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Tanulmányok és végzettségek:  
 

2002 – 2006. Pécsi Tudományegyetem, klinikai és mentálhigiéniai gyermek és ifjúsági szakpszichológus  
1995 – 2000. Debreceni Egyetem, pszichológus – pszichológia szakos tanár 
 
2017. Magyar Tehetségsegítő Szervezetek Szövetsége 
Egyéni tehetségfejlesztő programok kidolgozásának és megvalósításának alapjai 
 
2008. Vadaskert Alapítvány a Gyermekek Lelki Egészségéért 

Művészetterápiás önismereti csoport vezetése serdülők részére – módszertan és elmélet 

 
2004 – 2007. Magyar Személyközpontú Pszichoterápiás Egyesület 
személyközpontú módszerspecifikus pszichoterápia 
50 óra terápia-elmélet, 180 óra önismereti csoport, 100 óra pszichoterápiás gyakorlat,  
100 óra szupervízió 
 
2000 – 2003. Lelki Egészségvédő Alapítvány 
szenzoros integrációs (Ayres-) terápia 
30 óra elmélet, 30 óra gyakorlat, 30 óra saját élményű csoport, 30 óra közös esetfeldolgozás 

 
1999 – 2003. Magyar Családterápiás Egyesület 
150 óra elmélet, 2 x 50 óra szupervízió 
 

 
Oktatási tevékenység:  
 

2019. szeptember 1-től Károli Gáspár Református Egyetem Tanítóképző Főiskolai Kar 
 
 

Kapcsolódó tevékenységek: 
 

EFOP-3.4.3-16-2016-00016 projekt 
A.1. Közvetlen felsőoktatási részvételt növelő beavatkozások alprojekt: hallgatói lemorzsolódás 
csökkentése érdekében végzett szakmentori és vezető mentori tevékenységek 
A.2. Oktatási innováció – a felsőoktatási képzési szerkezet, módszer és tartalom modernizálása, 
munkaerő-piaci relevanciájának fokozása alprojekt: elektronikus tananyagfejlesztés (6-12 évesek 
pszichológiája, Fejlődéslélektan) 
A.4. Kárpát-medencei oktatási tér kialakítása alprojekt: konferenciaszervezés és konferenciakötet 
szerkesztése 
megbízó: Széchenyi István Egyetem 
 
EFOP-3.5.2-17-2017-00002 projekt  
elektronikus tananyagfejlesztés: A szociális tanácsadás pszichológiája, Az iskolai szociális munka 
elmélete és gyakorlata, Szociális munka az egészségügyben 
megbízó: Universitas-Győr Nonprofit Kft. 

 
EFOP-1.9.5-VEKOP-16-2016-00001 A kora gyermekkori intervenció ágazatközi fejlesztése 
2.1. A tipikus fejlődés jellemzői, az eltérő fejlődésmenet figyelemfelkeltő jelei a korai életkorban 
ágazatközi együttműködést segítő képzés oktató 
megbízó: Családbarát Ország Nonprofit Közhasznú Kft. 
 



TÁMOP 5.4.10-12/1-2012-0001 Szociális képzések rendszerének modernizációja projekt IV. 
alprojektje tananyag-szerkesztő 
megbízó: Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet – Apor Vilmos Katolikus Főiskola 
 
 

Korábbi szakmai feladatok: 
 

2017. decembertől Személyiségfejlesztő Akadémia (Győr): érzelmi intelligencia-fejlesztő 
csoportok számára kurzusvezetés az érzelmi intelligencia modelljei és vizsgálati lehetőségeik 
témájában, elméleti és csoportos gyakorlati óraszervezéssel 
 
2017 – 2020. Széchenyi István Egyetem Apáczai Csere János Kar (Győr): oktatás, VR-
tananyagfejlesztés, kötet- és folyóirat-szerkesztés, kari vezető mentori tevékenységek, kari TDK-
titkár 
 
2004 – 2019. Apor Vilmos Katolikus Főiskola (Vác): oktatás, konferenciaszervezés, kötet- és 
folyóirat-szerkesztés és -kiadás, pszichológiai tanácsadás, tudományos és pályázati referens 

 
2016. Fővárosi Pedagógiai Szakszolgálat 2. sz. Szakértői Bizottsági Tagintézménye:  
pszichodiagnosztika 
 
2014. Magyar Tehetségsegítő Szervezetek Szövetsége Tehetséghidak Program:  
tehetség- és pályatanácsadás 
 
2010 – 2014. Pestszentlőrinc-Pestszentimre Egészségügyi Szolgáltató Kft. Mentálhigiénés Központ:  
pszichológiai gondozás, diagnosztika és terápia 
 
2010. XI. ker. Logopédiai Intézet: egyéni és csoportos pszichoterápia logopédiai ellátást igénylő 
gyermekek számára, szülőcsoport vezetése dadogó gyermekek szülei számára, tanácsadás, 
konzultáció biztosítása pedagógusok és logopédusok számára 
 
2000 – 2010. Majer István Nevelési Tanácsadó és Gyermekjóléti Szolgálat (Esztergom):  
pszichológiai gondozás, diagnosztika és terápia 

 
2002 – 2003. Zölderdő Óvoda: szenzoros integrációs (Ayres-) terápia logopédiai ellátást igénylő 
gyermekek számára 
 
2002 – 2003. Váci Nevelési Tanácsadó Szobi tagintézménye, Szobi Családsegítő és Gyermekjóléti 
Társulás: pszichológiai gondozás, esetmegbeszélő csoport vezetése 
 
2000 – 2004. Ferencvárosi Nevelési Tanácsadó:  
óvoda- és iskolapszichológiai gondozás, diagnosztika és terápia 
 
1999-től Értelmes Életért Alapítvány:  
önkéntes segítő tevékenység halmozottan sérült vak fiatalok, családjaik és segítőik számára 
 
 

Kutatási terület: 
 

érzelmi intelligencia, empátiás érzékenység szerepe a konfliktuskezelésben és a megküzdésben, 
tehetséggondozás, képességek kibontakoztatását segítő pszichológiai és pedagógiai hatótényezők 

 
Díjak, ösztöndíjak: 
 

2013. Váci Katolikus Felsőoktatásért kitüntetés 
2008., 2011. Apor Vilmos Katolikus Főiskola Dicsérő Oklevél 
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