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POZÍCIÓ / BEOSZTÁS

Gyógypedagógus-logopédus

SZAKMAI TAPASZTALAT
2018. júl. –jelenleg

Logopédus
Koramentorház, Szeged (Magyarország)
- Logopédiai tanácsadás koraszülött gyermekek és családjaik számára 3 éves kor alatt.
- Logopédiai tanácsadás és terápia koraszülött gyermekek és családjaik számára 3 éves kor felett.

2014. júl. –jelenleg

Gyógypedagógus-logopédus
Odú Központ, Pedagógiai Szakszolgálati Intézmény, Szeged (Magyarország)
- Gyógypedagógiai tanácsadás, korai fejlesztés és gondozás.
- Nyelvi késés (megkésett beszédfejlődés) terápiája kiscsoportos formában.
- Logopédiai szűrés óvodás és iskolás korban.
- Artikulációs zavarok és nyelvlökéses nyelés terápiája.

2013. okt. –2017. ápr.

Beszédtechnika tanár
Kelemen László Szakközépiskola és Színitanoda, Szeged (Magyarország)
Beszédtechnika órák tartása színész hallgatók számára, több évfolyamon.

2014. febr. –2014. máj.

Gyógypedagógus - hallgató
Odú Fejlesztő Központ, Szeged (Magyarország)
Komplex korai fejlesztés, óraadás, mentorom irányításával.

2013. szept. –2013. dec.

Logopédus - hallgató
Csongrád Megyei Pedagógiai Szakszolgálat, Logopédiai Intézet, Szeged (Magyarország)
Artikulációs zavarok terápiája, dadogás terápia és megkésett beszédfejlődés terápia vezetése,
mentorom irányításával.

2013. jún. 24.–2013. júl. 5.

Tanársegéd
GNM Színitanoda Tinitanodája - Bálint Sándor Művelődési Ház, Szeged (Magyarország)
Nyári színjátszó táborban beszédtechnika órákon való segítségnyújtás, majd beszédtechnika órák
vezetése önállóan és logopédus közreműködésével.

2013. jún. 26.–2013. jún. 29.

Mentor
Szivárvány Szülő Alapítvány - Tolerancia tábor, Deszk (Magyarország)
Down-szindrómás fiatalok életvitel szerű segítése, táboroztatás, szórakoztató programok
megtervezése és kivitelezése.

2019. 11. 12.
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TANULMÁNYOK
2019. szept. –jelenleg

Pedagógus szakvizsga
ELTE - BGGYK, Budapest (Magyarország)

2015. szept. –2018. jan.

MA - Gyógypedagógus terapeuta
ELTE - BGGYK, Budapest (Magyarország)

2010. –2014.

BA - Gyógypedagógus, értelmileg akadályozottak pedagógiája és
logopédia szakirányon
Szegedi Tudományegyetem, Szeged (Magyarország)

2006. –2010.

Szakközépiskola - Egészségügyi Nővér Technikus
Egészségügyi Szakközépiskola, Zenta (Szerbia)

SZEMÉLYES KÉSZSÉGEK
Anyanyelve

magyar

Idegen nyelvek

szerb

SZÖVEGÉRTÉS

BESZÉD

Hallás utáni értés

Olvasás

C1

C1

ÍRÁS

Társalgás

Folyamatos beszéd

C1

C1

C1

B1

B1

Nyelvvizsga bizonyítvány C1

angol

B1

B1

B1
DExam nyelvvizsga B1

Szintek: A1 és A2: Alapszintű felhasználó - B1 és B2: Önálló felhasználó - C1 és C2: Mesterfokú felhasználó
Közös Európai Nyelvi Referenciakeret

Kommunikációs készségek

Gyerekekkel való kitűnő kapcsolatteremtő készség.
Kiváló kommunikációs készség, melyet a logopédusi diploma megszerzése közben, illetve a
telefonos ügyfélszolgálati diákmunka közben is tökéletesíthettem.
Tolerancia és rugalmasság jellemez, megközelítőleg húsz évig éltem életvitel szerűen kétnyelvű,
multikulturális környezetben.

Szervezési/vezetői készségek

Igényes, precíz munkavégzés. Társas környezetbe való gyors beilleszkedés, ötleteim megosztása
másokkal.Team munkában való gondolkodás és aktív részvétel.
Pedagógusként csoportok irányítása, vezetése, hallgatók gyakorlati oktatása. Oktatási, pedagógiai
események szervezésében való aktív részvétel.

Munkával kapcsolatos készségek

Rendszeres team munkában való együttműködés. Szakirányú munkacsoportokban való aktív
részvétel illetve ezek vezetése.
Hallgatók mentorálása, segítése.

Digitális készségek

2019. 11. 12.

ÖNÉRTÉKELÉS

Információfeldolgozása

Kommunikáció

Tartalom
létrehozása

Biztonság

Problémamegoldás

mesterfokú

mesterfokú

önálló felhasználó

mesterfokú

mesterfokú
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felhasználó

felhasználó

felhasználó

Digitális készségek - Önértékelő táblázat

Haladó szintű számítógép-felhasználó.
Alapvető hálózati beállítások, számítógépes hálózatok ismerete, karbantartása.
Az office programok ismerete, kép- és videó szerkesztő szoftverek megfelelő, igényes használata.
Egyéb készségek

Videókat készítek, mellyel célom, hogy szülőket, illetve más, kisgyermekekkel foglalkozó
szakembereket támogassak olyan témákban, melyekkel a gyermekek beszédfejlődése segíthető.
A videók elérhetőek YouTube csatornámon, Logopédia Szalon néven.

Járművezetői engedély(ek)

AM, B1, B

KIEGÉSZÍTŐ INFORMÁCIÓK
Konferenciák

2019. - Lelki egészség a perinatális időszaktól a koragyermekkorig - prevenció és klinikai gyakorlat
(PECMH - európai regionális konferencia)
Előadásom címe: Az autizmus spektrum zavar szűrése szubjektív és objektív felmérések tükrében

Konferenciák

2015. - Metszéspontok konferencia
Komplex megközelítés a korai nyelv- és beszédfejlesztésben - előadás

2019. 11. 12.
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