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MUNKAKÖR 

 BEOSZTÁS, INTÉZMÉNY NEVE 

2003. szeptember: fő iskőlai tana rsege d 2006. szeptember: egyetemi adjunktus; 2017. 

nővember: egyetemi dőcens; ELTE Ba rczi Guszta v Győ gypedagő giai Kar; Atipikus Viselkede s 

e s Kőgní ciő  Győ gypedagő giai Inte zet; 2020. szeptember: mb. inte zetigazgatő  

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

fejleszte s, tananyagők, ke pze si prőgramők kidőlgőza sa, szakdőlgőzatők e s TDK dőlgőzatők 

vezete se; dőktőri te mavezete s; e rtelmileg akada lyőzőttak pedagő gia ja szakira ny vezete se; 

őktata s Erasmus kurzusőkőn, angől nyelven.  

TANULMÁNYOK  VÉGZETTSÉG/KÉPESÍTÉS 

1999. tanula sban akada lyőzőttak pedagő gia ja szakős győ gypedagő giai terapeuta e s 

halla sse ru ltek pedagő gia ja szakős győ gypedagő giai tana r  

Ba rczi Guszta v Győ gypedagő giai Tana rke pző  Fő iskőla 

2004. pszichőlő gus, pszichőlő gia szakős tana r 

Eő tvő s Lőra nd Tudőma nyegyetem Pedagő giai e s Pszichőlő giai Kar 

2006. őkleveles győ gypedagő gus 

Eő tvő s Lőra nd Tudőma nyegyetem Ba rczi Guszta v Győ gypedagő giai Kar 

2011. PhD (Enyhe n e rtelmi főgyate kős gyermekek szőcia lis integra ciő ja az a ltala nős iskőla 4.5. 

e s 6. őszta lya ban) 

Eő tvő s Lőra nd Tudőma nyegyetem Pedagő giai e s Pszichőlő giai Kar 

FONTOSABB 

(FELSŐ)OKTATÁSI, 

GYAKORLATI ÉS 

KUTATÁSI 

TAPASZTALAT 

 Kutata si teve kenyse g 

• 1999. re sztvevő  kutatő  egy OTKA, FEFA e s Tempus prőjekt főlytata sa ban, egy 

ha rőme ves K+F kutata si prőgramban. Vezető : dr. Csa nyi Yvőnne Te ma: spőnta n 

integra lt főgyate kős gyermekek felkutata sa 

• 2007. e vi nőrmatí v kutata si pa lya zat elnyere se (ELTE GYFK) Pa lya zat cí me: Enyhe n 

e rtelmi főgyate kős 4-6. őszta lyős, integra ltan nevelkedő  tanulő k szőcia lis integra ciő ja  

• 2008. mődellfejlesztő i team tagsa g a KOMP prőgramban; a Kőmpetencia kő zpőntu  

őktata sfejleszte s a munkava llala sra valő  felke szí te s egye ni prőgramja e rt cí mu  

pa lya zatban 

• 2008. ELTE PK 2008. e vi strate giai főrra sa nak pa lya zati elnyere se Pa lya zat cí me: 

Enyhe n e rtelmi főgyate kős gyermekek szőcia lis integra ciő ja 

• 2009-2011. re sztvevő  kutatő  „A tankő telezettse g kiterjeszte se bő l e s az integra ciő bő l 

adő dő  feladatők” cí mu  TA MOP 4.1.2.B pa lya zat keretein belu l 

• 2011-2012. re sztvevő  kutatő  az „Egyu ttmu kő de s, Lehető se g, Tuda shasznősí ta s, ELTE” 

cí mu  TA MOP 4.2.1 pa lya zatban. Te ma: Az egyetem kutata si infrastruktu ra ja nak 

felme re se 

• 2010-2012. re sztvevő  kutatő  „A felső őktata s minő se ge nek javí ta sa a kutata s – 

fejleszte s - innőva ciő  őktata s fejleszte se n keresztu l” cí mu  TA MOP 4.2.1. pa lya zat A 

saja tős nevele si ige nyu  szeme lyek iskőlai e s ta rsadalmi inklu ziő ja t elő segí tő  

differencia lő  tanula si/taní ta si lehető se gek alprőjektje ben 

• 2011-2013. re sztvevő  kutatő  a TA MOP 4.1.2-08/2/A/KMR Ba rczi Guszta v digita lis 

tananyagfejlesztő  prőgram - Prőjektrendszeru  őktata si főrma k e s ezeket ta mőgatő  
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digita lis tananyagők fejleszte se a győ gypedagő gus-ke pze s BA- e s MA-szintu  

mőduljaihőz pa lya zat kerete n belu l 

• 2013-2014. vezető  kutatő  a „A saja tős nevele si ige nyu  tanulő k sző vege rte si e s 

matematikai kőmpetencia inak me re se re alkalmas  eszkő ző k fejleszte se” cí mu  

TA MOP-3.1.8-09/1-2010-0004 kutata sban 

• 2014. re sztvevő  kutatő  Szabad szőftverek kő znevele si alkalmaza sainak pedagő giai 

pilőt prőjektje – A XXI. sza zadi kő znevele s (fejleszte s, kőőrdina ciő ) II. szakasz TA MOP-

3.1.1- 11/1-2012- 0001 kerete ben 

• 2015. alprőjekt vezető  a TA MOP-4.1.2.B-2-13/1. Pedagő guske pze st segí tő  szőlga ltatő  

e s kutatő ha lő zatők tőva bbfejleszte se e s kisze lesí te se cí mu  pa lya zatban, az alprőjekt 

neve: A NAT-hőz kapcsőlő dő , kőmpetencia-őrienta lt ke pesse g-fejlesztő  le tező  

tanegyse gek kurzusleí ra sa nak megu jí ta sa, u j tanegyse gek kurzusleí ra sa nak 

elke szí te se. 

• 2016 – 2021. „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 

O sztő ndí j: 

2014-2017. MTA Bőlyai Ja nős Kutatő i O sztő ndí j az enyhe n e rtelmi főgyate kős gyermekek 

iskőlai kő ző sse gekben te ma ban 

FONTOSABB 

TÁRSADALMI 

SZEREPVÁLLALÁSOK, 

KÖZÉLETI 

TEVÉKENYSÉG 

 • Magyar Győ gypedagő gusők Egyesu lete tag (1999-tő l), vezető se gi tag 

(2009-tő l), Tanula sban akada lyőzőttak pedagő gia ja szakőszta ly vezető je 

(2015-tő l)  

• Magyar Pszichőlő giai Ta rsasa g Győ gypedagő giai Pszichőlő giai Szekciő  

tag (2003-tő l) 

• O nke ntes munka (pszichőlő guske nt): Transzplanta ciő s Alapí tva ny a 

Megu jí tőtt E leteke rt e s Trappancs Egyesu let (2006-tő l) 

• Győ gypedagő giai Szemle – szerkesztő bizőttsa gi tag 

• MAGYE őkleve l (2010)  

• Prő Universitate Emle ke rem brőnz főkőzata (2015)  

• Rektőri Kiva lő sa gi Ku lő ndí j (2016) 
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