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Árva, Valéria
Eötvös Loránd Tudományegyetem Tanító- és Óvóképző Kar Idegen Nyelvi és Irodalmi Tanszék 
(arva.valeria@tok.elte.hu; http://orcid.org/0000-0002-6346-6241)

Árva Valéria (nyelvpedagógia PhD, ELTE BTK) docens az ELTE Tanító- Óvóképző 
Karán. Tanított kurzusai között a Nyelvi előkészítés a kétnyelvű oktatáshoz, Angol 
nyelvű gyermekirodalom, Kiejtési fejlesztés, valamint a Korai nyelvi fejlesztés és szak-
nyelv kisgyermeknevelőknek szerepelnek. Kutatási témái: korai nyelvi fejlesztés, két-
nyelvű óvodai nevelés, angol nyelvű gyermekirodalom és kisgyermeknevelői angol 
szaknyelv. Jelenleg a ‘Writing for Inclusion’ (WIN Project), 2020-22 című Európai 
Projekt tagja.

B. Németh Mária
SZTE BTK Neveléstudományi Intézet Pedagógiai Értékelés és Tervezés Tanszék (https://orcid.
org/0000-0003-4978-8743; mary@edpsy.u-szeged.hu)

B. Németh Mária PhD, okleveles pedagógiai értékelési szakértő, biológia-kémia sza-
kos középiskolai tanár, a SZTE BTK Neveléstudományi Intézet Pedagógiai Értéke-
lés és Tervezés Tanszék adjunktusa, az MTA-SZTE Természettudományok Tanítása 
Kutatócsoport tagja, a Magyar Pedagógia folyóirat szerkesztőségi titkára. Kutatási 
területe a természettudományos tudás és szövegértés összefüggése, a természettudo-
mányok tanulásának motivációi. Érdeklődési köre a kisgyermekek IKT-eszközhaszná-
lata és a tanulók tantárgyakhoz való viszonya a hagyományos osztálytermi és digitális 
oktatásban.

Baka L. Patrik

Balázs Géza
ELTE BTK Mai Magyar Nyelvi Tanszék (orcid.org/0000-0003-3440-2959; balazs.geza@gmail.
com)

Balázs Géza nyelvész, néprajzkutató, egyetemi tanár (ELTE BTK Mai Magyar Nyel-
vi Tanszék, Budapest), tanszékvezető egyetemi tanár (PKE, Nagyvárad); a Magyar 
Nyelvstratégiai Kutatócsoport (2000) alapítója, a Magyar Nyelv és Kultúra Nemzet-
közi Társaságának elnöke. Honlap: balazsgeza.hu 
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Bereczkiné Záluszki, Anna
ELTE Tanító- és Óvóképző Kar Magyar Nyelvi és Irodalmi Tanszék (https://orcid.org/0000-
0003-0499-2599; bereczki.anna@tok.elte.hu)

Bereczkiné Záluszki Anna PhD gyerekirodalmat és módszertant tanít az Eötvös 
Loránd Tudományegyetem Tanító- és Óvóképző Kara Magyar Nyelvi és Irodalmi 
Tanszékén. Egyetemi diplomái: magyar – orosz – francia nyelv és irodalom, szakos 
középiskolai tanár. Kutatási területe a gyerekirodalom. Az ELTE TÓK Kortárs gyer-
mekirodalmi kutatóműhely alapító tagja. 

Blankó Miklós 
Magyar Nyelvi Szolgáltató Iroda (https://orcid.org/0000-0002-6878-2331; blanko.miklos@gmail.com)

Jelenleg az Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karának ma-
gyar–történelem szakos hallgatója, a Mai Magyar Nyelvi Tanszék demonstrátora. E 
mellett a Magyar Nyelvi Szolgáltató Iroda irodavezetőjeként, illetve az ELTE Online 
magazin főszerkesztőjeként is tevékenykedik. A Magyar Nyelv és Kultúra Nemzetközi 
Társaságának főtitkári feladatait is ellátja. Rovata van az Édes Anyanyelvünkben és az 
E-nyelv Magazinban Szó szót követ címmel. A Nyelvünk és Kultúránk és a Magyaróra 
szerkesztőségi tagja. Rendszeres publikációi mellett állandó szereplőként részt vesz a 
közmédia nyelvművelő műsoraiban (Kossuth rádió, Duna Televízió, M5-csatorna).

