
Az oktató személyi-szakmai adatai 

Név: Tóthné dr. Szűcs Éva Születési év: 1960 

Végzettség és szakképzettség, az oklevél kiállítója, éve  

 

Magyar - orosz szakos általános iskolai tanár, BGYTF, 1983; 

Magyar nyelv és irodalom szakos középiskolai tanár,KLTE, 1987. 

Doktor univ. fokozat, KLTE, 1995. 

Jelenlegi munkahely(ek), a kinevezésben feltüntetett munkakör(ök), több munkahely esetén 

aláhúzás jelölje azt az intézményt, amelynek „kizárólagossági” nyilatkozatot (A) adott!  

 

Nyíregyházi Egyetem,Tanítóképző Intézet, főiskolai adjunktus 

Tudományos fokozat (a tudományág és a dátum megjelölésével) az Ftv. 149.§-a (5) bekezdésében 

foglaltak szerint: (PhD / CSc vagy DLA, stb.) (pl. CSc (közgazdaságtud.) 1998, vagy PhD 

(építészmérnöki tud.) 2006) (5 éven belül megszerzett PhD esetén az értekezés címe is!)  

Tudományos/művészeti akadémiai cím/tagság: „dr. habil” cím, MTA doktora cím (DSc); MTA 

tagság, (lev. vagy r. tag), egyéb címek 

ELTE Bölcsészettudományi Kar, Nyelvtudományi Doktori Iskola, Alkalmazott nyelvészeti 

doktori program 2009—2012 - abszolutórium. 

 

Széchenyi professzori ösztöndíj, Széchenyi István ösztöndíj, vagy Békéssy György posztdoktori 

ösztöndíj, stb. és juttatásának időpontja 

 

Az eddigi oktatói tevékenység (oktatott tárgyak, oktatásban töltött idő, oktatás idegen nyelven, 

külföldi intézményben, stb.) 

 

Oktatásban töltött idő 34 év (30 év felsőoktatásban). 

Oktatott tantárgyak:  

Irodalomtörténet; Anyanyelvi tantárgy-pedagógia; A kommunikáció elmélete és gyakorlata; 

Gyermekirodalom; A magyar nyelv és irodalom tantárgy-pedagógiája; Bevezetés az 

irodalomtudományba; Anyanyelvi tehetséggondozás; A kritikai gondolkodás fejlesztése 

olvasással és írással (RWCT); Korunk irodalma; Drámapedagógia. 

1994-2001 Beregszász, Kárpátaljai Magyar Főiskola tanító és óvodapedagógus hallgatók képzése 

2012/2013.tanév 2. félévében vendégoktató Nagyváradon, a Partiumi Keresztény Egyetemen. 

Oktatott tantárgy: Magyar irodalom és gyermekirodalom. 

Az eddigi szakmai (tudományos, kutatás-fejlesztési, alkotói, művészeti) gyakorlat és eredményei  

1996-tól főiskolai adjunktus, Nyíregyházi Egyetem Tanítóképző Intézet. 

   2012/2013. tanév 2. félévében vendégoktató, Nagyvárad, Partiumi Keresztény 

Egyetem. 

1987-től 1996-ig főiskolai tanársegéd, Bessenyei György Tanárképző 

Főiskola Tanítóképző Intézet. 



1994—2000 Beregszász,  II. Rákóczi Ferenc  Kárpátaljai Magyar Főiskolán 

oktató. 

1983—1987 Nagykálló, Budai nagy Antal Óvónői Szakközépiskola, tanár, 

magyar   munkaközösség vezetője. 

 Oktatás (nappali, levelező tagozaton, felsőfokú szakképzésen), tudományos 

kutatás  és a  kutatási eredmények publikálása, szakmai rendezvények 

szervezése, hazai/nemzetközi tudományos konferenciákon való részvétel, 

oktatásszervezés. 

2002/2003 tanévtől 2006-ig a „Tanulási zavarok felismerése és kezelése” 

pedagógus szakvizsgára felkészítő szakirányú továbbképzésen előadások 

tartása. 

2001/2002 tanévben az „Új módszerekkel a tehetséggondozásért” főiskolai 

pályázat tanítói alprogramjának kidolgozása, a „Verbális képességfejlesztés” 

című tantárgy tematikájának megtervezése. 

2008-tól 2010-ig a „Tanítói kompetenciák elsajátítása” tanfolyam felelőse, 

szervezője. 

