
PÁL KATA DOROTTYA

P s z i c h o l ó g u s
 
 

TANULMÁNYOK

Szakmai gyakorlat:

     2019. február-június: ELTE Életvezetési Tanácsadó

     2019. szeptember-december: Lelki Egészségvédő Alapítvány

 

Szakdolgozat: What characterize talented youth? - Connections between

adaptive perfectionism, creativity, self-efficacy and flow experience to talent

EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNY EGYETEM (ELTE)

Pszichológia Mesterszak - Tanácsadás- és Iskolapszichológia  
Okleveles pszichológus Summa cum laude minősítéssel

2017. szeptember - 2020. január

Fontosabb kurzusok: Tehetséggondozás és  kreativitásfejlesztés, Bevezetés a

Kognitív-viselkedés terápiába, Pszichopatológia, Kulturális pszichológia

UNIVERSITY OF GRONINGEN

ERASMUS Tanulmányi Ösztöndíj

 2018. szeptember - 2019. január

MUNKATAPASZTALAT

- egyéni pszichológiai tanácsadás diákoknak

- pedagógus- és szülőkonzultáció

- pszichológiai tesztek felvétele, felmérések végzése

- online anyagok gyártása, iskolapszichológusi weblap kezelése 

ISKOLAPSZICHOLÓGUS

Bolyai István és Gábor Áron Általános Iskola,Budapest

 2019. február -  

- egyéni és csoportos pszichológiai tanácsadás diákoknak

- pedagógus- és szülőkonzultáció

- osztályfőnöki óra és előadás tartása pszichológiai, mentális egészséggel       

kapcsolatos témákban

- pszichológiai tesztek felvétele, felmérések elvégzése

- felvételi folyamatban való részvétel

- online anyagok gyártása, iskolapszichológusi weblap kezelése

ISKOLAPSZICHOLÓGUS

Deák Téri Evangélikus Gimnázium Budapest

 2019. szeptember -

Eredmények:

- 2016. november: Magyar Pszichológiai Társaság Ifjúsági tagozatának tagja

- 2017. április:  2. helyezés a Tudományos Diákköri Konferencián (szakdolgozattal)

Szakdolgozati portfolió (önálló kutatások): 

-Személyiséglélektan: A kreativitás és a perfekcionizmus kapcsolata az én-

hatékonysággal és a szubjektív sikeresség érzésével

Fejlődéslélektan: A közösségi oldalakon való képmegosztás és a testkép

kapcsolata serdülőkorban

PÁZMÁNY PÉTER KATOLIKUS EGYETEM

Pszichológia alapszak 
Viselkedéselemző   Summa cum laude minősítéssel

2014. szeptember-2017. június

- egyéni pszichológiai tanácsadás diákoknak

- pedagógus- és szülőkonzultáció

- előadás tartása tanároknak

- pszichológiai tesztek felvétele, felmérések végzése

ISKOLAPSZICHOLÓGUS GYAKORNOK

Bolyai István és Gábor Áron Általános Iskola

March, 2019 - June, 2019

  Okleveles pszichológusként végeztem,

Tanácsadás és Iskolapszichológia szakirányon.

Lelkes, kreatív és energikus pályakezdőként

iskoláskorú gyermekek, felnőttek, továbbá

fiatal felnőttek korosztályával való

munkatapasztalattal rendelkezem.

  Rengeteg különféle pszichológiához kötődő
tevékenységben, önkéntes munkában és

szakmai gyakorlatban vettem részt különböző
szervezeteknél, melyeknek köszönhetően

szerteágazó és értékes tapasztalatokra,

tudásra tettem szert.

RÓLAM

Telefon +36305781714 

Email: palkata.pszichologus@gmail.com 

LinkedIn: linkedin.com/in/kata-dorottya-pál

Weboldal :  Pál Kata Pszichológus

                

ELÉRHETŐSÉGEK

NYELVTUDÁS

 MAGYAR - anyanyelv

ANGOL -   magas szintű szakmai nyelvtudás      

                 - felsőfokú C típusú nyelvvizsga

NÉMET - középszintű nyelvtudás

                     -  középfokú C típusú nyelvvizsga

ELVÉGZETT KÉPZÉSEK

 Art Coaching  

      -  2020. 05. , Indigo Coaching,  Budapest

              

http://linkedin.com/in/kata-dorottya-p%C3%A1l-019381192
http://linkedin.com/in/kata-dorottya-p%C3%A1l-019381192
https://palkatapszichologus.wixsite.com/palkatapszichologus


 

- Rendezvény szakmai programjának összeállítása (Naprakész szekció), előadók

felkérése, helyszínen fogadása, konferálás.

