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TANULMÁNYOK 
 

2008-2013:  Eötvös Loránd Tudományegyetem 

  2011-2013:  Pszichológia (MA) 

    Szakirány: Tanácsadás- és Iskolapszichológia 

  2008-2011: Pszichológia (BA) 

 

2007-2009:  City College Üzleti Szakközépiskola 

  Újságíró Szakirány 

 

 

SZAKMAI KÉPZÉSEK, TOVÁBBKÉPZÉSEK 
 

2014. május:  Önismereti csoport vezetése serdülők részére – módszertan és elmélet 
  Vadaskert Alapítvány a Gyermekek Lelki Egészségéért 

 

2013. november: A problémamegoldó tréning szerepe a szuicid prevencióban 
  Semmelweis Egyetem ÁOK Klinikai Pszichológiai Tanszék 

 

 

EGYETEMI ÉS EGYÉB TUDOMÁNYOS TAPASZTALAT 
 

2013 júniusától: Lelki Egészség Munkacsoport munkatársa – Országos Egészségfejlesztési Intézet 
A lelki egészség megőrzésével kapcsolatos kommunikációs tartalmak kidolgozása, 

rendezvények szervezésében való közreműködés. Közérthető, ám tudományos igénnyel 

megírt pszichológiai témájú cikkek készítése online felületre. 

 

2013. április:  Különleges ellátási igényű gyermek a családban – Diplomamunka 
Kutatásomban különleges ellátási igényű gyermekeket nevelő családokban vizsgáltam az 

édesanyák által észlelt stresszt, az általuk alkalmazott megküzdési módokat és az egyéni és 

családi elégedettséget. Vizsgáltam továbbá a családi rítusok és a vallásos megküzdés szerepét 

is a családokban. 

 

 

SZAKMAI TAPASZTALATOK 
 

2013.06.15 -   Képzésszervező – Országos Egészségfejlesztési Intézet  
TÁMOP-6.1.3.B-12/1-2013-0001 „Népegészségügyi kommunikáció fejlesztése” című 

kiemelt Projektben megvalósuló képzési tevékenység koordinációja. Feladatom volt a 

képzések tartalmi és gyakorlati megtervezése, úgy, mint tematikák kidolgozása, a képzési 
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alkalmak felépítése, továbbá a képzési alkalmak megszervezése: helyszínek felkutatása, 

szervezése, kapcsolattartás a vidéki helyszínekkel és az előadókkal. Emellett én feleltem a 

belső szakmai workshopok szervezéséért az Országos Egészségfejlesztési Intézetben dolgozó 

munkatársak számára, és az Intézetbe érkező szakmai gyakorlatos hallgatók ügyintézéséért is.  

 

 

2013. 10. hó   Tananyagfejlesztő – Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minőség –és 

–  2014. 01. hó:  Szervezetfejlesztési Intézet  
 A TÁMOP 6.1.4. Koragyermekkori program keretein belül kommunikációs tréning tankönyv 

anyagának, tartalmának fejlesztése, a könyv megírásában való aktív részvétel. A 

kommunikációs tréning anyag célja a háziorvosok és védőnők készségfejlesztése, 

érzékenyítése.  

 

2013. 02 – 06.hó: Pszichológus  gyakornok – ELTE Életvezetési és Diáktanácsadó 
Önálló esetvezetés szupervízió mellett. Egyetemista kliensekkel való munka, számukra 

nyújtott életvezetési tanácsadás. Esetmegbeszélő csoportokon való részvétel. 

 

2012- :   Pszichológus asszisztens – PR Léder és Léder 
Tréning asszisztensként szervezetfejlesztő munkákban, csapatépítő tréningek tervezésében, 

szervezésében, lebonyolításában való részvétel. 

 

2012. 09-12.hó: Pszichológus gyakornok – Budapesti Korai Fejlesztő Központ 
Diagnosztikai vizsgálatok megfigyelése, szakmai team-üléseken való részvétel, zeneterápiás 

csoportban a vezető asszisztenseként való közreműködés. 

 

2009-2012.  Főszerkesztő – PersPeKtíva 
Az ELTE PPK HÖK kari lapjának főszerkesztőjeként feladatom volt a témagyűjtés, a 

szerkesztőség működésének koordinációja (feladatok kiosztása, szerkesztőségi ülések 

megtartása, új tagok integrálása, szerkesztőségi csapatépítések lebonyolítása), a nyomdával 

való kapcsolattartás, és az én felelősségem volt a lap kéthetente való megjelenése.  

 

2008. február:  Pszichológus asszisztens gyakornok 
Vas Megye és Szombathely Megyei Jogú Város Markusovszky Kórháza, Egyetemi 

Oktatókórház, Felnőtt Pszichiátriai Gondozó és Szakrendelés – Az osztály működésének 

megfigyelése, hospitálás. 

 

NYELVTUDÁS 
 

Angol:   Középfokú nyelvvizsga (B2 – írásban és szóban egyaránt) 

Német:   Középfokú nyelvvizsga (B2 – írásban és szóban egyaránt) 


