
[Webhely] 

DR. SZEKERES ÁGOTA 

   

FONTOSABB 

SZAKMAI 

TAPASZTALAT, 

MUNKAKÖR 

 BEOSZTÁS, INTÉZMÉNY NEVE 

2022-2023 kö zö tt a kutatö csöpört vezetö je. 

2003. szeptember: fö iskölai tana rsege d 2006. szeptember: egyetemi adjunktus; 2017. 

növember: egyetemi döcens; ELTE Ba rczi Guszta v Gyö gypedagö giai Kar; Atipikus Viselkede s 

e s Kögní ciö  Gyö gypedagö giai Inte zet; 2020. szeptember: mb. inte zetigazgatö  

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

fejleszte s, tananyagök, ke pze si prögramök kidölgöza sa, szakdölgözatök e s TDK dölgözatök 

vezete se; döktöri te mavezete s; e rtelmileg akada lyözöttak pedagö gia ja szakira ny vezete se; 

öktata s Erasmus kurzusökön angöl nyelven.  

TANULMÁNYOK  VÉGZETTSÉG/KÉPESÍTÉS 

1999. tanula sban akada lyözöttak pedagö gia ja szakös gyö gypedagö giai terapeuta e s 

halla sse ru ltek pedagö gia ja szakös gyö gypedagö giai tana r  

Ba rczi Guszta v Gyö gypedagö giai Tana rke pzö  Fö isköla 

2004. pszichölö gus, pszichölö gia szakös tana r 

Eö tvö s Löra nd Tudöma nyegyetem Pedagö giai e s Pszichölö giai Kar 

2006. ökleveles gyö gypedagö gus 

Eö tvö s Löra nd Tudöma nyegyetem Ba rczi Guszta v Gyö gypedagö giai Kar 

2011. PhD  

Eö tvö s Löra nd Tudöma nyegyetem Pedagö giai e s Pszichölö giai Kar 

FONTOSABB 

(FELSŐ)OKTATÁSI, 

GYAKORLATI ÉS 

KUTATÁSI 

TAPASZTALAT 

 Kutata si teve kenyse g 

 1999. re sztvevö  kutatö  egy OTKA, FEFA e s Tempus pröjekt fölytata sa ban, egy 

ha röme ves K+F kutata si prögramban. Vezetö : dr. Csa nyi Yvönne Te ma: spönta n 

integra lt fögyate kös gyermekek felkutata sa 

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

e rtelmi fögyate kös 4-6. öszta lyös, integra ltan nevelkedö  tanulö k szöcia lis integra ciö ja  

 2008. mödellfejlesztö i team tagsa g a KOMP prögramban; a Kömpetencia kö zpöntu  

öktata sfejleszte s a munkava llala sra valö  felke szí te s egye ni prögramja e rt cí mu  

pa lya zatban 

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

Enyhe n e rtelmi fögyate kös gyermekek szöcia lis integra ciö ja 

 2009-2011. re sztvevö  kutatö  „A tankö telezettse g kiterjeszte se bö l e s az integra ciö bö l 

adö dö  feladatök” cí mu  TA MOP 4.1.2.B pa lya zat keretein belu l 

 2011-2012. re sztvevö  kutatö  az „Egyu ttmu kö de s, Lehetö se g, Tuda shasznösí 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 sztvevö  kutatö  „A felsö öktata s minö se ge nek javí ta sa a kutata s – 

fejleszte s - innöva ciö  öktata s fejleszte se n keresztu l” cí mu  TA MOP 4.2.1. pa lya zat A 

saja tös nevele si ige nyu  szeme lyek iskölai e s ta rsadalmi inklu ziö ja t elö segí tö  

differencia lö  tanula si/taní ta si lehetö se gek alpröjektje ben 



Oldal 2 

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

tananyagfejlesztö  prögram - Pröjektrendszeru  öktata si förma k e s ezeket ta mögatö  

digita lis tananyagök fejleszte se a gyö gypedagö gus-ke pze s BA- e s MA-szintu  

möduljaihöz pa lya zat kerete n belu l 

 2013-2014. vezetö  kutatö  a „A saja tös nevele si ige nyu  tanulö k szö vege rte si e s 

matematikai kömpetencia inak me re se re alkalmas eszkö zö k fejleszte se” cí mu  TA MOP-

3.1.8-09/1-2010-0004 kutata sban 

 2014. re sztvevö  kutatö  Szabad szöftverek kö znevele si alkalmaza sainak pedagö giai 

pilöt pröjektje – A XXI. sza zadi kö znevele s (fejleszte s, köördina ciö ) II. szakasz TA MOP-

3.1.1- 11/1-2012- 0001 kerete ben 

 2015. alpröjekt vezetö  a TA MOP-4.1.2.B-2-13/1. Pedagö guske pze st segí tö  szölga ltatö  

e s kutatö ha lö zatök töva bbfejleszte se e s kisze lesí te se cí mu  pa lya zatban, az alpröjekt 

neve: A NAT-höz kapcsölö dö , kömpetencia-örienta lt ke pesse g-fejlesztö  le tezö  

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 Szakmö dszertani Kutatö csöpört” - Autizmus 

spektrum zavarral e lö  gyermekek e s szu leik pszichölö giai jö lle te e s ta rsadalmi 

integra ciö ja Te mavezetö : Dr. Gyö ri Miklö s 

 2018-2021. kö zö tt kutatö  a 2018-1.2.1-NKP-2018-00006 sza mu , Szörönga s helyett 

e nhate könysa g - A biztönsa ge rzet ö sszetevö inek megismere se; intervenciö s eszkö z- 

e s prögramfejleszte s a ta rsadalmi biztönsa g ku lö nbö zö  szegmenseiben mu kö dö  

inte zme nyek e s aktörök sza ma ra cí mu  pröjektben.  

 2021. re sztvevö  öktatö  a „Döktöri Pröjektek” könzörcia lis kutata s-ta mögata si 

pa lya zatban   

O sztö ndí j: 

2014-2017. MTA Bölyai Ja nös Kutatö i O sztö ndí j az enyhe n e rtelmi fögyate kös gyermekek 

iskölai kö zö sse gekben te ma ban 

FONTOSABB 

TÁRSADALMI 

SZEREPVÁLLALÁSOK, 

KÖZÉLETI 

TEVÉKENYSÉG 

  Magyar Gyö gypedagö gusök Egyesu lete tag (1999-tö l), vezetö se gi tag 

(2009-tö l), Tanula sban akada lyözöttak pedagö gia ja szaköszta ly vezetö je 

(2015-tö l)  

 Magyar Pszichölö giai Ta rsasa g Gyö gypedagö giai Pszichölö giai Szekciö  

tag (2003-tö l) 

 O nke ntes munka (pszichölö guske nt): Transzplanta ciö s Alapí tva ny a 

Megu jí tött E leteke rt e s Trappancs Egyesu let (2006-tö l) 

 Gyö gypedagö giai Szemle – szerkesztö bizöttsa gi tag 

 MAGYE ökleve l (2010)  

 Prö Universitate Emle ke rem brönz föközata (2015)  

 Rektöri Kiva lö sa gi Ku lö ndí j (2016) 
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