
Név: Szekeresné Gáspár Judit születési év: 1968 

felsőfokú végzettsége és szakképzettsége 

2013-2014   Multikulturális nevelés tanára mesterképzés – Kodolányi János Egyetem 
2014. 
1989-1993   Oligofrénpedagógia-logopédia szakos beszédtechnika tanár, 
gyógypedagógiai tanár - ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar 1993. 

jelenlegi munkahely(ek), munkakör(ök) 

- 2017-     Pázmány Péter Katolikus Egyetem - oktató  

- 1996-     Kodolányi János Egyetem - mesteroktató  

eddigi oktatói tevékenység 

egyetemen: mesteroktató 

felnőttképzésben: tréner 

 

Oktatásban eltöltött évek száma: 23 év 

 

Oktatott tárgyak: Beszédművelés, Beszédtechnika, Nyilvános beszéd és 
prezentáció, Stratégiai és teljesítményközpontú foglalkoztatás, Coaching és 
szakmai gyakorlat, Kommunikációs hídépítés ép és fogyatékos emberek között, 
Hátrányos helyzetűek bemutatása a médiában 

 

oktató szakmai/kutatási tevékenysége, oktatandó tárgy/tárgyak 

a szakterülethez kötődő publikációk 
 
- 2014. Mered vagy nem? – Az érték bennünk van. Szakmai kiadvány 

középiskolások részére Budapest, FSZK 
 

- 2010-2011 Duna Televízió (hetente jelentkező) „Dokureflex” című sorozat - 

műsorvezetés   

 
- 2009. Egyenlő esélyű kommunikáció a médiában. Tanári kézikönyv, Budapest, 

FSZK 

 
- 2009. Gáspár Judit – Kisházy Gergely: Kommunikációs hídépítés ép és fogyatékos 

személyek között. Tanári kézikönyv, Budapest, FSZK 

 
- 1998-2011 Duna Televízió (havonta jelentkező dokumentumsorozat) „Felelet az 

életnek” - felelős szerkesztő, műsorvezető 

 
 
az eddig megszerzett szakmai jártasság, gyakorlottság, igazolható elismertség: 
 
Jelentősebb filmes (szerkesztői, dramaturg, produceri) munkáim:  
 
2019 - Hűség dokumentumfilm - producer 
2015 – Misszió dokumentumfilm - dramaturg 
2014 – A Nobel-díjas hadifogoly dokumentumfilm- szerkesztő 



2013 – Kivonulás a paradicsomba dokumentumfilm - dramaturg  
2010 – Örvény dokumentumfilm - dramaturg  
2008 – Három gyermek, három sors dokumentumfilm - szerkesztő 
2005 – Álomturné dokumentumfilm – szerkesztő  
 
Tudományos / szakmai munka 
 
Projektek 
 
2019. EFOP 1.9.2 – A fogyatékos személyek számára nyújtott szakmai és 
közszolgáltatások hozzáférhetőségének kialakítása, fejlesztése – tréner (FSZK) 
 
2014. TÁMOP-5.6.3. Készség-, képességfejlesztő tréning Büntetésvégrehajtási 
Intézetekben fogvatartottak számára – tréner 
 
2013. Megváltozott munkaképességű munkavállalók alkalmazásának előkészítése – 
felsővezetői tréning, tréner (Mtd Tanácsadó) 
 
2013. TÁMOP 5.4.5. Tréner felkészítés az esélyteremtő kapcsolati tréning vezetésére, 
Képzők képzése – tréner (FSZK) 
  
2010-2013. TÁMOP 5.4.5. Egyenlő esélyű kommunikáció a médiában – tréner (FSZK) 
 
2010-2014. TÁMOP 5.4.5. Kommunikációs hídépítés erősítése és fejlesztése a szociális 
szakemberek és szolgáltatásokat igénybe vevő fogyatékos emberek között – tréner 
(Kézenfogva Alapítvány) 
 
2010-2013. TÁMOP 5.4.5. Képzők képzése oktatás – tréner 
 

Tudományos/ szakmai szervezeti tagság és egyéb tudományos/ szakmai tevékenység 

 
2013-2014. Módszertani dokumentumfilm az Intézményi Férőhelykiváltást Támogató 
Mentorszolgálat-ról – szerkesztő (FSZK) 
 
2010. Oktatófilm egészségügyi dolgozók szakmai továbbképzéséhez – szerkesztő 
(Egészségügyi Szakképző és Továbbképző Intézet) 
 
2009. 3 részes oktatófilm az ELTE BGGYF foglalkozási rehabilitációs képzéséhez – 
szerkesztő 
 
Közéleti tevékenység 

- 

Díjak 

2008. New York Fesztivál – Emberi kapcsolatok díj „Álomturné” című filmért 
2007. Családbarát Médiáért díj 
2007. Pro Familiis díj 
2007. Hégető Honorka díj – Álomturné 
2006. Kamera Hungária díj – kísérlet, újítás kategória – Zozó 
2001. Duna Televízió – nívó díj 

 


