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Tisztelt Kollégák! 

 

Az ELTE 2018-ban nyert el egy a nemzeti Kiválósági Program keretében meghirdetett pályázatot, a 

„SZORONGÁS HELYETT ÉN-HATÉKONYSÁG, – A BIZTONSÁGÉRZET ÖSSZETEVŐINEK 

MEGISMERÉSE; INTERVENCIÓS ESZKÖZ- ÉS PROGRAMFEJLESZTÉS A TÁRSADALMI BIZTONSÁG 

KÜLÖNBÖZŐ SZEGMENSEIBEN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEK ÉS AKTOROK SZÁMÁRA” címmel. A 

pályázás pillanatában nem gondoltuk és nem is gondolhattuk, hogy mennyire aktuális témával 

kezdünk foglalkozni, de sajnos az elmúlt időszak és a jelen eseményei egyaránt rámutattak arra, 

hogy számtalan előre nem kiszámítható nehézséggel, aggodalomra, szorongásra okot adó 

tényezővel szembesülhetünk és megküzdési, problémakezelési potenciálunk nem szükségképpen 

elegendő ezen problémák eredményes kezeléséhez. A projekt megvalósítását az ELTE Pedagógiai és 

Pszichológiai Kara koordinálta, megvalósításában részt vett a PPK számos szervezeti egysége, a 

Tanító és Óvóképző Kar, a Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar, valamint a Társadalomtudományi 

Kar. 

Projektünk 2022. szeptember 30-án zárul. Ebből az alkalomból ZÁRÓKONFERENCIÁT tartunk 

SZORONGÁS HELYETT ÉNHATÉKONYSÁG – KUTATÁSI EREDMÉNYEK, FEJLESZTÉSI JAVASLATOK 

ÉS DILEMMÁK címmel, amelyre szeretettel és tisztelettel hívunk minden Kedves Kollégát és 

Érdeklődőt 

A konferencia időpontja: 2022. szeptember 26. 9.30 – 16.30 

A konferencia helyszíne: ELTE PPK Aula (1074 Budapest, Kazinczy u 23-27.) 

 

A számos kutatási elemet ötvöző munka egészéről nehéz lenne egyetlen nap során számot adni, de 

kísérletet teszünk arra, hogy a kutatások fő vonalait és azok eredményét kaleidoszkóp-szerűen 

bemutassuk, s hogy valódi tudományos ambíciókat megfogalmazó rendezvényhez illően 

megteremtsük a szakmai párbeszéd lehetőségét, ezért az egyes előadásokhoz kapcsolódóan a téma 

ismerői köréből kérünk fel előzetesen hozzászólókat. 

A rendezvényen való részvétel ingyenes, de előzetes regisztrációt igényel, melyet az alábbi linken 

kérünk megtenni legkésőbb 2022. szeptember 20-ig. 

NKP-Zárókonferencia-Jelentkezési Lap  

 

https://elteppk.eu.qualtrics.com/jfe/form/SV_bqDCyg124hAVgHQ


  
 

 

 

Az egész napos rendezvény során a kávészünetek és a büfé ebéd a szakmai networking további 

lehetőségeit teremti meg.  

Mellékelten küldjük a rendezvény előzetes programját tájékoztatásul, a végleges programot minden 

regisztrált résztvevőnek eljuttatjuk a konferenciát megelőző napokban. 

 

A szeptember végi találkozás reményében, üdvözlettel: 

 

 

 

Felvinczi Katalin Rónay Zoltán 
szakmai vezető projekt menedzser 

 