Bumberák Maja
Magyar Művészeti Akadémia; Meseszó Egyesület (majazofi@gmail.com)

Bumberák Maja, szociológus, angol tanár, mesemondó, a Népművészet Ifjú Mestere, 
a Magyar Művészeti Akadémia ösztöndíjasa. 10 éve járja a világot, s élőszóval mesél, 
énekel gyerekeknek és felnőtteknek: óvodákban, iskolákban, közösségi terekben, felnőtt 
meseesteken, magyarországi és nemzetközi storytelling fesztiválokon, konferenciákon, 
mindenütt, ahol a történeteket szívesen hallgatják. A hagyományos mesék, legendák, 
mítoszok mellett mesél személyes történeteket, és foglalkozik alkalmazott történetmon-
dással is, ahol a történetek léleknyitogató, valamint közösség- és hídépítő szerepe nagy 
hangsúlyt kap. A magyar mesemondás szóbeli hagyományát kutatja, valamint képzése-
ket tart pedagógusok, pedagógus hallgatók és egyéb szakemberek számára.

Gaál-Horváth Krisztina
ELTE Tanító- és Óvóképző Kar Magyar Nyelvi és Irodalmi Tanszék (gaal.horvathk@gmail.com)

Az ELTE TÓK Magyar Nyelvi és Irodalmi Tanszékének oktatója vagyok 2013 szept-
embere óta, 2014 szeptembere óta tanársegédi státuszban. Az ELTE BTK Nyelvtu-
dományi Doktori Iskola Magyar Nyelvészet Doktori Programjának Leíró nyelvészet 
alprogramján szereztem doktori fokozatot 2020 szeptemberében. Nyelvészeti tárgya-
kat, illetve kortárs magyar és világirodalmat tanítok a tanító- és az óvodapedagógus 
képzésen. Érdeklődési területem a klasszikus grammatika és a kortárs irodalom; a fér-
jemmel és a kislányommal Tatán élünk.
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Gajdóné Gődény Andrea
ELTE Tanító- és Óvóképző Kar Magyar Nyelvi és Irodalmi Tanszék (https://orcid.org/0000-
0002-3223-4544; gajdo.andrea@tok.elte.hu)

G. Gődény Andrea az ELTE Tanító- és Óvóképző Karának oktatója, a Magyar Nyelvi 
és Irodalmi Tanszéken dolgozik. Kutatási területe a literáció és olvasóvá nevelés prob-
lémái; modern és kortárs irodalom, gyermekirodalom.   

Gönczöl Andrea
ELTE Tanító- és Óvóképző Kar Magyar Nyelvi és Irodalmi Tanszék (https://orcid.org/0000-
0002-5438-8528; gonczol.andrea@tok.elte.hu)

Dr. Gönczöl Andrea, az ELTE TÓK Magyar Nyelvi és Irodalmi Tanszékének adjunk-
tusa. Kutatási területe: gyermekirodalom, régi magyar irodalom, drámapedagógia, 
anyanyelvi nevelés módszertana

Grandpierre Aranka

Gulyás Márk

Hódi Ágnes
SZTE JGYPK Alkalmazott Pedagógiai Intézet – Óvodapedagógus-képző Tanszék (agihodi@jgypk.
szte.hu)

Hódi Ágnes az SZTE JGYPK Alkalmazott Pedagógiai Intézetének adjunktusa. Dok-
tori tanulmányait az SZTE Neveléstudományi Doktori Iskolában végezte. Jelenleg 
érdeklődése fókuszában az anyanyelvi fejlődés vizsgálata, a szövegértés értékelése és 
fejlesztése, valamint a digitális eszközök óvodai alkalmazhatósága áll. Szenvedélyesen 
oktatja és kutatja az óvodáskorúak digitális eszközhasználatát, digitális műveltségét és 
az információs és kommunikációs technológiák óvodai alkalmazásának lehetőségeit.

Juhász Fruzsina
Szegedi Radnóti Miklós Kísérleti Gimnázium

Juhász Fruzsina, okleveles matematikus, matematikatanár és informatikatanár, a Szegedi 
Radnóti Miklós Kísérleti Gimnázium matematika-informatika szakos tanára. Érdeklődési 
területe az algoritmikus gondolkodás fejlesztése a matematikában és az informatikában 
tehetséggondozás keretében, a gyermekek IKT-eszközhasználatának hatásai, pedagógiai 
mérések számítógépes kiértékelésének módszertana, kiértékelő szoftverek fejlesztése.

