Célkitűzésünk
felkészíteni hallgatóinkat az óvoda- és
iskolapszichológia, a pálya-, életvezetési- és
krízistanácsadás elméleti és gyakorlati
kérdéseiben.

Eötvös Loránd Tudományegyetem
Pedagógiai és Pszichológiai Kar
Pszichológiai Intézet

A következő területeken szerezhetsz
kompetenciákat

Tájékoztató a
Tanácsadás- és iskolapszichológia
szakirányról

φ
φ
φ
φ
φ
φ

Életvezetési, pár és családi tanácsadás
Pályaválasztási tanácsadás
Csoportos tanácsadás
Óvoda- és iskolapszichológia
Nevelési tanácsadás, krízisintervenció
Egészségpszichológiai tanácsadás

Szakirányunk szakmai tartalma, főbb

Munkatársaink
Szakirányfelelős
Dr. Kollár Katalin egy. docens
iskolai szociálpszichológia,
tanárképzés, iskolai konzultáció

Dr. Balázs Judit egy. docens
figyelemhiányos/hiperaktivitás
zavar, pszihiátriai zavarok
diagnosztikája

Dr. Biró Eszter egy. adjunktus
daganatos betegek támogatása,
hospice-palliatív ellátás, gyász
fájdalomcsillapítás pszichés tényezői

területek
φ
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φ
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Célunk olyan – elsősorban a gyakorlatban
dolgozó – szakemberek képzése, akik a
gyermekkor, az ifjúkor és a felnőttkor
szocializációs kérdéseiben, a nevelés és
oktatás kérdéseiben és a tanácsadás
legkülönbözőbb területein egyaránt
jártasak
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Egyéni és csoportos tanácsadás
Egyéni és életvezetési tanácsadás
Pálya- és munkatanácsadás
Krízisintervenció
Szervezetelmélet és szervezetfejlesztés,
iskolai szervezetek vizsgálata
Iskolapszichológia
Nevelés- és oktatáspszichológia
Iskolai konzultáció
Nevelési tanácsadás
Fejlődéspszichopatológia, gyermek és
serdülő pszichiátria
Társadalomtudományi ismeretek
Módszerspecifikus képzések
Társadalmi integrációt segítő speciális
kollégium
Diagnosztikai módszerek

Dr. Gyebnár Viktória f. docens
vizuális tehetségek kiválasztása,
vizuális nevelési programok
hatásvizsgálata

Dr. Kalmár Magda egy. tanár
fejlődéspszichológia, atipikus
gyermekkori fejlődés

Dr. Kiss István egy. adjunktus
pályalélektan, életpálya tervezés,
életvezetési kompetencia

Dr. Kiss Orhidea egy. adjunktus
ember-számítógép interakció,
humán erőforrás gazdálkodás

Dr. Kissné Viszket Mónika egy. adj.
családi dinamika, pályatanácsadás
iskola rendszerszemléletben

Dr. Lénárd Sándor egy. adjunktus
szociális kompetencia fejlesztése,
fejlesztő értékelés, hátrányos helyzet

Dr. Varga Katalin egy. docens
módosult tudatállapotok
szubjektív élményvilága

Kutatócsoportjaink és műhelyeink
φ
φ
φ
φ
φ

Differenciális pszich. és tesztmódszertan szcs.
Iskolai tanulás kutatócsoport
Tanári pályaszocializáció kutatócsoport
Diáktanácsadó
Rendszerszemléletű tanácsadás kutatás
munkacsoport
φ Kvalitatív pszichológiai munkacsoport

Rendezvényeink
Dr. Lisznyai Sándor egy. adj.
fiatalok mentálhigiénés problémái,
terápiás közösségek pszichológiája,
drogrehabilitáció

Dr. Rácz József egy. tanár
pszichoaktív szerhasználat,
ifjúkori kultúrák kvalitatív kutatása

Dr. Ritoók Pálné egy. docens
pályaszocializáció sajátosságai,
krízisjelenségek a pályafejlődésben,
egyéni és csoportos tanácsadás

Schildné Pulay Klára egy. adj.
tréningvezetés, örökbefogadás,
funkcionális meddőség

φ Iskolapszichológia továbbképzések
φ FETA Szakmai Nap

A főváros szívében elhelyezkedő ELTE PPK
Pszichológiai Intézete megkülönböztetett
helyet elfoglaló bázisintézménye a hazai
pszichológus képzésnek. Oktatóink száma
meghaladja a 100 főt, s közel 50
gyakorlóhelyen szerezhetnek tapasztalatot
hallgatóink az elméleti képzés mellett.
Nagyszámú
kutatási
és
fejlesztési
projektjeink sikerét kiterjedt hazai és
nemzetközi
kapcsolatok
ápolásával
biztosítjuk,
melyekben
hallgatóink
intenzív szerepet vállalhatnak. Kiterjedt
ERASMUS kapcsolataink révén hallgatóink
közül sokan tanulmányaik egy részét
külföldi egyetemeken vlgezhetik.

Partnereink
φ
φ
φ
φ

Felsőoktatási Tanácsadás Egyesület (FETA)
Életvezetési Diáktanácsadó
Kortárs Segítők
Országos Iskolapszichológiai Módszertani Bázis

Képzés: 4 féléves
Jelentkezés: március 1-ig
Referenciamunka: június 7.
Szóbeli felvételi: július 2-július 5.

Gyakorlóhelyeink
φ SOTE I. Gyermekklinika
φ Jahn Kórház III. Pszichiátriai Rehabilitációs
Osztály
φ Vadaskert Kórház és Szakambulancia
φ ELTE Speciális Gyakorló Óvoda és Korai
Fejlesztő Módszertani Központ
φ Péterfy Sándor utcai Kórház és Rendelőintézet,
Krízisintervenció
φ Nevelési tanácsadók és gyermekotthonok
φ Aszódi Javítóintézet
φ Alapítványok (Ágacska, Lelki Egészségvédő
Alapítvány, Kék Vonal, stb.)
φ Iskolák és óvodák

Felvételi Iroda:
(06-1)-461-4575, (06-1)-461-4500/3486
vagy /3487
felvinfo@ppk.elte.hu
Szakmai információk:
pszichologia.tanulmanyok@ppk.elte.hu
http://pszichologia.elte.hu
http://iskpszi.elte.hu
http://www.tanacsadastanszek.elte.hu/

