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FONTOSABB 

SZAKMAI 

TAPASZTALAT, 

MUNKAKÖR 

 BEOSZTÁS, INTÉZMÉNY NEVE 

2009 szeptembere tő l: adjunktus; 2018 janua rja tő l: egyetmi dőcens; ELTE Ba rczi Guszta v 

Győ gypedagő giai Kar; Atipikus Viselkede s e s Kőgní ciő  Győ gypedagő giai Inte zet; 2011 

februa rtő l – 2018. februa r: tudőma nyős e s nemzetkő zi u gyeke rt felelő s de ka nhelyettes 

Teve kenyse gei: őktata s BA, MA e s PhD szinteken, valamint pősztgradua lis ke pze sben, kutata s-

fejleszte s, tananyagők, ke pze si prőgramők kidőlgőza sa, akkredita ciő s elő ke szí te se, 

szakdőlgőzatők e s TDK dőlgőzatők vezete se; dőktőri te mavezete s; autizmus spektrum 

pedagő gia ja szakira ny vezete se; őktata s Erasmus kurzusőkőn, angől nyelven; kari vezete sben 

tudőma nyős e s nemzetkő zi u gyek bőnyőlí ta sa, prőjektek vezete se.  

 

1993-2011: pszichőlő gus, vezető  pszichőlő gus, majd szakmai igazgatő  az Autizmus 

Alapí tva nyna l. Feladatai kő ze  tartőzőtt diagnősztikus e s tera pia s munka e s ezek szuperví ziő ja, 

szu lő i e s szakember-kőnzulta ciő k vezete se; nemzetkő zi egyu ttmu kő de sek, prőjektek szakmai 

kőőrdina ciő ja, szakemberke pze s, alap e s alkalmazőtt kutata sők; elme leti e s gyakőrlatőrienta lt 

kurzusők e s tre ningek kidőlgőza sa, lebőnyőlí ta sa; szake rtő i feladatők ella ta sa. 

TANULMÁNYOK  VÉGZETTSÉG/KÉPESÍTÉS 

2005. ju lius-szeptember – ADI-R e s ADOS tre ner. University őf Newcastle The Fleming Nuffield 

Unit 

1997-2002 – ELTE PPK Pszichőlő gia Dőktőri Iskőla – kőgnití v fejlő de s prőgram; (Disszerta ciő  

ve de se nek idő pőntja: 2007. ju nius 27.) 

1997 – The Natiőnal Autistic Sőciety kurzusa: Wőrking with Peőple with Autism: Addressing 

the Triad őf Impairments 

1996 – A belga Opleidingscentrum Autisme tre nerke pző  kurzusa Theő Peeters vezete se vel 

1995 – 96 – Advanced Certificate in Educatiőn; Special Educatiőn: Autism; University őf 

Birmingham 

1988 – 93 – ELTE BTK pszichőlő gia szak (Diplőma kelte: 1994. ju lius 1.) 

FONTOSABB 

(FELSŐ)OKTATÁSI, 

GYAKORLATI ÉS 

KUTATÁSI 

TAPASZTALAT 

 28 e ves tapasztalat szakemberek ke pze sben – va ltőzatős idő tartamu  e s ce lcsőpőrtu  

ke pze seken. Felső őktata sban őktatőtt fő bb te makő rő k: kőrai fejleszte s autizmusban; magasan 

funkciőna lő  autizmussal e lő  gyermekek e s felnő ttek ta mőgata sa, ta rsadalmi integra ciő ja nak 

elő mőzdí ta sa; pszichődiagnősztika; az autizmus pszichőlő giai magyara zatai; autizmussal e lő  

felnő ttek ta mőgata sa; kutata smő dszertan; evidencia-alapu  mő dszertanők autizmusban. 

Ke pze sfejleszte si teve kenyse g BA, MA e s PhD szinteken. 

Gyakőrlati szakemberke nt 1993 ő ta dőlgőzik egyu tt autizmussal e lő  

gyermekekkel/felnő ttekkel, csala djaikkal e s szakemberekkel az autizmus teljes spektruma n. 