Kerekes, Gábor
ELTE BTK Germanisztikai Intézet Német Nyelvű Irodalmak Tanszéke (https://orcid.org/0000-
0001-9943-747X; kerekes.gabor@btk.elte.hu)

Egyetemi tanulmányok 1980-1985 német-angol szakon Berlinben (Humboldt egye-
tem) és Budapesten (ELTE). 1985-1991 a JATE BTK német tanszékének tanársegéde, 
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kisdoktori értekezés Theodor Fontane és a német klasszika viszonyáról. 1995 óta az 
ELTE oktatója, 1998 PhD az osztrák irodalom magyarságképéről és 2016 habilitáció 
Robert Musil magyaroszági recepciójáról. Bolyai-, Humboldt-, Werfel- és Lise-Me-
itner- össztöndíjas. 1996-2016 a Nemzetközi Robert Musil Társaság elnökségi tagja. 
Kutatási területe: XX-XXI. századi német és oztrák irodalom, modern magyarorszá-
gi német irodalom. Kötetei: Prag liegt zwischen Galizien und Wien (2008), Domus 
Austriae (2010).

Kiss Dorottya

Koósné Sinkó Judit
ELTE Tanító- és Óvóképző Kar Magyar Nyelvi és Irodalmi Tanszék (https://orcid.org/0000-0002-
0388-1523)

Koósné Sinkó Judit, 2004 óta az ELTE Tanító- és ÓvóKépző Karán dolgozik a Magyar 
Nyelvi és Irodalmi Tanszéken. Anyanyelvi tantárgy-pedagógiát és Drámapedagógiát 
tanít leendő tanítóknak.

Lengyelné Molnár Tünde
Eszterházy Károly Egyetem, Informatikai Kar, Digitális Technológia Intézet (lengyelne.tunde@
uni-eszterhazy.hu)

Lengyelné Molnár Tünde az Eszterházy Károly Egyetem Informatika Karának dé-
kánhelyettese, valamint a Digitális Technológia Intézetének intézetigazgató egyetemi 
docense. Könyvtártudományi PhD végzettsége mellett informatikus könyvtáros egye-
temi, és matematika-számítástechnika szakos tanári végzettséggel rendelkezik. Az 
MTA Miskolci Területi Bizottságán belül a Digitális Pedagógiai Munkabizottságának 
elnöke. Kutatási területe a könyvtárak digitális ökoszisztémája, a digitális pedagógia, 
valamint a humán teljesítmény-technológia.

Lózsi Tamás
ELTE Tanító- és Óvóképző Kar Magyar Nyelvi és Irodalmi Tanszék (https://orcid.org/0000-
0002-0773-5283; lozsi.tamas@tok.elte.hu)

Lózsi Tamás, az ELTE TÓK Magyar Nyelvi és Irodalmi Tanszékének adjunktusa. A 
legfontosabb kutatási területe a retorika, azon belül a retorikai elemzés, valamint a 
szövegértés retorikai alapjai és gyakorlati módszertana.

Márkus Éva 
Eötvös Loránd Tudományegyetem Tanító- és Óvóképző Kar Idegen Nyelvi és Irodalmi Tanszék 
(https://orcid.org/0000-0002-3571-8472; markus.eva@tok.elte.hu) 

Márkus Éva, PhD, habil., az Eötvös Loránd Tudományegyetem Tanító- és Óvókép- 
ző Kar Idegen Nyelvi és Irodalmi Tanszékének egyetemi docense. Az Eötvös Loránd 
Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karán szerzett 2001-ben doktori fokozatot 
nyelvtudományokból, ugyanitt habilitált 2013-ban, szintén nyelvtudományokból. Ku- 
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tatási területe: magyarországi németek oktatási rendszere, a nemzetiségi német pe- 
dagógusképzés története és jelene, dialektológia, magyarországi német nyelvjárások. 