 

Tehetséges hallgatók országos anyanyelvi tanítási és mesemondó versenyekre, 

valamint Országos Tudományos Diákköri Konferenciákra való felkészítése. 
 

Az oktatott tárgy/tárgyak és az oktató szakmai/kutatási tevékenysége kapcsolatának bemutatása: 

a) az elmúlt 5 év szakmai, tudományos (művészeti) munkássága a szakterületen (a legfontosabb 

publikációk vagy alkotások (max. 5) felsorolása) 

b) az eddigi tudományos-szakmai életmű szempontjából legfontosabb 5 publikáció vagy alkotás 

felsorolása - amennyiben azok az a) pontban megadottaktól különböznek  

Mindkét lista szabályszerű bibliográfiai adatokkal: szerző(k), cím, a megjelenés helye/ könyv 

kiadója, éve, terjedelme 

a)  

1.  A kérdezés mint szövegértési stratégia 1–4. osztályban. In: Stark Gabriella, Baranyai   

Tünde, Szabó-Thalmeiner Noémi, Végh Balázs Béla (szerk.) Határon innen és határon 

túl: A magyar nyelvű óvodapedagógus- és tanítóképzés időszerű kérdései. Konferencia 

helye, ideje: Szatmárnémeti, Románia, 2014.05.08-2014.05.09. Csíkszereda: Státus 

Kiadó, 2014. pp. 438-452.  (ISBN:978-606-661-036-0)  

2.  Tóthné Szűcs Éva, Bartha Krisztina: Középiskolás nagyváradi és nyíregyházi 

tanulók olvasási szokásai. In: Koutny I, Dávid M, Németh Sz, Kornatowski P (szerk.) 

Magyar–lengyel kapcsolatok = Kontakty polsko-węgierskie: Kontrasztív nyelvészeti, 

irodalmi és kulturális kutatás = Kontrastywne badania językoznawcze, literackie i kulturalne. 
Konferencia helye, ideje: , 2011.03.23-2011.03.25. Poznan: Adam Mickiewicz University, 

2012. pp. 210-223. (ISBN:978-615-5097-57-7 

b) 

1. Nyíregyházi középiskolások olvasási szokásai  

Anyanyelv-pedagógia 2011 /3. 25 p. 

2. Szóelőhívási és szóértési vizsgálatok. In: Jenei Teréz és Margitics Ferenc (szerk.): 

Generációk és nézőpontok. Élmény ’94. Bt. Nyíregyháza, 2011. 217–232.  

3. 14—16 éves tanulók olvasási szokásainak vizsgálata. In: Semsei Imre és Mikóné 

Márton Julianna (szerk.) A IV. Nyíregyházi Doktorandusz (PhD/DLA) konferencia 

http://www.isbnsearch.org/isbn/9786066610360
http://www.isbnsearch.org/isbn/9786155097577


kiadványa. (Nyíregyháza, 2010. december 10.) Debreceni Egyetemi Kiadó 

Debrecen University Press, Debrecen, 2011. 203—210. 

4. Razrabotka hudozsesztvenno- lityeraturnih tyeksztov pri pomosi dramatyicseszkih 

igr.In:Psziholoho- pedahohicsnyi osznové humanizacii navcsalyna- vihovnoho 

proceszu v skoli ta vuzi. Rivnye, 2001. 477—481. 

5. Dramopedagogicseszkije szredsztva obucsényija na radnom jiziké v szrednyih skolah 

Vengriji. In: Zbirnik naukovih prac Regi. Rivnye, 2000. 221—225. 

 

 

Tudományos / szakmai közéleti tevékenység, nemzetközi szakmai kapcsolatok, elismerések 

1987-től 2010-ig a Bessenyei Irodalmi és Művelődési Társaság tagja  
1995-tól Országos Óvó- és Tanítóképző Főiskolák Egyesületének tagja 
 2004-től 2006-ig a Nyíregyházi Főiskola Bölcsészettudományi Kar Kari Tanácsának a tagja  
 2006-tól 2010-ig a Nyíregyházi Főiskola Pedagógusképző Kar Kiadványozási Bizottságának                     
 2006-tól 2010-ig a Nyíregyházi Főiskola Pedagógusképző Kar Kari Tanácsának tagja. 
 2010-től a Magyar Pedagógiai Társaság tagja. 
 2000-től FDSZ - bizalmi. 
 2016-FDSZ Elnökség elismerő oklevele. 
 
 

 

 