Gyakőrlatőt szerzett diagnősztika ban, egye ni e s csőpőrtős fejleszte sben/ta mőgata sban, 

integra ciő  elő segí te se ben, kőrai fejleszte sben e s felnő ttkőr-specifikus teru letek (pl. 

főglalkőztata s, szexualita s e s pa rkapcsőlatők) ta mőgata sa ban. Jelentő s szu lő -kőnzulta ciő s e s 

szu lő csőpőrt-vezete si tapasztalattal is rendelkezik. 
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Fő kutatási területek:  

• evidencia-alapu  diagnősztika e s ta mőgata s az autizmus spektruma n;  

• az inklu ziő  elő mőzdí ta sa tuda sfőrma la ssal (Csillagbusz Inklu ziő s Intervenciő s 

Prőgram) 

• az autizmus kőngnití v magyara zatai e s hata suk a gyakőrlati munka ra;  

• prőgnősztikus te nyező k autizmus spektrum a llapőtőkban. 

 

Fontosabb kutatási projektek: 

• OTKA (F-109344) Tu kő relő tti viselkede sek e s ő nfelismere s autizmusban. 

Te mavezető : Stefanik Krisztina 

• Naiv tudatelme let vőnatkőza su  kőrai viselkede sek szerepe az iskőlai prőgnő zisban, 

autizmus spektrum zavarban (dőktőri kutata s; te mavezető : Dr. Gergely Győ rgy) 

• OTKA NI 49840, A nyelv menta lis reprezenta ciő ja. Te mavezető : Dr. Ple h Csaba. 2005-

2007. 

• OTKA (F – 026162) Nyelv e s megismere s mechanizmusainak teru letspecificita sa: 

narratí v nyelv az autizmusban.; 1998-2001. Te mavezető : Dr. Győ ri Miklő s 

• OTKA (K – 61615) A magasan funkciőna lő  autizmus kőgnití v alapjai: naiv 

tudatelme let, nyelv, ve grehajtő  funkciő k e s munkaemle kezet kapcsőlatai; 2006-2010. 

Te mavezető : Dr. Győ ri Miklő s 

• Eurő pai Bizőttsa g, Cőrdis kutata si prőgram (FP7.7.22d. Challenge 7: ICT főr 

Independent Living and Inclusiőn.) ’HANDS: Helping Autism_diagnősed Teenageers 

tő Navigate and Develőp Sőcially’ Prőject. Grant nr. 224216. Prőjekt kőőrdina tőr: 

Prőf. Peter Øhrstrøm, Aalbőrg University 

• „Eurő pai le pte kkel a tuda se rt” ELTE prőjekt, TA MOP-4.2.1/B-09/1/KMR-2010-0003 

• „MTA-ELTE Autizmus Szakmő dszertani Kutatő csőpőrt” - Autizmus spektrum zavarral 

e lő  gyermekek e s szu leik pszichőlő giai jő lle te e s ta rsadalmi integra ciő ja 

Te mavezető : Dr. Győ ri Miklő s 

• A DATA – Digita lis Autőnő mia-Ta mőgata s az Autizmus Spektrumőn prőjekt – EFOP-

1.1.5-17-2017-00007 

• SHAKES Prőjekt: Ta rsas Kőmőly Ja te k – Ta rsas Fejlő de s Prőjekt az ELTE Felső őktata si 

Inte zme nyi Kiva lő sa gi Prőgram finanszí rőza sa val 

Te mavezető : Dr. Győ ri Miklő s 

FONTOSABB 

TÁRSADALMI 

SZEREPVÁLLALÁSOK, 

KÖZÉLETI 

TEVÉKENYSÉG 

 • Autizmus Szakmai Egyesu let – tag 

• Győ gypedagő giai Szemle – szerkesztő bizőttsa gi tag 

• 2014. őktő ber – 2015. ma rcius: Magyarőrsza g ke pviselő je a Cőuncil őf Eurőpe 

Cőmmittee Of Experts On The Rights Of Peőple With Disabilities (DECS-RPD) 

• 2015. ju nius: Apa czai Csere Ja nős Dí j 

• 2016. augusztus: Rektőri Kiva lő sa gi Ku lő ndí j – ELTE 

• 2017. ju nius: Az e v gyerekkő nyve dí j 2016, Innőva ciő s dí j (Csillagbusz) 

• 2018. ju nius: Pedagő gia Mestere kitu ntete s - ELTE 

• 2018. augusztus: Magyar Arany E rdemkereszt Pőlga ri Tagőzat 

• 2019. szeptember Prő Ingeniő Ní vő dí j - ELTE 
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