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Érdeklődési körök

Turázás, jógázás, festés, rajzolás,

kerámiázás, kézműveskedés,unokázás.

VELKEY ZOLTÁN
KÁROLYNÉ Matematika-rajz szakos tanár

Piarista Iskola, Kecskemét
2013 szept - 2020 júl

Matematika-rajz szakos tanár
Wéber Ede Általános Iskola, Kecskemét

2004 szept - 2013 aug

Matematika-rajz szakos tanár
Zrínyi Ilona Általános Iskola, Kecskemét

2020 aug - 2022 júl

Gyermekvédelmi gyám
Bács Kiskun Megyei Gyermekvédelmi Központ és Területi Gyermekvédelmi
Szakszolgálat, Kecskemét

2020 nov - 2021 jún

Rajz szakos tanár
Képzőmúvészeti Főiskoláért Alapítvány, Kecskemét

2003 szept - 2004 júl

Rajz szakos tanár
Kiskun Művészeti Iskola, Kiskunfélegyháza

2004 szept - 2007 júl

Főiskola
Juhász Gyula Tanárképző Főiskola, Szeged

matematika-rajz szakos tanár

1984 szept - 1988 júl

Kiss Lajos Gimnázium és Cipőipari Szakközépiskola, Gyomaendrőd

Gimnáziumi érettségi
1978 szept - 1984 júl

2022 szept - 2022 júl

-19 év tanítási tapasztalat
-Szociális érzékenység
-Jó kommunikációs készség
-vizuális érzékenység

5 saját gyermek
nemzetközi jógaoktatói képesítés

Miután GYES-ről a munka világába kerültem főként tanítással foglalkoztam 19 éven
keresztül. Tanárként főleg önállő gondolkodásra, önálló alkotásra igyekeztem nevelni
tanítványaimat. Igyekeztem munkájukhoz minden segítséget biztosítani, hogy
eredményesek, sikeresek legyenek mind a matematika feladatok megoldásában, mind a
rajzi feladatok, pályázatok elkészítése során. Tanítványaim sikeresen szerepeltek
matematika versenyeken, rajz pályázatokon. Kézügyességem nagyon jó, kiválóan festek,
rajzolok.
Tanítványaimmal, kollégáimmal jó kapcsolatban vagyok, voltam.
Szociálisan érzékeny vagyok, szívesen segítek másoknak.
Nemzetközi jógaoktatói bizonyítvánnyal rendelkezem, A jógát két évtizeden keresztül
oktattam főleg felnőttek számára, de gyerekekkel is foglalkoztam. Ezt nagy szeretettel,
hozzáértéssel igyekeztem végezni.
Mindíg nagyra tartottam az orvosok munkáját, érdekelt a betegek gondozása, gyógyítása,
Szívesen foglalkoznék betegek gondozásával.
Öt gyermekem van, közülük 4-nek felsőfokú végzettsége van. Közülük hárman már saját
családot alapítottak, így már hat unokám van.

jó kézügyesség     
kreativitás     
Számítógépes alapismeretek     
Jó kommunikációs készség     
megbízható     

Munkatapasztalat

Tanulmányok és Képesítések

Készségek



gyógynövények ismerete     
jógagyakorlás     
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