Merényi Hajnalka
ELTE Tanító- és Óvóképző Kar Magyar Nyelvi és Irodalmi Tanszék (https://orcid.org/0000-
0002-1890-4425; merenyi.hajnalka@tok.elte.hu)

Dr. Merényi Hajnalka az ELTE Tanító- és Óvóképző Karának oktatója, a Magyar Nyelvi 
és Irodalmi Tanszéken dolgozik. Kutatási területe a régebbi és a kortárs magyar gyer-
mekirodalom, ő a vezetője a tanszék Kortárs gyermekirodalmi kutatóműhelyének.

Mukics Júlia
(julcsii.mukics@gmail.com)

Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Tanító-és Óvóképző Karának hallgatója 2015–
2018 között. A megjelent tanulmány a 2018-ban írt szakdolgozatom rövidített változata. 

Nagy Natália
Ungvár Nemzeti Egyetem Magyar Filológiai Tanszék (kodobocznatalia@freemail.hu)

Nagy Natália, az Ungvár Nemzeti Egyetem Magyar Filológiai Tanszékének docense, 
a filológiai tudományok kandidátusa. Kutatási területei: néprajz, névtan, anyanyelvi 
tantárgy-pedagógia, helyesírástan.

Pál Fanni
Budaörsi Csicsergő Óvoda, Budaörs (https://orcid.org/0000-0003-1688-443X; fannipalmail@
gmail.com)

Jelenleg Budaörsön, a Budaörsi Csicsergő Óvodában tevékenykedem óvodapedagó-
gusként. Az ELTE Tanító- és Óvóképző Karán szereztem első diplomámat óvoda-
pedagógia szakon 2018-ban. Ezt követően az ELTE Pedagógiai és Pszichológiai Kar 
neveléstudomány mesterképzési szakán folytattam tanulmányaimat kora gyermekkor 
pedagógiája specializáción, így 2020-ban kézbe vehettem a neveléstudományi böl-
csész diplomámat is. Az egyetemen tanulmányaim során a fenntarthatóságra neve-
lés-, illetve a kora gyermekkor pedagógiája területein végeztem kutatásokat, melyek 
szorosan kapcsolódtak tanulmányaimhoz és érdeklődési körömhöz: alapszakon az 
erdő, mint a környezeti nevelés egyik lehetséges helyszínét, mesterszakon pedig az 
óvodások múzeumi tanulását vizsgáltam. Jövőbeli terveim és céljaim között a doktori 
iskola és további kutatások szerepelnek.

Petres Csizmadia Gabriella
Nyitrai Konstantin Filozófus Egyetem Közép-európai Tanulmányok Kara Magyar Nyelv- és Iro-
dalomtudományi Intézet

Petres Csizmadia Gabriella, adjunktus a  Nyitrai Konstantin Filozófus Egyetem Közép 
európai Tanulmányok Karán, a  Magyar Nyelv  és Irodalomtudományi Intézetben. 
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Kutatásai háromféle területre terjednek ki: a  kortárs gyerekirodalom műfajaira, az 
irodalomoktatás és irodalompedagógia kérdéseire, valamint az önéletírói szövegtí-
pusok vizsgálatára. Legfontosabb publikációi: Kontúrkísérletek – a kortárs irodalmi 
mese vázlata (2021), Legere. Módszertani kézikönyv az irodalom oktatásához. N. Tóth 
Anikóval közös kiadás (2020), Fejezetek a gyermek- és ifjúsági irodalomból (2015), 
Személyes (az) irodalom (2014). Tanulmányai elsősorban az Irodalmi Szemlében, az 
Opusban, a Partitúrában és az Ambroosiában jelennek meg.

Pölcz Ádám 
ELTE Tanító- és Óvóképző Kar Magyar Nyelvi és Irodalmi Tanszék (https://orcid.org/0000-
0001-7039-8323; polcz.adam@tok.elte.hu)

Pölcz Ádám nyelvész, az ELTE Tanító- és Óvóképző Kar adjunktusa, tanszékvezető-
helyettes. Kutatási területe: a nyelvi tudatosság elérésének lehetőségei a retorikában, a 
szemiotikában és a grammatikában. 2011 óta a Magyar Szemiotikai Társaság titkára, 
2018-ig a Magyar Nyelvi Szolgáltató Iroda irodavezetője volt. Dolgozott rádióbemon-
dóként és televíziós műsorvezetőként is.

