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Curriculum vitae  
Europass  

 

  

Személyi adatok  

Név Ráduly-Zörgő Éva-Ilona 

Lakcím Románia, Kolozsvár 400015, Str. Republicii nr. 43/3,   

Telefon 0264 596505 Mobil: 0744 93 14 64 

E-mail radulyzeva@gmail.com 
  

Állampolgárság Román és Magyar 
  

Születési dátum 23. 10. 1954. 
  

Nem Nő 
  

  

Szakmai tapasztalat  
  

Időtartam (tól...)  1990 - 2o18  

Foglalkozás /pozíció Logopédus tanár és nevelési tanácsadó 

Főbb tevékenységek és feladatkörök Logopédiai terápia óvodás és iskolás gyermekeknek és nevelési tanácsadás szülőknek és 
pedagógusoknak  

Munkaadó neve és székhelye Kolozs megyei Nevelési Erőforrás és Tanácsadó Központ (Centrul Judeţean de Resurse şi Asistentă 
Educaţiona, CJRAE),  Báthory István Líceum, Kolozsvár 

Tevékenység típusa vagy ágazat Beszédzavaros és tanulási zavaros gyermekek vizsgálata és terápiája;tanácsadás szülőknek és 
pedagógusoknak; beszéd és tanzavaros gyermekek integrációja. 

  

Időtartam (tól...)   1993 -  2o18. 

Foglalkozás /pozíció Megbízott adjunktus 

Főbb tevékenységek és feladatkörök Egyetemi előadások tartása, szemináriumok tartása, szakmai gyakorlat vezetése  

Munkaadó neve és székhelye  Babeş-Bolyai Tudományegyetem, Kolozsvár, Pszichológia és Neveléstudományok Kar, str. 
Kogălniceanu nr. 1. 

Tevékenység típusa vagy ágazat Egyetemi előadások tartása, szemináriumok tartása, szakmai gyakorlat vezetés a következő 
tantárgyak keretén belül: Neveléspszichológia, Logopédia, A pszichológia tanítás múdszertana, 
Sportpszichológia, államvizsga dolgozatok, tanári fokozati dolgozatok tudományos vezetése.tanárok , 
tanítők és óvónők számára.  

  

Időtartam (tól...)  1993- 2o18  

Foglalkozás /pozíció   Óraadó tanár 

Főbb tevékenységek és feladatkörök Tanítás, pszichológiai gyakorlat vezetés 

Munkaadó neve és székhelye Református Posztliceális Asszisztensképző iskola, Kolozsvár 

Tevékenység típusa vagy ágazat A következő tantárgyak tanítása : Általános pszichológia és Ápoláslélektan.  

  

Időtartam (tól...) 1993 - 2o1o  

Foglalkozás /pozíció Óraadó tanár 

Főbb tevékenységek és feladatkörök Tanítás, nevelési tanácsadás 

Munkaadó neve és székhelye Református Kollégium, Kolozsvár 

Tevékenység típusa vagy ágazat Tanítás, nevelési tanácsadás tanulóknak és tanároknak 

  

Időtartam (tól...) 1992-1996 
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Foglalkozás /pozíció Szerződéses egészségnevelési  tréner 

Főbb tevékenységek és feladatkörök Képzések, tréningek és szemináriumok tartása tanárok számára  

Munkaadó neve és székhelye  Soros Alapítvány , Románia 

Tevékenység típusa vagy ágazat Képzések, tréningek és szemináriumok tartása tanárok számára egészségnevelés és 
konfliktuskezelés témakorben  

  

Időtartam (tól...) 1992 -1998  

Foglalkozás /pozíció Óraadó tanár 

Főbb tevékenységek és feladatkörök Tanítás , szakmai gyakorlat vezetés 

Munkaadó neve és székhelye Apáczai Csere János Elméleti Líceum, Kolozsvár 

Tevékenység típusa vagy ágazat Pszichológia, Pedagógia és Módszertan tanítás tanítóképzős tanulóknak 

  

Időtartam (tól...) 1984 -199o 

Foglalkozás /pozíció Logopédus tanár 

Főbb tevékenységek és feladatkörök Logopédiai vizsgálatok és terápia 

Munkaadó neve és székhelye Bács kozség Általános Iskolája, Kolozs megye 

Tevékenység típusa vagy ágazat Beszédhibás és tanulási zavaros gyermekek vizsgálata és kezelése 

  

