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Szakmai tapasztalatok
2019. szept. -

Magyar Williams Szindróma Társaság
Beosztás: gyógypedagógus (megbízási szerződéssel)
Főbb tevékenységek:
o Fészekhagyó program szakmai vezetése
o Tréningek, szabadidős és közösségi tevékenységek,
szervezése, koordinálása, lebonyolításban való támogatás.

rendezvények

2017.márc.-nov.

Óbudai FejlesztőHáz
Beosztás: gyógypedagógus
Főbb tevékenységek: Szociális-kommunikációs fejlesztések, autizmus specifikus
egyéni foglalkozások vezetése óvodás és kisiskolás gyermekek számára.

2014. aug. -

Down Alapítvány Gondozóháza
Beosztás: gyógypedagógus
Főbb tevékenységek:
o Értelmileg akadályozott és autizmus spektrum zavarban érintett felnőttek
képességfelmérése, a vizsgálati eredmények értékelése, fejlesztési tervek
összeállítása. Ezek alapján az egyéni és csoportos fejlesztések vezetése,
koordinálása, szakmai irányítása.
o Team munka keretében az ellátásban és a fejlesztésben részt vevő
munkatársakkal folyamatos konzultációk és esetmegbeszélések tartása, ezzel
támogatva az ügyfelek fejlődésének előrehaladását a minél nagyobb fokú
önállóság kialakítása érdekében.
o A továbblépés lehetőségeinek feltérképezése a foglakoztatás, lakhatás, az
egyéni önálló életvitel mértékének megvalósulása érdekében.
o Szabadidős tevékenységek koordinálása, szervezése, lebonyolításban való
támogatás.
o Belső szakmai képzéseken tréneri feladatok ellátása.

Főiskolai szakmai gyakorlatok:
2014 márc. – máj.
2014 jan. – márc.

Újpesti Általános Iskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény
Tanulásban akadályozottak pedagógiája szakirányos 6 hetes egyéni tanítási gyakorlat
(szakterületi féléves gyakorlat) – 7. osztály
Bárczi Gusztáv Óvoda, Általános Iskola és Készségfejlesztő Speciális Szakiskola
Értelmileg akadályozottak pedagógiája szakirányos 6 hetes egyéni tanítási gyakorlat
(szakterületi féléves gyakorlat) – Előkészítő csoport

Önkéntes szakmai tevékenységek
2014 júl.

FejlesztőHáz nyári fejlesztő táborai
Szenzomotoros fejlesztő táborokban a gyógypedagógusok munkájának segítése, a
foglalkozások vezetésében való részvétel, részfoglalkozások levezetése.

2014 jún.

Down Alapítvány Gondozóháza
Részvétel az ügyfelek foglalkoztatásában, ellátásában; szabadidős tevékenységek
lebonyolításában való részvétel, a gyógypedagógus munkájának segítése.

2013-2014

Szent Damján Tábor
Enyhe és középsúlyos értelmi fogyatékos gyerekek és felnőttek nyári táboroztatása.

2013 jún. – aug.

Mese-Híd Gyermekház, Dombrád
Hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű 0-6 éves korú gyermekek számára
fejlesztő, felzárkóztató foglalkozások tartása, esetmegbeszélések levezetése.

Tanulmányok
2016-2017

ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar
Autizmus spektrum zavarok pedagógiája szakirányú továbbképzés
(státusz: abszolvált)

2010-2014

Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Pedagógusképző Kar
Gyógypedagógia alapszak – gyógypedagógus, értelmileg akadályozottak pedagógiája
szakirányon és gyógypedagógus, tanulásban akadályozottak pedagógiája szakirányon

2006-2010

Debreceni Református Kollégium Gimnáziuma és Diákotthona

Továbbképzések
2017

Autizmus és szexualitás (kétnapos workshop)

2015

Mozgásterápia a tanulási nehézségek megelőzésére és megoldására (60 óra)

2013

Kommunikációs hídépítés ép és fogyatékos emberek között (30 óra)

Nyelvismeret
Német
Angol

Középfokú (C típusú)
Középfokú

Egyéb
Személyes kompetenciák: Segítőkészség, alkalmazkodás, nyitottság, precizitás, terhelhetőség.
Számítógép felhasználói készségek és kompetenciák: felhasználói szintű számítógépes ismeretek.

Budapest, 2020. április 23.

