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2021-tő l: győ gypedagő gus, integra ciő ban tanulő  autizmusban e rintett gyermekek e s fiatalők 

autizmus-specifikus ta mőgata sa. 

2020.08.–12. Győ gypedagő gus, Halla sse ru ltek Ó vőda ja, Á ltala nős iskőla ja, Szakiskőla ja, 

EGYMI e s Kőlle giuma; halla sse ru lt e s autizmusban e rintett gyermekek egye ni fejleszte se. 

2019.09.–2020.02. Győ gypedagő gus, Ku rt Álapí tva nyi Gimna zium, Budapest; 

a rnye kpedagő gusi feladatők ella ta sa magas ta mőgata si szu kse gletu  autizmussal e lő , ta rsult 

tanula si zavarral ku zdő  tanulő  mellett. Áutizmus-specifikus fejleszte s, egye ni tanrend 

szerinti taní ta s magyar nyelvbő l, angől nyelvbő l e s matematika bő l. Áutizmus-specifikus 

ismeretek a tada sa a tantestu let re sze re. 

2016.01.–2019.08. Szakreferens, Igazsa gu gyi Miniszte rium, Ta rsadalmi Kapcsőlatők 

Ószta lya; lakőssa gi u gyfelek őktata su ggyel, ese lyegyenlő se ggel, főgyate kőssa gu ggyel 

kapcsőlatős panaszainak kezele se. 

2014.06.–2015.05. Ü gyfe lszőlga lati referens, Emberi Erő főrra sők Miniszte riuma; 

ta je kőztata s ege szse gu gyi e s őktata si ke rde sekben, panaszkezele s. 

2008.09.–2014.05. Nyelvvizsga ztata si referens, Óktata si Hivatal Nyelvvizsga ztata si 

Ákkredita ciő s Kő zpőnt; fellebbeze sek u gyinte ze se, hata rőzatők, ve gze sek elke szí te se, 

főgyate kőssa ggal e lő , illetve re szke pesse g-zavarős vizsga ző k helyzete nek felu lvizsga lata, 

vizsgahelyek akkredita ciő ja, Nyelvvizsga t Ákkredita lő  Testu let munka ja nak ta mőgata sa, 

kia llí ta sők, ke pze sek szerveze se, megvalő sí ta sa. 

2002.08.-2008.08. Magyar-angől szakős tana r, Dő zsa Győ rgy Gimna zium, Budapest;  

magyar nyelv e s irődalőm, angől nyelv taní ta sa, e rettse gi vizsga ztata s, őszta lyfő nő ki teendő k 

ella ta sa. 

2001.11.–2002.04. Ángől szakős nyelvtana r, Vő rő smarty Miha ly E nek-zenei, Nyelvi Á ltala nős 

Iskőla e s Gimna zium; angől nyelv taní ta sa alső , felső  e s gimna ziumi tagőzatőn. 

TANULMÁNYOK  VÉGZETTSÉG/KÉPESÍTÉS 

2020–tő l ELTE Pedagő giai e s Pszichőlő giai Kar Nevele studőma nyi Dőktőri Iskőla 

Győ gypedagő gia Prőgram, dőktőrandusz 

2016–2019. ELTE Ba rczi Guszta v Győ gypedagő giai Kar autizmus spektrum pedagő gia ja 

szakira ny BÁ 

1999–2002. ELTE Tana rke pző  Fő iskőlai Kar, angől szakős nyelvtana r BÁ 

1991–1997. ELTE Bő lcse szettudőma nyi Kar, magyar nyelv e s irődalőm szakős kő ze piskőlai 

tana r MÁ 

FONTOSABB 

(FELSŐ)OKTATÁSI, 

GYAKORLATI ÉS 

KUTATÁSI 

TAPASZTALAT 

 Óktata si gyakőrlat: 6 e v kő ze piskőlai, 3 e v nyelvtana ri. 

Dőktőri kutata si te ma m: Áz autizmussal e lő  alső  tagőzatős gyermekek iskőlai inklu ziő ja nak 

ta mőgata sa ra ke szu lt Csillagbusz Inklu ziő s Intervenciő s Prőgram (CSIIP) hata svizsga lata nak 

ma sődik fa zisa. Te mavezető k: Győ rine  dr. Stefanik Krisztina, Varga ne  dr. Mőlna r Ma rta. 

 

 


