskedelmi és Iparkamara; Heves Megyei Kereskedelmi és Iparkamara 
Kossuth Lajos tér 6-8 HU-1055 Budapest (Magyarország)  

Az újonnan bevezetendő duális képzés szerinti 32/2011. (VIII. 25.) NGM rendeletben megjelent 
Szakmai és Vizsgakövetelmények, Központi Program kidolgozása Pincér szakmában, Szintvizsga-
feladatok készítése,27/2012. (VIII. 27.) NGM rendeletben megjelent Pincér Szakmai és 
Vizsgakövetelmények kidolgozása  
 

Pincér mesterképzés Szakmai és Vizsgakövetelményeinek, Képzési programjának és 
vizsgafeladatinak kidolgozása a Felnőttképzési törvény szerint 

Pincér mesterképzéshez tananyagkészítés 
Pincérmester írásbeli vizsgafeladatok kidolgozása 

Regionális Foglalkoztatási konferencia HKIK, Gyöngyös témafelelős a vendéglátás szakmacsoport 
szakképzéseinek fejlesztése csoportban 
Pincér mesterképzésben oktatóként való részvétel 2015-en és 2017-ben 
 

Előadások megtartása a Tanulási eredmények szemlélet és módszertanról és az MKKR 
bevezetéséről. az MMKIK felkérésére (Eger, Budapest, Nyíregyháza-felnőttképzési 
konferenciákon) 
Tevékenység típusa vagy ágazat Közigazgatás  

 

2012. január 01. – 
2020.12.31. 

ECVET (Európai Szakmai és Szakképzési Kreditrendszer) szakértő 

Tempus Közalapítvány 
Lónyay utca 31. HU-1093 Budapest (Magyarország)  

"National Teams of ECVET Experts” című projekt keretében a Tempus Közalapítvány 2012-13-
as évben Life Long Learninget támogató programsorozat megvalósítása. 
A szakképzési intézmények részére tananyagfejlesztés, szemináriumok tartása. 
Tanulmányutak az ECVET-tel kapcsolatban. 
Az ECVET hazai kommunikációja, terjesztése kiadványokon, rendezvények keresztül. 
CREDCHEM projekt tanulmányozása, tanulmány elkészítése, szakpolitikai ajánlások 
megfogalmazása a döntéshozók számára. 

Tanulmány: Hazai Leonardo mobilitási projektek ECVET elemeinek vizsgálata és jó példák gyűjtése 

Oktatási Hivatal megbízásából a Tempus Közalapítvány szervezésében Műhelymunka a Magyar 
Képesítési Keretrendszer fejlesztési célkitűzéseinek témájában szak- és felnőttképzési 
szakemberek számára, Budapest, Szeged 
A Tempus Közalapítvány megbízásából 2 napos továbbképzéseken tréneri feladatok ellátása, 
validáció témakörének bemutatása, nemzetközi kitekintés, módszertan alkalmazási lehetőségeiről, 
a Magyar Képesítési Keretrendszer bevezetéséről.(Békéscsaba; Karcag; Budapest, Salgótarján- 
Szakképzési Centrumokban) 

Tevékenység típusa vagy ágazat Egyéb Szolgáltatás  

2009. május 13.–
2016.december 31. 

vendéglátó és idegenforgalmi területen fejlesztő szakértő, megbízási szerződések 
alapján, írásbeli vizsgafeladatok írása 

Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Intézet 
Baross út 52. HU-1058 Budapest (Magyarország)  

TÁMOP 2.2.1-12/1-2012-0001 „A szakképzés és a felnőttképzés minőségének és 
tartalmának fejlesztése” kiemelt projekt keretében; 

Időtartam: 2014. január 1 -2015. december 31. 

Feladatok: Szvk - és modulváltozatok tartalmi összevetése, a feladatbankban levő elemi 
vizsgafeladatok megfeleltetése az új jogszabályi tartalmaknak, feladatbankban levő elemi 
vizsgafeladatokhoz  

kompetenciaelemzés, vizsgafeladatok tartalmi elemzése, új SZVK-k összekötése a korábbi 
vizsgafeladatokkal 

 

Módszertani útmutató - Fogalmi alapok és rendszerelemek tisztázása, illetve az MKKR 
elemeinek és komponenseinek kidolgozását szolgáló módszertani anyagok, segédanyagok, 
minták összeállítása. (tanulási eredményleírások, szintbesorolások mintáinak elkészítése) 
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TANULMÁNYOK   

SZEMÉLYES KÉSZSÉGEK   

 

 

 

 

 
 
Eger, 2021. október 20. 

Módszertani útmutató - a validálást végző szakértők részére (validációs minták elkészítése) 

Tananyagírás a Tanulási eredmények módszertanához, hagyományos és webalapú 
tananyagok  

 

TÁMOP 2.2.1-08/1-2008-0002” A képzés minőségének és tartalmának fejlesztése” 
projektben a vizsgarendszer fejlesztése, tananyagfejlesztés és mérés-értékelés témában 
szakértői munka. 

Tevékenység típusa vagy ágazat Oktatás  

Végzettségek. Minőségügyi munkatárs  

. Tréneri kompetenciák fejlesztése  

 Közgazdásztanár (Turizmus - Vendéglátás) MA  

 Pedagógus szakvizsga, közoktatás-vezető  

 Projektmenedzser  

 Európai Uniós pályázatíró  

 Német nyelv és irodalom szakos tanár  

 Közgazdász tanár vendéglátó szakirányban  

 Vendéglátóipari üzemgazdász  

Anyanyelve magyar 

  

Egyéb nyelvek SZÖVEGÉRTÉS BESZÉD ÍRÁS 

Hallás utáni értés Olvasás Társalgás Folyamatos beszéd  

német C1 C1 C1 C1 C1 

angol A2 A2 A2 A2 A2 

 Szintek: A1/2: alapszintű felhasználó - B1/2: Önálló felhasználó - C1/2: Mesterfokú felhasználó  
Közös Európai Nyelvi Referenciakeret  

Kommunikációs készségek aktív részvétel a beszélgetésekben, csapatmunkára való hajlam, hatékony kérdezés, 
nyilvánosság előtti beszéd képessége, prezentációs technikák, tanítási képesség, 
kompromisszumkészség, konfliktuskezelés, tréningek megtartása szakmai témáról 

Szervezési/vezetői készségek célok meghatározás, döntésképesség, egyszerre több munka elvégzése, jó időbeosztás 
képessége, koordinálás képessége, önálló munkabeosztás, munkacsoport irányítása, 
TÁMOP projekt szakmai vezetői feladatok ellátása 24 fő irányítása, stratégiai tervezés 

Számítógép-felhasználói 
készségek 

Microsoft Office felhasználó szintű ismerete, email - használat, internethasználat, 
interneten keresztüli munkavégzés 

http://europass.cedefop.europa.eu/hu/resources/european-language-levels-cefr

