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POZÍCIÓ / BEOSZTÁS gyógypedagógus, logopédus, szurdopedagógus, pszichológus

SZAKMAI TAPASZTALAT

2009. aug. –jelenleg gyógypedagógus, logopédus, szurdopedagógus, pszichológus
Odú Központ, Pedagógiai Szakszolgálati Intézmény, Szeged 

Hallássérült, beszédfejlődésben megkésett vagy akadályozott gyermekek komplex korai fejlesztése, 
valamint artikulációs zavarral küzdő óvodás gyermekek logopédiai ellátása. Később ezek mellett korai
fejlesztésben részt vevő, illetve óvodás korú, vagy iskolás gyermekek pszichés megsegítése, a 
Nevelési Tanácsadó keretein belül pszichológiai tanácsadás, valamint a gyermekek szüleinek 
pszichés megsegítése. 

2009. júl. –2009. aug. utazó logopédus – szurdopedagógus
Szeged Kistérség Többcélú Társulása, Szeged 

Szeged város többségi általános iskoláiban beszéd- és hallássérült gyermekek egyéni fejlesztése. 
Diagnosztikus felmérések elvégzése, egyéni fejlesztési tervek kidolgozása.

2005. szept. –2009. jún. utazó logopédus, szurdopedagóus
Fekete István Általános Iskola, Szeged 

Szeged város többségi általános iskoláiban beszéd- és hallássérült gyermekek egyéni, fejlesztése. 
Gyógypedagógusi szaktanácsadás, tanácsadás szülőknek, tájékoztató előadások tantestületeknek, 
pedagógusok felkészítése a speciális nevelési igényű tanulók fogadására.

TANULMÁNYOK

2017. 09. –jelenleg klinikai és mentálhigiéniai gyermek- és ifjúsági szakpszichológia
Pécsi Tudományegyetem, Pécs 

Klinikai pszichodiagnosztika, pszichopatológia, 

2013. okt. –2015. jan. relaxációs gyakorlatvezető
Magyar Relaxációs és Szimbólumterápiás Egyesület, Szeged 

autogén tréning

2010. szept. –2013. jún. pszichoterapeuta jelölt
OORI Pszichoszomatikus és Pszichoterápiás-rehabilitációs Osztály (Tündérhegy), 
Budapest 

pszichoterápiás első interjú, dinamikus szemléletű rövid pszichoterápia

2009. szept. –2011. okt. pszichodráma, önismereti képzés (150 óra)
Magyar Pszichodráma Egyesület, Budapest 

2005. szept. –2009. jún. okleveles pszichológus
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Szegedi Tudományegyetem, Szeged 

klinikai-és személyiség, kognitív- és neuropszichológia szakirány

2001. szept. –2005. jún. okleveles gyógypedagógus
ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Főiskolai Kar, Budapest 

logopédia szakos tanár – hallássérültek pedagógiája szakos terapeuta

1997. szept. –2001. jún. gimnáziumi érettségi
Horváth Mihály Gimnázium, Szentes 

drámai tagozat, beszédtechnika, színházi alapismeretek

SZEMÉLYES KÉSZSÉGEK

Anyanyelve magyar

Idegen nyelvek SZÖVEGÉRTÉS BESZÉD ÍRÁS

Hallás utáni értés Olvasás Társalgás Folyamatos beszéd

angol B1 B2 B1 B1 B1

Angol középfokú, komplex B2 államilad elismert nyelvvizsgabizonyítvány 

német A2 B1 A1 A1 A2

Német alapfokú, komplex B1 államilag elismert nyelvvizsga bizonyítvány 

Szintek: A1 és A2: Alapszintű felhasználó - B1 és B2: Önálló felhasználó - C1 és C2: Mesterfokú felhasználó
Közös Európai Nyelvi Referenciakeret   

Járművezetői engedély(ek) B
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