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SZAKMAI TAPASZTALAT
2012. 09. 01. – máig

Munkáltató:

egyetemi oktató, adjunktus; tanársegéd (2009. július 1.- augusztus 31.), főiskolai tanársegéd (2006. január 15.2009. június 30.), gyakorlatvezető (2005. szeptember 1. – 2006. január 15.), gyakorlatvezető félstátuszban (2004.
szeptember 1. – 2005. augusztus 31.)
Kaposvári Egyetem Pedagógiai Kar, Kaposvár, 7400 Guba Sándor u. 40.
oktatás: oktatott tárgyak mesterszakon: Múzeumpedagógia; oktatott tárgyak alapszakon: Múzeumpedagógia,
Múzeumpedagógia elméletben és gyakorlatban; Múzeumpedagógiai gyakorlat; Közösségfejlesztés a művészet
eszközeivel múzeumi környezetben; Módszertani játékok, játékos módszertan; Csoportos és egyéni önérvényesítő
tréning; Művelődéstörténet; Játékmesteri gyakorlatok
szakindítási anyagok összeállításában közreműködés: Komplex művészeti nevelés MA (2014), Kulturális
örökség tanulmányok MA (2012), Múzeumpedagógia szakirányú továbbképzési szak (2010)
részvétel pályázatokban: TANÍTSUNK MÚZEUMBAN! Útmutató óvodapedagógusoknak, tanítóknak,
gyógypedagógusoknak, akik szeretnék kipróbálni, hasznosítani a múzeumi környezetet nevelési-oktatási- fejlesztési
célokra1: 3802/05858 számú NKA-pályázat (2014 szeptember -2015. szeptember)
TÁMOP-4.1.2. B.2-13/1-2013-0014 (2014-) vezető kutató, TÁMOP-4.1.1. C-12/1/KONV-2012-0011 kutatási
munkatárs (2013-14), NKA, Szépirodalom és Ismeretterjesztés Kollégiuma, Alkotói támogatás. Győztes pályázat.
Pályázati téma: TISZTÁLKODÁSI SZOKÁSOK A DUALIZMUS KORI MAGYARORSZÁGON, KÜLÖNÖS
TEKINTETTEL BUDAPESTRE. Portál azonosító: A2001/N3533 (pályázati azon.: 3802/04693). 2013. április-2014.
április.
Kadarkúti LHH-s kistérségben a TÁMOP-4.1.1.C-12/1/KONV-2012-0011 azonosító számú, »Pannon modell« –
regionális szintű, ágazati felsőoktatási együttműködés megvalósítása az élelmiszerbiztonság és a gasztronómia
területén” elnevezésű projekt keretében végzett kutatás, kutatási munkatárs
„Egyenlő munkáért egyenlő bért” Nemek közötti bérkülönbségek Magyarországon. A Szociális és Munkaügyi
Minisztérium Nők és férfiak Társadalmi Egyenlősége Osztály által támogatott kutatás (5627-4/2007/SZMM sz.
szerződés alapján (2007), kutatási munkatárs).
konferenciaszervezés: Gyermekkultúra Konferencia és Kiállítás, ELTE TÓK 2014. november 20–21. – operatív
szervező bizottsági tag; Nevelés művészettel: a nevelés művészete – konferencia a művészettel nevelésért,
Kaposvári Egyetem PK, 2013. március 22. – szervező; Múzeum és pedagógia < Múzeumpedagógia, Múzeumok
nagyító alatt c. konferencia, Kaposvár, 2011. november 18. – főszervező
kutatás: kutatási területek: A múzeumok és a felnőttképzés Magyarországon – a múzeumi felnőttképzés helyzete;
Múzeumpedagógiai és múzeumandragógiai módszertan; Higiéniai és tisztálkodási szokások változása
Magyarországon 1850-1920 (PhD dolgozat); Higiéniai és tisztálkodási szokások változása a kora újkori
Magyarországon.
előadás, publikáció, tanulmányírás:
https://vm.mtmt.hu/search/slist.php?lang=0&AuthorID=10036213&Scientific=0&orderby=3DDA4aCa
közreműködés TDK dolgozatok bírálatában
részvétel a Kaposvári Egyetem Pedagógiai Kar bizottságaiban: Oktatási Bizottság – tag, Minőségirányítási
Bizottság – tag, Kulturális Bizottság – tag
egyéb tagságok:
Médiaértés Egyesület alapító tag (2014. febr. 25. – től)
Felnőttképzés Fejlesztéséért Egyesület, tag (2010-)
Óvó- és Tanítóképzők Egyesülete Társadalomtudományi Szakmai tagozat, tag (2010-)

