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FONTOSABB 

SZAKMAI 

TAPASZTALAT, 

MUNKAKÖR 

 TUDOMÁNYOS MUNKATÁRS, ELTE-BGGYK GYÓGYPEDAGÓGIAI PSZICHOLÓGIA INTÉZET (2015-2022) ÉS 

ATIPIKUS VISELKEDÉS ÉS KOGNÍCIÓ GYÓGYPEDAGÓGIAI INTÉZET 

2022-tő l főlyamatősan 

kutata sők vezete se elte rő  fejlő de su  gyermekek neurőkőgnití v ke pesse geinek, pszichőszőcia lis 

helyzete nek, a csala dők e letminő se ge nek te makő re ben, ku lő nő s tekintettel a krő nikus betegse gekre 

e s az autizmus spektrum zavarőkra ill. magasan funkciőna lő  gyermekek e s felnő ttek ta mőgata sa 

ADJUNKTUS, ELTE-BGGYK ATIPIKUS VISELKEDÉS ÉS KOGNÍCIÓ GYÓGYPEDAGÓGIAI INTÉZET 

2014-2015 

őktata s e s kutata s tanula sban akada lyőzőttak pedagő gia ja e s pszichőpedagő gia 

teru leteken 

ADJUNKTUS, MB. TANSZÉKVEZETŐ, ELTE-BGGYK PSZICHOPEDAGÓGIAI TANSZÉK 

2011-2014 

őktata s e s ke pze sfejleszte s pszichőpedagő gia teru leteken 

TANÁRSEGÉD, ELTE-BGGYK TANULÁSBAN AKADÁLYOZOTTAK PEDAGÓGIÁJA TANSZÉK  

2004-2011 

őktata s e s kutata s tanula sban akada lyőzőttak pedagő gia ja teru lete n 

TANULMÁNY

OK 

 gyógypedagógus: pszichopedagógiai tanár és tanulásban akadályozottak 

pedagógiája tanár 

2000-2006: fő iskőlai, majd egyetemi ke pze s  

ELTE-BGGYFK (nappali tagőzat), Budapest 

PhD tanulmányok  

2007-2011 

Semmelweis Egyetem, Menta lis Ege szse gtudőma nyők Dőktőri Iskőla (levelező  

tagőzat), Budapest 

autizmus spektrum pedagógiája szakirányú továbbképzési szak 

2014-2016 

ELTE-BGGYK, Budapest 

FONTOSABB 

(FELSŐ)OKTA

TÁSI ÉS 

KUTATÁSI 

TAPASZTALAT 

 FELSŐOKTATÁSI TAPASZTALAT 

2004-2017: e letminő se g e s főgyate kőssa g, kőgnití v ke pesse gek fejleszte se nek mő dszertana, 

diszkalkulia alapismeretek, pszichőpedagő giai munka az ege szse gu gyben, pedagő giai diagnősztika 

2007-2017: KVGYK kutata s vezete se (krő nikus veseele gtelen gyermekek e s fiatalők neurőkőgnití v 
ke pesse ge) 
2009-2010: TÁ MOP 3.1.9 Diagnősztikus me re sek fejleszte se prőject: SNI szake rtő  
2011-2013: TÁ MOP-4.1.2-08/2/Á/KMR/2009-0007.: digita lis tananyagfejlesztő  
2016-tő l főlyamatősan: MTÁ-ELTE Szakmő dszertani Kutatő csőpőrt helyettes kutatő csőpőrt vezető  



Oldal 2 

MASZK 

MUNKAKÖR 

 MÁSZK kutata s szakmai kőőrdina ciő , kutata smő dszertani feladatők, elemze sek, 

e letminő se g-kutata s  

FONTOSABB 

TÁRSADALMI 

SZEREPVÁLLA

LÁSOK, 

KÖZÉLETI 

TEVÉKENYSÉ

G 

 Gyakőrlati szakmai munka magasan funkciőna lő  autizmussal e lő  gyermekek e s csala dők 

ta mőgata sa ban  

Elő ada sők tarta sa autizmussal ő sszefu ggő  szakmai e s civil szervezetek keretein belu l  

PUBLIKÁCIÓS 

LISTA 

 https://vm.mtmt.hu//search/slist.php?nwi=1&inited=1&ty_őn=1&url_őn=1&cite_type=2&őrderby=

3D1a&lőcatiőn=mtmt&stn=1&ÁuthőrID=10026183 
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