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munkahely: Debreceni Egyetem Bölcsésztudományi Kar, Pszichológiai Intézet, Pedagógiai-

Pszichológiai Tanszék, egyetemi adjunktus 

 

Végzettség, tanulmányok 
Ph.D pszichológiából (2008, Debreceni Egyetem, Bölcsésztudományi Kar, Humán Tudományok 

Doktori Iskola) 

Okleveles pszichológus és pszichológia szakos középiskolai tanár (1994-1999, Kossuth Lajos 

Tudományegyetem)  

Angol nyelv és irodalom szakos bölcsész (1994-1999, Kossuth Lajos Tudományegyetem)  

 

Egyéb tanulmányok:  

Pszichodráma önismereti csoport (1996-1998)  

Relaxációs tréning módszerspecifikus képzés, élményfeldolgozó, elméleti és szupervízós 

esetelemző szeminárium (1997-1998) 

 

Közélet 
Magyar Tehetséggondozó Társaság (tag) 

Magyar Pszichológiai Társaság (tag) 

International Research Association for Talent Development and Excellence - IRATDE (tag) 

European Council for High Ability – ECHA (tag, az ECHA Educational Board tagja) 

 

Egyéb szakmai tapasztalatok 
 MAGYAR TEMPLETON PROGRAM, Kivételes kognitív tehetségek támogatása – szakmai 

vezető. (2015-2017) 

o Feladatok: online képesség- és motivációmérés, mentorprogram kialakítása és 

működtetése, egyénre szabott tehetségtámogató programok kidolgozása, 5-8 éves 

gyerekek tanulási preferenciáinak és tehetségpotenciáljának felmérése 

o Tesztfejlesztés, tesztrendszerek kialakítása: három fordulóban történő online 

képesség- és motivációmérés a kivételes kognitív képességű fiatalok azonosítására és 

egyéni igényeik feltárására 

 EUROPEAN TALENT CENTRE, Budapest – szakmai tanácsadó. (2012- ) 

o Feladatok: nemzetközi tehetségprogramok ismertetése, nemzetközi szakmai 

kapcsolatok kialakítása és működtetése 

 ENK-M-15-0001 TEHETSÉGKAPU PROJEKT, „Egységes, nemzeti, komplex 

tehetségazonosítási rendszer kidolgozása és annak bevezetésének támogatása”, Oktatási 

Hivatal. (2015-2016) 

o Feladatok: tudományos tanácsadás, kérdőívfejlesztés, elemzés 

o Tesztfejlesztés, tesztrendszerek kialakítása: a Tehetségkapu projekt különböző 

tehetségterületeket szűrő mérőeszközrendszerének megtervezése, az azonosítási 

protokoll kidolgozása, a motiváció kérdőíves mérésének kidolgozása, a Nebraskai 

Csillagos Ég megfigyelési módszer fordítása, adaptálása 

 NTP-OKA-XVIII. „AZ EREDMÉNYESEN MŰKÖDŐ TERÜLETI TEHETSÉGSEGÍTŐ 

SZOLGÁLTATÁSOK TÉRSÉGI HÁLÓZATÁNAK KIALAKÍTÁSA ÉS A MÁR JELENLEG IS SIKERESEN 

MŰKÖDŐ TÉRSÉGI HÁLÓZATOK TÁMOGATÁSA” c. pályázat keretében „Az alulteljesítő 

tehetséges diákok szűrése, tehetséggondozása” c. szakmai program kidolgozásának 

mentorálása, szakmai támogatása a Kőbányai Nevelési Tanácsadó és Pedagógiai Szolgáltató 

Központtal együttműködve. 2011. 



o Tesztfejlesztés, tesztelési rendszerek kialakítása: az alulteljesítő gyermekek 

szűrésére, képességeik mérésére szolgáló eljárási rendszerek kidolgozásában szakmai 

tanácsadás, ismeretátadás, pedagógusok számára nyújtott tréning 

 TÁMOP-3.4.4/B-08/1-2009-0030 “TEHETSÉGSEGÍTŐ HÁLÓZAT KIALAKÍTÁSA A 

BERETTYÓÚJFALUI KISTÉRSÉGBEN”, OKA-XIX-03 “A hátrányos helyzetű településeken és 

kistérségekben a tehetségsegítő szolgáltatásokhoz való hozzáférést javító kezdeményezések 

támogatása” c. pályázatokban: tehetségazonosítás, tanácsadó pszichológus. 2010-2011. 

o Tesztfejlesztés, tesztelési rendszerek kialakítása: egy általános iskolai évfolyam 

teljes, átfogó szűrése a képességek, a versenyeredmények, a tanári véleményalkotás és 

az iskola eredmények alapján, majd az adatok alapján azonosított kiemelkedő 

képességű gyerekek beválogatása egy kistérségi tehetségtámogató programba. 

 Géniusz Program, Tehetséghidak (MATEHETSZ): 10 órás tréningek tartása a tehetség 

témakörében (A tehetségazonosítás pszichológiai alapjai, A pedagógusszerep változásai a 

tehetséggondozásban, Tehetség és szociális környezet, Alulteljesítő tehetségek), , két 10 órás 

akkreditált program kidolgozása (Konfliktuskezelés a tehetségesek körében, A tehetségesek 

motiválása) 2010-2013 

 

Publikációk, előadások 
 Publikációk 

http://psycho.unideb.hu/munkatarsak/fodor_szilvia/fodor_szilvia_publikacios_lista.pdf 

 Előadások 

http://psycho.unideb.hu/munkatarsak/fodor_szilvia/fodor_szilvia_konferencia_lista.pd
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