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Szakmai önéletrajz 

 
SZEMÉLYES 

 

34 éves kétgyermekes apa vagyok. 8 éve dolgozom trénerként és 13 éve a professzionális 
segítségnyújtás területén.  
Sok energiát és időt fordítok arra, hogy képezzem magam. Szeretek új és jobb utakat találni, ta-
pasztalataimat, tanulmányaimat, a családterápiás-rendszerszemléletű megközelítést a 
mindennapi munka gyakorlatába átültetni. Fontos számomra a pszichoterápiás szemlélet. 
Hosszútávú tervem, hogy egyre inkább pszichoterápiás módszerekkel és ezek térnyeréséért 
dolgozzak a szociális munkában is. 

 
 

ISKOLÁK  
 

Katolikus Egyetem, Leuven, Belgium  
Kognitív és viselkedésterápiás eljárások c. tárgy hallgatása a Pszichológiai karon   
 
Szegedi Tudományegyetem Egészségügyi Főiskolai Kar, (1997-2001)  
Szociális munkás szak, levelező tagozat. 

 
Mezőgazdasági Szakközépiskola és Technikusképző Intézet, Békés (1989-1994) 

 
EGYÉB KÉPZETTSÉGEK ÉS TAPASZTALATOK 

 

Családterápiás elméleti és módszertani képzés, Budapest – Zugló 2000-2001;  
regisztrációs szám: 2000/4/KM 

 
Tranzakcióanalízis TA 101-es és 202-es képzettség 

 
Tréningtapasztalatok 
400 óra csoportos önismereti sajátélmény (250 óra pszichoanalitikus által vezetett Bálint – 
csoport, valamint 180 óra pszichodráma) 
Rendszeresen veszek részt különféle személyiségfejlesztő tréningeken és egyéb szakmai 
továbbképzéseken, az elmúlt 4 évben vezetőként is.  

 
Pályaorientációs konzulens  
Szent István Egyetem Gazdaság- és Társadalomtudományi kar, 2007 
 

MUNKAHELYEK, TAPASZTALATOK 
 

Családkonzulens, családgondozó; Szeged, Humán Szolgáltató Központ Gyermekjóléti 
Szolgálata 
2003. márciusától 
 

Családterápia, családkonzultáció, családgondozás cigány családokkal és kaotikusan szerveződő, 
illetve sok problémás családokkal 
Műhelymunka vezetése a dél-magyarországi régióban: nehezen kezelhető családok és családon 
belüli erőszak ellátási lehetőségei 



Prevenciós- ill. tréningcsoportok szervezése, lebonyolítása oktatási intézményekben 
Személyiségfejlesztő csoport szervezése, lebonyolítása a Szolgálat 14 -18 éves korosztályba 
tartozó nehezen kezelhető klienseinek 

 
Megbízott intézményvezető; Deszk, Egyesített Egészségügyi, Szociális és Gyermekjóléti 
Intézmény 
2000. szeptemberétől 2003 februárjáig 

  

Intézményvezetői, munkáltatói feladatok ellátása 
Családgondozás 
Pályázatírás, lebonyolítás, koordináció 
Közösségfejlesztés 

 
Családgondozó; Szeged, Humán Szolgáltató Központ Gyermekjóléti Szolgálata 
2000. március – szeptember 

 

Családkonzultáció, családgondozás 
Önismereti tréningek 
 
Egységvezető, családgondozó; Zsombó, Általános Művelődési Központ, Családsegítő 
Szolgálat és Házi Segítségnyújtás 
1998. november - 2000. február 

 

Gyermekjóléti alapellátás kialakítása és biztosítása a Gyermekvédelmi törvény alapján 
Szükségletfelmérés a lakosság körében 
Kommunikációs tréningcsoport a 13-14 éves korosztály részére 

 
Egyéb munkák 
1996. július – 1998. november 
 
Gondozó, Hajnal István Szociális Központ Hajléktalanszálló 
1994. szeptember - 1996. március - július 

 
Családgondozás 
Pályázatírás (1995): PHARE-Magyarország Szociálpolitikai fejlesztési program 
Nyertes projektek megvalósítása: 
Segítségnyújtás az otthon- és álláskeresésben 
Mentálhigiénés gondozás, támogatás 

 

OKTATÁSI- ÉS EGYÉB MUNKATAPASZTALATOK 
 

Semmelweis Egészségtudományi Egyetem Szegedi Konzultációs Központja, majd 
Pázmány Péter Katolikus Egyetem, Mentálhigiénés Szakképzés 2005-től 

