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Szakmai tevékenység 

Munkahelyek: 

1996 –  főiskolai docens; Neumann János Egyetem Pedagógusképző Kar, Kecskemét  

Pályázatok, projektek 
“Visegrad Reads to Kids”; BleTeach (Developing a Blended Learning Course in Content Area Literacy for Secondary 

Teachers); ISIT – Implementation Strategies for Innovations in Teachers´ Professional Development”; „Tudásdepó-

Expressz” a KecskemétiFőiskolán „Olvassgyermekeidnek, gyermekeiddel, gyermekeidért!”;“BaCuLit”Basic 

Curriculum forTeachers’ Professional DevelopmentinContentAreaLiteracyinSecondarySchools; A Bács-

KiskunMegyeiBüntetés-végrehajtásiIntézetalapésfunkcionálisírásbeliségetfejlesztőprogramja – NSZFI; "ADORE” 

Teaching Struggling Adolescent Readers.  

Szakértői tevékenység 
A „Múzeumi és könyvtári fejlesztések mindenkinek” c. pályázati konstrukció keretében létrejött olvasásfejlesztési 

tanulmányok szakmai lektorálása. 

2010-től veszek részt szakértőként a Magyar Olvasástársaság munkájában. 

Oktatás, kutatás 
Munkahelyemen elsősorban módszertani (anyanyelvi nevelés) és nyelvészeti tárgyakat tanítok, de az óvodapedagógus 

szak felelőseként és pedagógiai vezetőként sok időt töltök óvodában, segítem a gyakorlati képzést. Kutatómunkám 

elsősorban az alábbi témákra fókuszál: Az iskoláskor előtti írás-olvasás esemény; családi literáció; tanár-továbbképzés, 

olvasási stratégiák és tanításuk, a szövegértő olvasás képességének fejlesztése. 

Eddigi tevékenységek a Magyar Olvasástársaságban:  
Előadás:az OH szervezésében először Debrecenben majd Salgótarjánban előadás tartása (Az elveszett talentum 

megtalálása: tantárgyi írásbeliséget és szövegértést fejlesztő programok bemutatása).Pályázat: A Reformációs 

Emlékbizottság pályázati támogatásával kívántuk megvalósítani A reformáció öröksége c. továbbképzést. A 

továbbképzés teljes anyagának kidolgozása megtörtént.Pályázat: A VisegradReadstoKids(Visegrád olvas a 

gyermekeknek) elnevezésű projektben a magyarországi megvalósítók egyike voltam.Interjú készítése a Könyvforgatók 

c. sorozathoz.A Magyar Pedagógiai Társasággal történő együttműködési megállapodás előkészítése. 

A Magyar Olvasástársaság küldetése: 

A Társaság munkájában kiemelkedő jelentőségűnek gondolom az olvasóvá nevelést és olvasásnépszerűsítést, 

mégpedig az adott célcsoport korát, élethelyzetét, képességeit, motivációját, attitűdjeit stb. figyelembe vevő 

módszertani sokszínűséggel. A Magyar Olvasástársaság – a hagyományokra is építve, de az előremutató, innovatív 

elképzeléseket sem figyelmen kívül hagyva – mindig kereste azokat a lehetőségeket, amelyek ott és akkor, 

nagyvárosok egyetemein vagy határon túli településeken a nyelvvesztéstől félve, közkönyvtárakban vagy éppen 

leszakadó régiók hátrányos helyzetű közösségeiben a leghatékonyabb megoldásokkal, a legjobbnak ítélt eszközökkel 

szolgálják az olvasás ügyét. A legfontosabbnak a repertoár bővítését, az együttműködő partnerek megkeresését és az 

adekvát módszerek megválasztását tartom.  

Tervek és elképzelések a HUNRA következő 2 éves ciklusára: 

Jelenlegi tevékenységemből fakadóan, nagyon fontosnak gondolom az össztantárgyi olvasásfejlesztés széles körben 

való megvalósulását. Kolléganőmmel ezt egyelőre tanártovábbképzésekkel igyekszünk segíteni, többek között a 

Magyar Olvasástársaság támogatásával. Ugyancsak kiemelt jelentőségűnek tartom az olvasóvá nevelés megalapozását 

újszülött kortól kezdve.  A Bookstart-típusú programok szélesebb körű és hangsúlyosabb megjelenése 

Magyarországon elengedhetetlen, nem véletlen, hogy a Magyar Olvasástársaság prioritást élvező tervei között is 

szerepel, amiben szívesen részt vennék.Folytatnám a gyermekeknek szóló hangos olvasásra fókuszáló V4-es 

projektben  elkezdett munkát, a következő ciklusra tervezhetjük a „Minden magyar olvas a gyermekének” program 

elindítását és széles körben való népszerűsítését egy országos kampány keretében.Szakmai kihívásnak tekintem „Az 

én könyvtáram” projektben végzett eddigi munkámat, és bízom a folytatásban.  

 


