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Jelenlegi munkaviszonyának kezdete:
1993
Korábbi munkatapasztalatai:
 Hajdúböszörményi Óvóképző Gyakorló Óvoda - Óvodapedagógus - 1980-87
 Városi Nevelési tanácsadó - Fejlesztő pedagógus - 1990-93
Közéleti tevékenység:






Kari Minőségügyi Bizottság vezetője
Óvodapedagógiai szakkabinet vezetője, szakfelelős
Kelet-Közép Európai Kora gyermekkori kutatóközpont vezetője
Felzárkózás a Magasabb Szintű Oktatáshoz Közalapítvány kuratóriumi tagja
Pro Regine Alapítvány kuratóriumi tagja

Pályázati tevékenység:
Részt vettem a HEFOP 3.3.2. pályázatban a felsőoktatás tartalmi korszerűsítésében, új tanuló és
tanulás központú tantárgycsomag kidolgozásában
 Részt vettem HEFOP 2.1.1. programban tréneri és mentor feladatot ellátva a projektpedagógia
alkalmazásának bevezetése a közoktatási intézményekben témában, amelyre képzők képzésén
szereztem jogosítványt
 TÁMOP 3.3.1 programban kidolgoztam az Óvodai IPR 30 és 60 órás képzési tematikákat
 HEFOP-3.3.2. segédanyagok kidolgozása és kipróbálása két munkacsoportban,
 Kompetencia-alapú tanítási tanulási programok elterjesztése a Hajdú-Bihar Megyei
pedagógusképzésben
 TÁMOP_3.3.1-07/1-2008_0003 Integrációs tanácsadók országos felkészítése az óvodai
intézményi folyamat-tanácsadásra, a kifejlesztett programcsomag továbbfejlesztése keretén belül
tesztelési és képzési feladatok












Projekttel könnyebb! címmel a Nógrád Megyei Pedagógiai Intézettel közös képzési tematika és
tréningek szervezése óvodák és iskolák számára elnyert pályázat alapján
Óvodapedagógusok IPR mentoraként veszek részt a TÁMOP 3.1.4 programban
Szakértőként részt vettem a TÁMOP 4.1.2. Projekt Munkacsoport tevékenységében a Debreceni
Egyetem, a Nyíregyházi Főiskola és Kölcsey Ferenc Református Tanítóképző Főiskola közös
pályázatában
Részt vettem a TÁMOP 4.1.4 „Minőségfejlesztés a felsőoktatásban” című projekt keretében a
képzők képzésében
Kidolgoztam 2017-ben a Kárpátmedencei óvodafejlesztő program keretében a projektpedagógiai
képzési tematikát és segédanyagot, majd a képzők képzését vezette, azután pedig a külhoni
képzéseket vezettem, mentoráltam
TÁMOP-3.1.1-11/1-2012-0001 "XXI. századi közoktatás-fejlesztés, koordináció" pályázat
keretében országos képzési tematikát dolgoztam ki az óvodajáték és támogatása tárgyában
EFOP-3.1.3-16-2016-00001 Társadalmi felzárkózási és integrációs köznevelési intézkedések
támogatása pályázat szakértője voltam

Elismerések:
2007. Dékáni Elismerő Oklevél
2012. Tudományegyetemi Karok Elnökének Elismerő Oklevél
2014. Brunszvik Teréz díj
2015. Kiváló szakdolgozat konzulense
2017. A Kar Kiváló Dolgozója, Kiváló szakdolgozat konzulense
2018. Kiváló szakdolgozat konzulense

Kutatási témák:
Az érintés- szeretetet kapcsolat sajátosságai a magyar óvodában
A kisgyermekek játékának intézményes vonásai
Magyar óvoda projektpedagógia szemlélete és gyakorlata
A gyermeki szükségletekre kialakított óvodai gyakorlat






Egyéb szakmai tevékenységek






Közös kutatás kora gyermekkori témában Plymouth Egyetem, Northampton Egyetem
EECERA nemzetközi konferencia szervező elnöke
*A szabad játék fontossága
*Az óvodai játék környezetkultúrája
Számtalan hazai és külhoni konferencia, továbbképzés, felkészítő tanfolyam előadója
DVD: Az óvodás gyermek játékának kibontakozását segítő módszertan

Elérhetőség:



Email: palfisan1@gmail.com
Telefon: 06-30-856-77-69

