
ÖNÉLETRAJZ

Név: Dr. Tóth Timea Születési év: 1967.07.24.

Beosztás: főiskolai docens
Végzettség és szakképzettség és kiállító:

1990 Történelem szakos tanár ELTE BTK
1990 Speciális pedagógiai tanulmányok ELTE BTK
2000 Akkreditált tanulásmódszertan tréningvezető AKG
2002 Távoktatási tananyagfejlesztő Szent István Egyetem

Tudományos fokozat(ok):

2010 PhD

Doktori/kandidátusi értekezés témája:

2010 Paramedikális pályát választott fiatalok értékattitűdjének jellemzői

Szakmai-tudományos életpálya:

1990-től Előadói – szemináriumvezetői – tréneri feladatok ellátása paramedikális szakemberek, tanárok számára
a profit és non-profit szférákban - szakkommunikáció, tanulásmódszertan, neveléstudomány
szakterületeken

1995-től Publikációs - ismeretterjesztő tevékenység szakfolyóiratokban, napilap különböző rovataiban (Fejlesztő
Pedagógia, Tandem, Nővér, Magyar Nemzet napilapban rendszeres nevelési tanácsadó rovat)

2000-től Oktatásszervezési – koordinátori – oktatásmenedzselési tevékenység
2001-től Kutatások megkezdése az axiológia, pályaorientáció, neveléselmélet, tanulási attitűd témaköreiben
2004;2006 Az év oktatója cím elnyerése
2011-től Tankönyvkiadói koordinálás
2011 Rektori dicséret

Oktatott tantárgyak:

Tantárgy neve: Leírása:
Tanulásmódszertan Vajon megtanultunk-e a közoktatásban eltöltött sok ezer óra alatt tanulni? Ismerjük-e, alkalmazzuk-e a

számunkra leghatékonyabb tanulási stratégiákat? Rendelkezünk-e reális tanulási önismerettel?
Tisztában vagyunk-e azzal, hogyan fejleszthetők az alapvető intellektuális képességeink? Tudunk-e jól
jegyzetelni, s önmagunkat adva, hitelesen és sikeresen vizsgázni? A tárgy saját élményű, tréningszerű
formában járja körbe ezeket a gyakran feltett, ugyanakkor ritkán megválaszolt kérdéseket.

Családpedagógia Miről is szól életünk legmeghatározóbb mikrokörnyezete pedagógiai szempontból? Tudatosság vagy
spontaneitás, engedékenység vagy korlátozás, jutalmazás vagy büntetés? Hogyan szocializálhat,
hogyan nevelhet a szülő, s mennyiben érinti mindez a gyermeket? Hogyan is működik a családi
rendszer? A tárgy a védőnő hallgatóknak nyújt pragmatikus ismereteket a család és a neveléstudomány
találkozásának főbb csomópontjaiból.

Pedagógia Milyen viselkedésformákat, értékeket, normákat sajátíthatunk el a családban? Mit is tanulunk a
közoktatásban eltöltött sok ezer órában, a tantárgyakon túl? Nevelhető-e, formálható-e az ember, ha
nem, miért, ha igen, akkor hogyan? Milyen oktatási módszerekkel érdemes ismereteket átadni? Hogyan
lehet képességeket fejleszteni? A kurzus a neveléstudomány alapkérdéseit, dilemmáit mutatja be.

Prevenció és
egészségnevelés

Mennyiben vagyunk felelősek saját egészségünkért? Mit érhet el a paramedikális szakember az
egészségfejlesztés egyéni és csoportos módszereivel? Hogyan alkalmazzuk a segítő kommunikáció
eszköztárát? Mennyiben fejleszthető az egészségmagatartás, s hogyan lehet holisztikus szemlélettel
meggyőzni, tanácsot adni? Mi a szerepe a segítő szakembernek a prevencióban, a”népbetegségek”
megelőzésében? Felismerhető-e a rizikószemélyiség? E felvetett kérdésekre minden szakirány minden
hallgatója választ és vitalehetőséget kap az elméleti és a szemináriumi órákon.

Gyakorlatvezetés:

Leírása:
-

Az utóbbi 5 év fontosabb publikációi:

Szerző(k): Cím: Kiadás: Oldalszám:
Dátán A. szerk. A szív és az ész hangján szólni Móra Alapítvány 2009. p.3-32.
Tóth Timea Szolidaritás vagy önérvényesítés? Nővér 2009; 22(3):

17-25.
p-17-25.

Tóth Timea The Value Priorities of Young Adults... New Medicine. 2009;
13(3): 65-70.

p.65-70.
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Tóth Timea-Dr. Mészáros Judit Drawing Value for Young... New Medicine. 2010;
14(1): 29-35.

p.29-35.

Dr.Bartos Júlia-Dr.Tóth Timea Prevenció és oktatás Nővér 2011; 24(5): 5-9. p.4-9.

A szakmai érdeklődés szempontjából legfontosabb 5 publikáció/tudományos eredmény:

Szerző(k): Cím: Kiadás: Oldalszám:
-

Közéleti tevékenység:

-

Pályázatok:

-

Részvétel doktori képzésben:

-

Részvétel TDK munkában:

-

Lezárva: 2014-03-25
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