EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁ NYEGYETEM
PEDAGÓGIAI ÉS PSZICH OLÓGIAI KAR
TANULMÁNYI HIVATAL
Oktatásszervezési Iroda

PEDAGÓGIAI SZAKPSZICHOLÓGUS
szakirányú továbbképzési szak
A képzés szakmai felelőse: ELTE Pedagógiai és Pszichológiai Kar
Az Oktatási Hivatal nyilvántartásba vételi száma:
OH-FHF/574-2/2009
Módosítva:
FF/1111-5/2012
A szakképzettség oklevélben szereplő megnevezése: Óvoda- és iskola-szakpszichológus
A szakirányú továbbképzés képzési területe: bölcsészettudomány
A felvétel feltétele
Pszichológia mesterképzési szakon (korábban pszichológia egyetemi szintű képzésben)
szerzett pszichológus szakképzettség. További feltétel egyéves szakmai gyakorlat az oktatás,
nevelés területén (közoktatási, gyermekvédelmi vagy felsőoktatási intézményben, gyermekek
vagy fiatalok foglalkoztatását, illetve pedagógiai vagy pszichológiai ellátást végző
intézményben), és a felvételi beszélgetésen való megfelelés.
A felvételi beszélgetésre július első felében kerül sor.
A szakirányú továbbképzési szak célja a pszichológusok felkészítése arra, hogy a pszichológia
sajátos lehetőségeire támaszkodva segítséget tudjanak nyújtani a nevelés-és oktatási intézmények és
gyermekvédelmi intézmények számára a nevelési és oktatási feladatok hatékony ellátására, a
problémák megelőzésére és megoldására.
A pszichológia eszközeivel segítséget nyújtson a nevelési problémák esetén közvetlenül a
diákoknak, a szülőknek és a gyermekkel foglalkozó pedagógusoknak és intézeti nevelőknek.
Felismerje a terápiát igénylő magatartási és pszichés problémákat, és segítséget nyújtson a terápiás
segítség biztosításában, együttműködjön a pszichoterapeuta és pszichiáter kollegákkal, biztosítsa a
megfelelő támogatást az oktató- és nevelőintézetben. Hosszabb terápiás támogatást nem igénylő
problémák esetén és krízishelyzetben támogatást nyújtson.
Felkészült legyen az intézményen belüli társas kapcsolatok és a csoportlégkör fejlesztésére és
konfliktusmenedzselésre. Személyiségfejlesztő és a társas hatékonyságot fejlesztő csoportos
foglakozásokat vezessen intézményes keretben.
Ismerje fel, és tudja azonosítani a tanulási problémákat, a szükséges szakmai segítség mértékét,
együttműködjön a fejlesztőpedagógus és a gyógypedagógus szakemberrel. Fejlessze a tanulási
technikát az átlagos teljesítmény esetén egyéni, csoportos és osztályszinten, nyújtson segítséget a
pedagógusoknak a tanítás keretében történő fejlesztésre. Nyújtson segítséget az átlag feletti tehetség
gondozásában.
Segítse a tanulók pályaválasztási érettségét, és pályaválasztási döntését.
Alkalmazzon preventív eljárásokat a deviáns magatartás és személyközi konfliktusok csökkentése
céljából.
Pszichológiai szempontokkal járuljon hozzá az oktató-nevelő intézmény nevelési és pedagógiai
programjának kialakításához és fejlesztéséhez.
A pedagógiai szakpszichológusi végzettségű szakemberek önálló pszichológusi tanácsadó és
pszichológiai támogató és fejlesztő tevékenységet végezhetnek mind nevelő- oktató
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intézményekben, mind egyéni tanácsadás keretében az intézményes neveléssel és a tanulással
összefüggő nehézségek esetén.
A képzés során elsajátítandó kompetenciák:
 segítő beszélgetés folytatásának képessége, konfliktusmenedzselés,
 pszichodiagnosztikai ismeretek a kognitív és affektív területen valamint a gyermek
pszichopatológia területén.
 személyiség- és készségfejlesztő csoportok vezetése,
 oktatás hatékonyságának pedagógiai pszichológiai elemzése és a pedagógusok
támogatásának készsége az oktató-nevelő munkában a hatékony működés segítésére az
alulteljesítés és a tehetséggondozás terén
 konzultációs készségek
Alkalmazási területek: a képzésben részt vevők szakértelmét a különböző szervezeti keretek közt
működő iskolapszichológusi hálózat, a közoktatás intézményei, óvodák, általános és
középiskolák, a tanárképzést végző felsőoktatási intézmények, pedagógiai szakszolgálatok, a
családon kívüli neveléshez kapcsolódó intézmények, a nevelőintézményi hálózat, gyámügy, az
oktató munkához kapcsolódó pedagógiai pszichológiai tevékenységgel foglalkozó intézmények
és szolgáltatások hasznosíthatják.
A pedagógiai szakpszichológus végzettség magánvállalkozás folytatására is jogosít az óvodával
és iskolával összefüggő tanulási, magatartási, beilleszkedési és egyéb pszichés problémák
esetén, szülőknek és pedagógusoknak nyújtott konzultáció és tanulóknak/gyermekeknek
nyújtott egyéni és csoportos fejlesztő foglalkozások keretében.
A pedagógiai szakpszichológus szakirányú továbbképzés elvégzésével megszerzett végzettség
a 15/2013. (II.26.) EMMI rendelet értelmében pedagógus szakvizsgával egyenértékű a
Pedagógus Életpálya Modell szempontjából.
A képzési idő: 4 félév
A szakképzettség megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma: 120
A szakdolgozat kreditértéke: 10
Jelentkezési díj: 7.000 Ft
Munkarend/képzési napok: esti/havonta 1 alkalommal 3 nap – szerda, csütörtök, péntek
és bizonyos félévekben további egy vagy két nap. Az első félévben ez a plusz két nap egy
bevezető önismereti, kommunikációs és csapatépítő tréning.
Irányszám: 25 < 40
A képzés csak abban az esetben indítható, amennyiben a jelentkezések száma eléri az indításhoz
szükséges irányszám alsó határát.
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