Racsko Réka
Eszterházy Károly Egyetem, Informatikai Kar, Digitális Technológia Intézet (racsko.reka@uni-
eszterhazy.hu)

Dr. Racsko Réka az Eszterházy Károly Egyetem Digitális Technológia Intézetének 
egyetemi adjunktusa és a Humáninformatika Tanszék megbízott vezetője. Okleveles 
informatikatanár, pedagógiai értékelés-mérés tanára, kommunikációs szakember, in-
formációbróker végzettségekkel rendelkezik. 2017-ben jelent meg Digitális átállás az 
oktatásban című monográfiája a Gondolat Kiadó által gondozott Iskolakultúra soro-
zatban. Aktív tagja a hazai iskolai digitális módszertani kultúra fejlesztésében, többek 
között a Komplex Alapprogram Digitális alapú alprogramjának vezetőjeként. Kutatási 
területe: digitális átállás fogalmai keretei, a digitális érettség mérésének lehetőségei,  
digitális pedagógiai modellek, IKT-eszközök oktatásba történő integrálásának lehe-
tőségei.

Sárik Anett
Ceglédberceli Általános Művelődési Központ Napsugár Tagóvodája és Alma Bölcsődéje

Sárik Anett jelenleg a Ceglédberceli Napsugár Óvoda óvodapedagógusa. 2013 óta 
foglalkozik gyerekekkel.  Budapesten szerezett kisgyermekgondozó, -nevelő végzett-
séget, majd a Szegedi Tudományegyetemen diplomázott óvodapedagógus szakon. A 
bölcsődei és az óvodai szakmai gyakorlaton szerzett élményei és a szakmámban eltöl-
tött idő tapasztalatai irányították érdeklődését a kisgyermekek IKT-használata felé.

Seres Kristóf
Ungvári Nemzeti Egyetem, Ukrán-Magyar Oktatási Tudományos Intézet, Hungarológiai Köz-
pont (https://orcid.com/0000-0002-5730-2179; 81pigman@gmail.com)
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Az Ungvári Nemzeti Egyetem Ukrán-Magyar Oktatási Tudományos Intézet, Hunga-
rológiai Központ, tudományos munkatársa, az ELTE BTK Nyelvtudományi Doktori 
Iskolája Alkalmazott Nyelvészeti Doktori programjának doktorandusza.

Sztudva Mónika
Művész úti Óvoda és Bölcsőde (https://orcid.org/0000-0002-5709-9393)

A Bem József Óvónőképző Szakközépiskolában 1994-ben fejeztem be tanulmánya-
imat. Az Apor Vilmos Katolikus Főiskolán óvodapedagógia szakot, 2005-ben, majd 
tanító alapszakon vizuális műveltség területet 2015-ben. A Budapesti Műszaki Egye-
temen, közoktatásvezetői és pedagógus szakvizsgát tettem oktatásirányítás szakirá-
nyon 2012-ben. Az Eötvös Loránd Tudományegyetemen Kora gyerekkor pedagógiája 
mesterszakon szereztem 2016-ban neveléstudományi bölcsész diplomát. Az ELTE 
Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar pszicho-pedagógiai szak hallgatóinak három 
éve vezetek gyakorlatot. Az ELTE TÓK hallgatóit számára két éve fogadom gyakorlati 
tárgyaikkal kapcsolatos hospitáláson. A Freinet-módszerrel 2016-ban ismerkedtem 
meg a Kincskereső óvodában. Jelenleg óvodapedagógusként dolgozom A Művész úti 
óvodában.

Szűts Zoltán
Eszterházy Károly Egyetem, Informatikai Kar, Digitális Technológia Intézet (szuts.zoltan@uni-
eszterhazy.hu)

Szűts Zoltán média és digitális pedagógia kutató, habilitált egyetemi oktató. Az Esz-
terházy Károly Egyetem docense és a Digitális Kultúra Tanszék vezetője. Kutatási 
területe az internetes kommunikáció és média, a hypertextualitás, az új média mű-
vészete, az információs társadalom, a digitális kultúra és pedagógia. 2001 óta több 
magyar és külföldi egyetemen oktatott, a fent említett felsőoktatási intézmények mel-
lett az Eötvös Loránd Tudományegyetemen, a Kodolányi János Főiskolán, a McDaniel 
College-ban, valamint a szöuli Hankuk University of Foreign Studies-on is. A világ-
háló metaforái – Bevezetés az új média művészetébe (2013 Osiris) és az Online (2018 
Wolters Kluwer) könyvek szerzője.

Tóth Edit
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