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Kiknek tudok
segíteni?
 szegedi egészségfejlesztő
mentálhigiéné és mentálhigiéné
az óvodában, iskolában
szakirányú továbbképzés
hallgatói
 szegedi csecsemő- és
kisgyermeknevelő szak
hallgatói
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Kurzusaim

Szakmai identitás fejlesztése
Szakmai esetmegbeszélés
Szakmai gyakorlat, szupervízió
Resztoratív eljárások I-II.
Bevezetés a pszichológiába
Fejlődéslélektan
Személyiséglélektan
Szociálpszichológia
Neveléslélektan
Csoportpszichológia és
csoportvezetés
Lelki élet zavarai
Tanácsadás elmélete és
módszertana
Kórházi pasztorális segítés
Erkölcsi nevelés lélektana
Pályaszocializáció, munkahelyi
lelki egészség
Interdiszciplináris
kommunikációs technikák
Környezeti hátrányok
kiegyenlítése I-II.
Hátrányos helyzetű csoportok
segítése, hátránykompenzáció III.
Lelki gondozás és
családlélektan I-II.
Terepgyakorlat I-II.
Korai fejlesztés módszerei,
spontán érés támogatása I-II.
Sajátos nevelési igényű
gyermekek
Önismeret és készségfejlesztés
I-II.
Andragógia
Családpedagógia,
családszociológia

Bemutatkozás
Feladatomnak érzem, hogy az élsportolók és a mozgáskorlátozottak
vándorcsapatát ködben, úttalan utakon, észak-dél irányba vezessem úgy, hogy
mindenki a legjobb hangulatban, s lehetőleg egyszerre érkezzen meg három
különböző célba.
Klinikai szakpszichológusként, gyógypedagógusként és szupervizorként szereztem
szakmai tapasztalataimat az egészségügyben, az oktatási és szociális szférában.
Hiszek abban, hogy kellenek a sikerek, de az élet legfontosabb, legértékesebb
állomásai a krízisek. Ezek a helyzetek adnak lehetőséget arra, hogy
újraértékeljünk, másként lássunk dolgokat, új perspektívát találjunk magunknak.
Jó lenne, ha a krízist nem rémként, ellenségként fognánk föl. Ha nem is
barátkozunk meg vele, legalább belső munkára sarkallhat, sőt vezetőnk lehet az
önmagunkon való munkálkodásban. Ha a krízist kulcsnak, jelzőtáblának tekintjük
belső munkánkhoz – utunk nem csupán könnyebb lesz, de messzebbre és
mélyebbre is vezet. Nemcsak túlélünk, fejlődünk is.
Isten saját képére és hasonlatosságára teremtette meg az embert, s nekünk az a
küldetésünk, hogy ezt az Isten-képmásságot megvalósítsuk önmagunkban
tulajdonképpen azáltal, hogy engedjük, hogy az Isten rajzolja meg ezt a képet
lelkünkben.

Én és a GFE
Mind a teológia, mind a pszichológia az élet teljesebb megismerésére törekszik.
Számomra a Gál Ferenc Egyetem e két tudomány közötti kapcsolatteremtésre,
illetve mások szolgálatára biztosít lehetőséget. Keresztény pszichológusként,
gyógypedagógusként azon dolgozok, hogy a tanítványaim, klienseim,
szupervizáltjaim személyisége fejlődjön, - gyarapodjanak ismeretben, fejlődjenek
gondolkodásban és erkölcsi magatartásban.

Tapasztalat
Mindenkinek nehéz feldolgozni és elfogadni a másságot. Az évek során
megerősödött bennem, hogy nem az intelligencia a legfontosabb emberi érték. A
családokkal szorosan együttműködve mindent meg kell tennünk a speciális
pedagógiai problémákkal küzdő fiatalok esetében a környezet és saját maguk
elfogadása érdekében.

Péntek: 8.00-9.00 óra

petroczi.erzsebet@gfe.hu