1 Munkacím: Pedagógusok a múzeumban, avagy amit a múzeumok iskolai hasznosításáról, múzeumpedagógiáról, múzeumlátogatásról tudni érdemes
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TANULMÁNYOK
2006-2014

pHD történelemtudományok (művelődéstörténet szakterület (2014)
Eötvös Lóránd Tudományegyetem BTK

1998-2006

Új és legújabbkori történeti Muzeológus (2006)
Történelem szakos bölcsész (2004)
Történelem szakos tanár (2004)
Eötvös Lóránd Tudományegyetem BTK
történelem, muzeológia, múzeumpedagógia, pedagógia, pszichológia, retorika, szaktárgyi tanítási gyakorlat (ELTE
Radnóti Miklós Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium)
Egyéb teljesített képzések:
Magatartási és beilleszkedési zavarokkal küzdő gyerekekek egyéni és csoportos fejlesztése élménypedagógiai
foglalkozásokon keresztül, 30 órás pedagógus-továbbképzési program. Kalandok és Álmok Szakmai Műhely
képzése, Tanúsítvány sorszáma: 2015/M/6/74/1478
Család és környezet a tehetség támogatásában (a tehetség azonosítása és segítése a pszichológia eszközeivel)
(R520_006) tanúsítvány, Kaposvári Egyetem Pedagógiai Kar (2013)
Múzeum, mint tantárgy – Megújuló múzeumok és az iskolarendszer, szakmai tanácskozás és műhelymunka.
Továbbképzés (pontértéke 5 pont). Paks, Paksi Képtár (2013)
Projektmenedzser tanfolyam (2010), Kaposvári Egyetem
Tanúsítvány: „A Bologna folyamat képzési jellemzői, kompetenciák és minőség a felsőoktatásban” c. képzésen való
részvételért, Kaposvári Egyetem (2008)
Művelődéstörténeti programbizonyítvány (2004)

SZEMÉLYES KÉSZSÉGEK
Anyanyelve

magyar

Egyéb nyelvek

SZÖVEGÉRTÉS

BESZÉD

ÍRÁS

Hallás utáni értés

Olvasás

Társalgás

Folyamatos beszéd

német

B2

B2

B2

B2

angol

B2

B2

középfok szóbeli (A): 2004. november 19.; 528539; írásbeli (B): 2005. január 21.; 572120
B2

B2

B2

B2

középfok (C) 2006. április 27.; 852793
Szintek: A1/2: alapszintű felhasználó - B1/2: Önálló felhasználó - C1/2: Mesterfokú felhasználó
Közös Európai Nyelvi Referenciakeret
Kommunikációs készségek

jó kommunikációs készség
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Szervezési/vezetői készségek

Munkával kapcsolatos készségek

Számítógép-felhasználói
készségek
Egyéb készségek

Anett Takács

szervező készség (oktatás felsőoktatásban; konferenciaszervezés; terepgyakorlatok szervezése:
Erdély, Rijeka, Hallstatt, Bárdudvarnok, Mesztegnyő; projektirányítási tapasztalat (szakindítási
anyagok összeállítása, pályázatok készítése team-ban)
csapatszellem, jó alkalmazkodás a változó munkafeltételekhez, tapasztalat a minőségellenőrzési
folyamatok terén (KE PK Minőségirányítási Bizottság-tag)
alkalmazó szintű ismeret Microsoft Office eszközök használatában

kreativitás, jóga, túrázás, futás
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