MUNKAADÓI INTERJÚ A

PSZICHOLÓGUS
FOGLALKOZÁSRÓL

„Már elég korán az általános iskolában eldöntöttem,
hogy a segítő szakmában szeretnék dolgozni és
emberekkel foglalkozni”
Az interjút adta:
Beosztása:

T. Réka
Pszichológus

Intézmény profilja: Oktatás, nevelés
Szektor: Közintézet / közüzem
Ágazat: Oktatás
Dolgozók száma: 100 fő
Az ön munkakörében dolgozók száma: 2
Nemek aránya az adott munkakörben: 50% nő, 50 % férfi
Életkori átlag az adott munkakörben: 30 év
1.

Mióta tevékenykedik a szakmában?
Mi motiválta arra, hogy erre a pályára lépjen?
A diploma megszerzése után azonnal el tudtam helyezkedni a szakmámban, 5 évvel ezelőtt. A
gyakorlati helyem lett később a munkahelyem. Már elég korán az általános iskolában
eldöntöttem, hogy a segítő szakmában szeretnék dolgozni és emberekkel foglalkozni, ezért
választottam ezt a pályát. Az a fajta analitikus gondolkodás, amit a pszichológusi szakma
megkíván, nagyon közel áll hozzám.

2.

Mivel foglalkozik és hogyan épül fel az intézményük?
Hányan dolgoznak Önöknél?
Egy budapesti általános iskola, gyermekotthon és diákotthon egyik pszichológusa vagyok, ahol
főként enyhe és középsúlyos értelmi fogyatékos gyermekekkel foglalkozunk. Én a diákotthonos
gyermekek gondozási feladatait látom el, a gyermekotthonosokét pedig egy másik
pszichológus. Ebből a két otthonból tevődnek össze az általános iskola tanulói. A fő
munkakörök: gyógypedagógiai tanár, nevelő, gyermekfelügyelő, pszichológus, családgondozó,
illetve a gazdasági dolgozók (konyhai dolgozók, karbantartók, takarítók stb.) Az egész
intézményben a dolgozók létszáma közel száz fő.
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3.

Milyen módszerekkel választják ki a dolgozókat az Ön
munkakörébe?
Milyen szempontok alapján választanak a jelentkezők
közül?
Az én esetemben a korábbi gyakorlati helyemből lett a későbbi munkahelyem, így
mindenképpen előnyt élveztem más jelentkezőkkel szemben, hiszen már ismertem az
intézményt és a gyerekeket. Általánosságban elmondható, hogy a hasonló munkahelyen
szerzett tapasztalat és a szakirányú végzettség, valamint a felvételi beszélgetésen tett
benyomás, ami dönt az ilyen típusú munkahelyeken.

4.

Megváltozott munkaképességű személyt alkalmaznak ebben a munkakörben?
Milyen előnyeit és hátrányait tapasztalják ennek?
Nálunk nincs megváltozott munkaképességű személy ebben a munkakörben.

5.

Milyen gyakran változik a dolgozók összetétele?
Mi lehet ennek az oka?
Nem nagyon gyakran változik a dolgozók összetétele, legtöbbször a szülési szabadságok
esetén van felvétel a helyettesítésekre, hiszen főleg nők dolgozunk ebben az intézményben.
Több kollégám már évtizedek óta dolgozik itt. A kollégáimmal beszélgetve egy nagyon biztos
munkahely képe körvonalazódott előttem, ahová problémamentesen vissza lehet térni a szülési
szabadság után, illetve többen kipróbáltak más munkahelyet, sőt munkakört is, de végül
visszatértek ebbe az intézménybe. Ez persze abban az esetben érvényes, ha a végzett munka
minőségével elégedettek voltak a munkáltatók.

6.

Mitől függ, hogy valaki beválik-e ezen a pályáján?
Milyen visszajelzést kapnak a dolgozók a teljesítményükről?
Az intézménynek van egy úgynevezett Minőségbiztosítási Programja, amelyben minden
szakmai dolgozót bizonyos időközönként értékelnek. A tanárok esetén bemutató tanításokra
kerül sor, és a pszichológus esetén is volt már alkalom csoportos foglalkozás megtekintésére.
Ezek szigorúan csak az intézmény többi pedagógusa által látogathatók, és az értékelésen kívül
a szakmai továbbképzés részét is képezik. A pszichológia minden területén az tud jól teljesíteni
véleményem szerint, és akkor válik be, ha folyamatosan fejleszti magát az ember és nem csak
szakmailag, hanem lelkileg is fitten tartja magát és kellő önismerettel rendelkezik. A segítő
szakmákban nagyon veszélyeztet a kiégés lehetősége, ezért szükség van többek között
folyamatos szupervízióra.

7.

Van-e tipikus karrierút ezen a pályáján?
Milyen továbblépési lehetőségei vannak a munkavállalóknak?
Ezen a területen szerencsére sok továbbképzési és sok továbblépési lehetőség van, ahogy az
érdeklődés specializálódik. A tipikus karrierút talán így írható le: egyetemi alapdiploma,
szakpszichológusi végzettség, vagy doktori képzés. A terápiás módszerek elsajátítása
folyamatosan történhet az előzőek mellett.
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8.

Mi várható a jövőben ezen a területen?
Miért ajánlja ezt a pályát az érdeklődőknek?
Remélhetőleg sok minden változik majd ezen a területen, hiszen jelenleg nem minden
élethelyzetben lévő embernek könnyű elérnie egy pszichológust, és ezáltal segítséget kérnie.
Valamint a pszichológusnak is nehéz a szakmai fejlődés a megfelelő anyagi háttér hiányában,
hiszen minden képzés sok anyagi ráfordítást igényel, és a törvényi szabályozásnak is sokat kell
még alakulnia kell a szakma fejlődésének érdekében. Ajánlani tudom azoknak, akik hasonló
gondolkodásúak és segíteni szeretnének, akár kutatóként, akár a gyakorlatban.
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