Időtartam (tól...) 1977 - 1984  

Foglalkozás /pozíció Logopédus tanár 

Főbb tevékenységek és feladatkörök Kommunikációs zavarok terápiája 

Munkaadó neve és székhelye Speciális Kisegítő iskola, Gyalu község, Kolozs megye 

Tevékenység típusa vagy ágazat Értelmi akadályozott gyermekek logopédiai terápiája 

  
  

Tanulmányok:  
  

  

 Időtartam (tól...) 2013 

Végzettség, képesítés A Pszichológia tudományok doktora, PhD 

Tudományterület Pszichológia 

 Az oktatási/képzési intézmény neve és 
címe 

 Intézmény: Babeş-Bolyai Tudományegyetem, Kolozsvár 
 Kar: Pszichológia és Neveléstudományok 
 Doktori Iskola:  Pszichodiagnosztika és tudományosan validált pszichológiai beavatkozások  

  

Időtartam (tól...) 1989 

Végzettség, képesítés Tanári fokozati I. szint 

Tudományterület Pszichológia 

Az oktatási/képzési intézmény neve és 
címe 

Babes-Bolyai Tudományegyetem, Történelem-Filozófia kar, Pszichológia szak 

  

Időtartam (tól...) 1978-1982 

Végzettség, képesítés Testnevelő tanár, 

Főbb tantárgyak és az elsajátított 
készségek 

Anatómia és fiziológia, biomechanika, pedagógia, az edzés elmélete és módszertana, sportágak 
módszertana. Edzői és sporttanári kompetenciák.  

 Az oktatási/képzési intézmény neve és 
címe 

Testnevelési és Sport Főiskola, Bukarest.  

  

Időtartam (tól...) 1973-1977 

Végzettség, képesítés Diplomás pszichológus és gyógypedagógus 
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Főbb tantárgyak és az elsajátított 
készségek 

Általános pszichológia, Neveléslélektan, Klinikai pszichológia, Logopédia, Gyógypedagógiai ismeretek. 
Pszichológiai tanácsadói, neveléslélektani, gyógypedagógusi  és tanári kompetenciák.   

Az oktatási/képzési intézmény neve és 
címe 

Babes-Bolyai Tudományegyetem, Történelem-Filozófia Kar. Pszichológia szak.  

  

Időtartam (tól...) 1961-1973 

Végzettség, képesítés Érettségi 

Az oktatási/képzési intézmény neve és 
címe 

11. számú Középiskola (mai Báthory István Elméleti Líceum), Kolozsvár: 
Reál szak  

  

Más szakmai képzések :  

Időtartam (tól...) 
Végzettség, képesítés 

 
Az oktatási/képzési intézmény neve és 
címe 

 2017, Marosvásárhely 
Meixner terápiás szakember 
 
Meixner Alapítvány, Budapest 

Időtartam (tól...) 
 

Végzettség, képesítés 
 

Az oktatási/képzési intézmény neve és 
címe 

Időtartam (tól...) 
 

2015, Kolozsvár 
 
NILD terápiában képzett terapeuta 
 
NILD Central-Eastern Europe și Asociația de Psihologie NOUS 
 

Végzettség, képesítés gyerekek és serdülők számítógépes vizsgálatában és lelki egészségének elősegítésében szakképzett 
pszichológus  

Az oktatási/képzési intézmény neve és 
címe 

Cognitrom , COPSI, Kolozsvár 

  

Időtartam (tól...) 2010-2012 

Végzettség, képesítés Képző, tréner tanulási zavarok terápiájával kapcsolatosan 

Főbb tantárgyak és az elsajátított 
készségek 

Tanulási zavarok terápiája: elmélet és gyakorlat: diszlexia, diszkalkulia és ADHD. 

Az oktatási/képzési intézmény neve és 
címe 

Evangelishe Hochshule Ludwigsburg  és az  Akademie fur Socialwissenschafliche Innovation (ASI) 
Waiblingen, Németország 

  

Időtartam (tól...) 2010-2011 

Végzettség, képesítés Komplex- művészeti dadogás terápiában képzett szakember 

Főbb tantárgyak és az elsajátított 
készségek 

A dadogás komplex –művészeti terápiája: elmélet és gyakorlat  

Az oktatási/képzési intézmény neve és 
címe 

 Seneca Egyesület (Magyarország) és Studium Alapítvány(Románia)  
 

  

Időtartam (tól...) 2008 

Végzettség, képesítés Képző, tréner   

Főbb tantárgyak és az elsajátított 
készségek 

jogi ismeretek,csioportok vezetése, társas kompetenciák, szervezési kompetenciák. 

