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Peter Andrew Sabath 
email: sabath31@gmail.com 

electronic portfolio: https://sites.google.com/view/petesabathportfolio/home 

TANULMÁNYOK  

  
Oktatástechnológia mester diploma (M.Ed.) , University of Maryland 
University College (UMUC), Maryland 
Tanulmányi átlag: 5.0 (summa cum laude minősítéssel)   

Rezidens Tanári Képzés Ösztöndíj, Prince George’s County Public 
Schools, Maryland 

Szakképesítés: Középiskolai Angol Nyelv és Irodalomtanár MA fokozattal 
(Advanced Professional in Secondary English) 
 
Angol nyelv és irodalom Főiskolai Diploma (B.A.) Goshen College, 
Goshen, Indiana 
Szak: angol  

Szakpár: Interkulturális tanulmányok (Cross-Cultural Studies) 

Tanulmányút az Elefántcsontparti Köztársaságba, Abidjanba 

- Intenzív francia nyelvkurzus 

- Önkéntes munka egy pálmafaültetvényen 

- Djembe dobkör tagja 

 

A “Lexia: Tanulj Külföldön” Program  szervezésében Budapesten magyar 

nyelv és kultúrát, összehasonlító világirodalmat, magyar irodalmat és 

történelmet tanultam az Eötvös Lóránd Tudományegyetemen (ELTE)   

Tanulmányi átlag: 4.75 

 

Edmund Burke Gimnázium, Washington, DC 
 
DeMatha Katolikus Gimnázium, Washington, DC 

 
2006 – 2008 
 
 
 
2005 – 2006 
 
 
 
 
1997 – 2001 
 
 
 
 
1999 nyara 
 
 
 
 
 
 
1999-2ooo 
 
 
 
 
 
1996 – 1997 
 
1993 – 1996 

 

WORK EXPERIENCE 

  

Tesztfejlesztő, oktatástechnológiai szakértő munkatárs, angol 
nyelvi lektor – Pécsi Tudományegyetem, Idegennyelvi Központ  

 
 
  2017 – jelenleg is 
  

• akkreditált nyelvvizsgarendszerek feladatainak, valamint az ezekhez 
készült instrukcióknak a hangfelmondása  

• célnyelvi és idegen nyelvi mérés beszédértés feladatainak hangfelmondása 
(monológus formában vagy dialógus részeként) 

• akkreditált nyelvvizsgarendszerek beszédértés feladatainak 
hangfelmondása vizsgákhoz és próbavizsgákhoz 

• akkreditált nyelvvizsgára felkészítő könyvek beszédértés feladatainak 
hangfelmondása 

• Angol, mint idegen nyelvi mérés olvasás és írásfeladatainak 
megalkotása 

• Tréningek és továbbképzések szervezése és megtartása Európa 
and Ázsia szerte idegennyelvet oktató és tesztelő kollegák számára  
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Igazgató, Intelligence in Motion – Oktatási Kft.  

• Tapasztalati tudást nyújtó kiscsoportos tanulmányi utak szervezése 
egyetemre felkészítés keretében felső tagozatos és középiskolás 
diákok számára  

• Partnerkapcsolatok kialakítása a Marylandi Egyetemmel és a 
Montgomery Megye Iskolaszékének iskoláival, valamint 
Washington, D.C. és Maryland privát iskoláival  

 
Angol Nyelv és Irodalomtanár, Tanszékvezető – Crossland High 
School, Northwestern High School középiskolákban, és a Northwestern 
Evening High esti gimnáziumban 

• 9.,10, és 11-edikes hallgatók nyelvtan-, amerikai- és világirodalom 
tanára   

• Tananyagfejlesztés osztálytermi, online és vegyes-típusú (blended 
learning) tanulási modellekre  

• Sztenderdizált középiskolai tesztekre való sikeres felkészítés (High 
School Assessment and PARCC exams) 

• Oktatástechnológia integrálása magas szinten Web 2.0 
megoldásokkal az óratervben 

• Projekt-alapú oktatás multimédia eszközök, iPad applikációk és 
színházi kosztümök segítségével 

• A washingtoni „Shakespeare Theatre” bevonásával a “Text to Live 
Shakespeare” program intézményi koordinálása, középiskolás 
diákokkal színdarab-modernizálás, koreográfiák készítése és 
drámák előadása. 

2013 – 2017 
 
 

 
 

 
 

 
 
   2005 – 2017 

 