SZAKMAI STÁBTAG -    KONFERENCIA SZERVEZŐ

XXI. Budapest Pszichológai napok (Pszinapszis)
2016. október -2017. április:

-  Heti rendszerességgel alkalmak tartása, mely során a közösség és a gyermekek

fejlődése a cél. Továbbá egyéb  programok, vetélkedők, táborok szervezése.

GYEREKCSAPAT VEZETÉS 

2015. szeptember- 2019. július

 - Rendezvény kulturális programjának összeállítása, ezen belül is kiemelten a

Relaxációs szekció megszervezése, helyszíni koordinálása.

KULTÚR STÁBTAG -    KONFERENCIA SZERVEZŐ

XXI Budapest Pszichológai napok (Pszinapszis)
2015. október -2016. április:

- 

 

 

- Rendezvény szakmai programjának összeállításáért felelős stáb irányítása, a

szakmai profil képviselete a főszervezői stábban

SZAKMAI STÁBVEZETŐ  -    KONFERENCIA SZERVEZŐ

XXI. Budapest Pszichológai napok (Pszinapszis)
2017. szeptember -2018. április:

- 

 

 

- Iskoláskorú gyermekek mentorálása, korrepetálása, a nevelők segítése.

MENTOR GYERMEKOTTHONBAN 

MeGyek Mentor Program 
2017 . január - 2018. augusztus

- Mentális zavarokkal kapcsolatos információ átadást és stigmatizáció

csökkentést célzó workshopok tartása általános és középiskolában

ÖNKÉNTES - MIND THE MIND KAMPÁNY

EFPSA - Mind the Mind Hungary
 2017. február - 

- A budapesti Mind the Mind önkéntesek koordinálása és mentorálása, a program

irányítása, tovább fejlesztése, iskolákkal való kapcsolattartás,

KOORDINÁTOR A MIND THE MIND KAMPÁNYBAN

EFPSA - Mind the Mind Hungary
2019. szeptember - 

- A kampány  koordinálása európai szinten, kampány értékelése, felülvizsgálata és

továbbfejlesztése. Továbbá a Mind the mind közösségi média platformok kezelése

PROJECT RESPONSIBLE OF MIND THE MIND CAMPAIGN

EFPSA Social Impact Initiative Team
2019. április - 

-  A szakmai gyakorlat keretén belül szupervízió mellett végzett  egyéni

pszichológiai tanácsadás

KORTÁRS TANÁCSADÓ

ELTE Életvezetési Tanácsadó
2019. február - 2019. június

- A magyar pszichológushallgatók képviselete az EFPSA-ban (kapcsolattartás,

informálás), EFPSA eseményeiről való informálás, promotálás

MEMBER REPRESENTATIVE OF HUNGARY

EFPSA -European Federation of Psychology Students' Association
2019. április - 2020. április

P R O J E K T E K

Mind the Mind koordinátorával és az 

Irodalomszemlélettel közös projekt (pilot fázis)

Téma:  gyakori mentális zavarok, ezekre tanárként való 

reagálás, iskolai közegben való kezelése

A program iskolai keretekbe átültetése a kitalálójával

Nuszpl Judittal  (Aleas Simulations), 

Téma:  Flow elméleten alapuló személyiségfejlesztő
program diákoknak

WORKSHOP tanároknak - projekt vezető

 

FLOWER - asszisztens 

S Z E M É L Y E S  
K É S Z S É G E K  É S  K É P E S S É G E K

Tanácsadásban való jártasság   

Szervezési és koordinálási készség

Kommunikációs és előadói készség  

Csapatvezetés, projekt irányítás

Tartalom létrehozás

Projekt koordináció, irányítás, értékelés 

Csapattagként, illetve egyedül való

munkavégzés

Kreativitás, kitartás és lelkesedés a

munkában

E G Y É B  K É S Z S É G E K

SPSS Statisztikai Program felhasználói szintű
ismerete

 Microsoft Office felhasználói szintű ismerete

Weboldal létrehozásában való tapasztalat

Közösségi oldalak kezelésében való jártasság

Jogosítvány (B típusú)  

AKTÍV KONFERENCIARÉSZVÉTEL

2018. június 26.:  A „Day of Inspiration - with Prof.

Csikszentmihalyi - A professzor Kreativitás című
könyvének bemutatása 

 2019. április 8-16:  33rd EFPSA Congress - 

2019. december 2.: Az évenkénti Evangélikus

Tanári Konferencián való előadás az iskolában

előforduló mentális zavarokról

     -           Participant and Representative of Hungary 

EGYÉB SZAKMAI   TEVÉKENYSÉGEK