 

Szegedi Tudományegyetem, Egészségügyi Főiskolai Kar 
Védőnő szak, mentálhigiénés előspecializáció  

 

 
Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Pedagógusképző Kar képzései 
 

 

Munkaerőpiaci tréningek  különféle célcsoportoknak 
 
 

 9. éve veszek részt önkéntesként egy középiskolások iskolán kívüli képzését végző alapítvány  
munkájában: 



 A csoportvezetők képzési módszertanának kialakítása; a minimumfeltételek, tudásbázis, és az 
elméleti – gyakorlati képzési, alapelvek meghatározása 

 Csoportvezetés évente kb. 100 – 120 órában Magyarországon és Erdélyben 
 Pályaorientációs csoportvezetői tréning vezetése a Nagyító Alapítvány csoportvezetőinek 
 Megrendelésre szervezetfejlesztési- és egyéb tréningek végzése az ország különféle városaiban 

ill. Erdélyben  - sikeres megbízatásom volt az ország 15 nagyvárosában 900 diák bevonásával 
lebonyolított Karrier – tréningprogram szakmai menedzselése a tervezéstől  a munkatársak 
válogatásán keresztül a lebonyolításig és lezárásig, a Juniort Achievement Alapítvány 
felkérésére. 

 Család- és párterápia, ill. konzultáció  
 

 
 
 

Szociális Szakmai Szövetség – HÁLÓ c. szakmai–közéleti lap 2005-től 
 

Szerkesztő, felelős szerkesztő 

 
ÉRDEKLŐDÉS ÉS SZABADIDŐ 

 

Szakmai érdeklődés:   
 

Családterápia, rendszerszemlélet; az interdiszciplínáris eljárások és eklektikus módszerek 
alkalmazása (irodalomtudomány és pszichoterápia, egzisztenciális pszichoterápia, tárgykapcsolat-
elmélet, tranzakció-analízis és ezek ötvözése) 
Rendszerelméleti és csoportlélektani módszerek alkalmazása a személyiség- és 
közösségfejlesztésben főleg a pályaorientáció és a munkanélküliség kapcsán. 
 

 
Magán érdeklődés:  

 

Zene: jazz. Basszusgitáron játszom a Hipermarché nevű klubzenekarban 
Kortárs- és szépirodalom, ill. írás – hetente igyekszem 200- 300 oldalt elolvasni, néhány írásom 
megjelent, illetve jó visszhangot kapott 

 

PUBLIKÁCIÓK 
 

Rendszerszemléletű egyéni első interjú és konzultáció bántalmazott serdülőkkel. Háló: a Szociális 
Szakmai Szövetség hírlevele, 2005. (11. évf.) 10. sz. 18-22. old.  
 

VESZÉLY EZ? TETTETÉS? (A gyermekjóléti munka egy évtizedének tanulságai alulnézetben). Háló: 
a Szociális Szakmai Szövetség hírlevele, 2007. (13. évf) 7. sz., 12, 14-15. old. Internetes elérhetőség: 
http://www.3sz.hu/bm/Halo/korabbi/2007/NEW_Folder_1/NEW_Article_2 
 

Rituálé és pályaorientáció - Kiegészítés, vagy hiánypótlás? In: Nagyítás, A Nagyító Alapítvány 
tanulmánykötete, Szeged, 2008. 
 
A közösségfejlesztésről (megjelenés alatt) 

 

ELŐADÁS, WORKSHOP 
 

Farkas Attila, Propszt Eszter: "A svábok azok meg kik? - érzelem- és értelemgyakorlatok Balogh 
Robert schvab szövegei nyomán" workshop . Az SZTE JGYPK Felnőttképzési Intézet - 
Identitáskutató Műhely "Nemzetiségi - nemzeti - európai identitás" című konferenciája, 2008. 
november 12-13. Szeged 
 



Család-közösség-intézmény - Változó szerepek és feladatok - merre tartunk? Az MTA SZTB 
gyermekintézmények mentálhigiénés munkabizottsága, pszichiátriai munkabizottság és a 
Gyermeksors Alapítvány "Megváltozott szerepkihívások" Hogyan növelhetjük esélyeinket a 
gyermek- és ifjúságvédelemben? c. konferenciája, 2008. november 20. Szeged  

 

 
 
 

Farkas Attila 
 
 