Az oktatási/képzési intézmény neve és 
címe 

Román Munkaügyi, Családi  és Esélyegyenlőségi Minisztérium, Román Tanügyi, Kutatási és Ifjúsági 
Minisztérium, Ministerul Muncii,  SC. Formarom, Srl. 

  

Időtartam (tól...) 2007 

Végzettség, képesítés A tanulási zavaros személyek terápiája 
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Az oktatási/képzési intézmény neve és 
címe 

Romániai Magyar Gyógypedagógusok Egyesülete és a Kolozs megyei Pedagógusok Háza  
 

  

Időtartam (tól...)  2005 

Végzettség, képesítés Új módszerek a tanulási zavarok korai azonosításában  

Az oktatási/képzési intézmény neve és 
címe 

A Romániai Magyar GYógypedagógusok Egyesülete  
 

  

Időtartam (tól...)   2000 

Végzettség, képesítés Interaktív módszerek alkalmazása a pszichológia tanításában (  Educa 2000+) 

Az oktatási/képzési intézmény neve és 
címe 

Babes-Bolyai Tudományegyetem, Kolozsvár, Pszichológia és Neveléstudományok Kar. 

  

Időtartam (tól...) 1999 

Végzettség, képesítés Képző, tréner, interetnikai konfliktusok kezelésében 

Az oktatási/képzési intézmény neve és 
címe 

Márai Sándor Alapítvány, Szlovákia 

  

Időtartam (tól...) 1998-2001 

Végzettség, képesítés  Családterápiás tanácsadó 

Főbb tantárgyak és az elsajátított 
készségek 

Önismeret, Családterápia elmélete, Családterápia gyakorlata, Szupervízió.  

Az oktatási/képzési intézmény neve és 
címe 

 Magyar Családterápiás Egyesület, Budapest, Magyarország.  

  

Időtartam (tól...) 1996 

Végzettség, képesítés Kommunikációs és Konfliktuskezelési kiképző, tréner. 

Az oktatási/képzési intézmény neve és 
címe 

Soros Alapítvány, Magyarország.  

  

Időtartam (tól...) 1994-1998 

Végzettség, képesítés Csoportanalitikus terápiában képzett pszichológus 

Az oktatási/képzési intézmény neve és 
címe 

CSAKIT  (Csoportanalitikus Kiképző Társaság), Magyarország 

  

Időtartam (tól...) 1993 

Végzettség, képesítés Egészségnevelésben kiképző, tréner  

Az oktatási/képzési intézmény neve és 
címe 

 CHEF-Hungary Alapítvány 

  
  

Személyes készségek  
  

Anyanyelv Magyar 
  

Egyéb nyelvek  

  ÎSzövegértés Beszéd Írás 

  Hallás utáni értés Olvasás Társalgás Folyamatos beszéd  

Nyelv   angol  angol  angol    angol 

Nyelv   francia  francia  francia     

Nyelv   román  román  román  román  román 
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Szakmai készségek és 
kompetenciák  

 gyermekek és serdülők pszichológiai vizsgálata 

 gyermekek és felnőttek logopédiai vizsgálata és terápiája 

 tanulási zavarok megelőzése és tanulási zavaros személyek terápiája 

 pszichológiai tanácsadás családoknak, pedagógusoknak 

 egészségnevelés 

 pedagógusképzés: kommunikáció, konfliktuskezelés, stresszkezelés, tanulási zavarok 
témakörökben. 

 tanári kompetenciák (középiskolában és egyetemi szinten) 

 kutatói kompetenciák 

 szupervizori kompetenciák 
 

  

Társas készségek és kompetenciák  Széleskörű tapasztalat különböző nemzetiségű emberekkel való közös tevékenységben. Jó kapcsolatok 
nemzetközi sport és szakmai szervezetekkel, külföldi kollegákkal. 

 Kompetenciák: : csapatszellem, kollegialitás, pedagógiai érzék, jó konfliktus-  és stresszkezelői készség 
  

Szervezési készségek és 
kompetenciák  

 tapasztalat pedagógusoknak és szülőknek tartott tréningek szervezésében 

 széleskörű tapasztalat sportversenyek és események szervezésében 

 tapasztalat EU-s projektek keretén belül szervezett tréningek és konferenciák szervezésében   

 
  

  

Számítógép-felhasználói készségek   Office programok használata(Word and PowerPoint), internet használat, szerkesztés, SPSS 
statisztikai program használata.  

  

  

  

 


