
Kedves Diákok! 

Szeretnélek titeket tájékoztatni arról a jó hírről, hogy a 2013/2014-es tanév második félévétől kezdve 
iskolapszichológushoz, azaz hozzám (Ilok Mónika) fordulhattok bizonyos problémáitokkal, kérdéseitekkel az 
iskolában.  

De mi is az iskolapszichológus és mit csinál? 

Fontos tudni, hogy az iskolapszichológus nem orvos, nem pszichiáter, gyógyszert nem ír fel. A 
pszichológushoz tehát általában a normális emberek szoktak fordulni gondjaikkal és 
kérdéseikkel, amikor úgy érzik elakadtak, vagy olyan dolog történt velük, amit nem értenek 
vagy amivel nehezen birkóznak meg, csökken a teljesítményük, változásokon mennek át vagy 
döntés előtt állnak, stresszel vagy félelmekkel küzdenek, stb.  

Az iskolapszichológus nem tanár ugyan, és az iskolában betöltött szerepköre is különbözik a 
tanárokétól, de a diákok általában „tanár úr”-nak vagy „tanárnő”-nek szólítják.  

 
 

Mivel is fordulhattok hozzám pontosan? 
Gyakorlatilag bármivel  de főleg akkor ha aggaszt valami, például: 

• az utóbbi időben nehezen tudsz a tanulásra koncentrálni 
• fejfájást, gyomorpanaszokat vagy egyéb testi tüneteket tapasztalsz 
• úgy érzed hirtelen megváltozott az életed és nehéz megküzdened a változással 
• kedvetlennek, szomorúnak vagy érdektelennek érzed magad 
• jobbá szeretnéd tenni kapcsolataidat   
• nem érzed jól magad otthon vagy az iskolában 
• valami olyan dolog történt veled, amit nem értesz 
• csalódtál valaki számodra fontos személyben 
• továbbtanulási döntés előtt állsz, stb. 

 
Mire számíthattok, ha eljöttök hozzám? 

- 2 - 6 alkalmas egyéni beszélgetésekre 
- teljes titoktartásra: a beszélgetés tartalmára vonatkozóan, illetve 

anonimitásra (kivéve a saját és mások biztonságát veszélyeztető témák).  
- együtt gondolkodásra, új kérdésekre, új nézőpontokra, megoldásokra, 

amikre eddig talán nem is gondoltatok. 
 
Mire NE számítsatok?  

                                
           

 
Fogunk találkozni órákon is  
Megkereshettek bármilyen témával, ami csoportosan vagy osztályszinten érdekel benneteket, interaktív 
osztályfőnöki órákon vagy egyéb események alkalmával ezekről tudunk beszélgetni. Például: 

• osztályon belüli konfliktusok 
• csoportokban betöltött szerepek 
• barátság, párkapcsolat 
• tanulási technikák 
• továbbtanulás, pályaválasztás, stb. 

 



Hogyan léphettek velem kapcsolatba?  

1. Az osztályfőnökötökön vagy szaktanárotokon, a védőnőn vagy iskolaorvoson keresztül 
2. Szüleiteken keresztül 
3. Önállóan  

 
Hol?    A 024-es teremben, a tanáriban vagy az iskola területén (pl. leszólíthattok a folyosón ) 
Mikor?   Kedd: 12 – 16;     Péntek: 11 - 15 
Fogadóóra:  Péntek 14 – 15 óra között a 024-es teremben 
Időpont egyeztetés:  fogadóórán,  

telefonon: 06(1)311 4684/123 mellék 
levélben (ipszichologus@gmail.com)  

 

Várlak szeretettel Titeket, kérdéseiteket, ötleteiteket! 

Ilok Mónika 

iskolapszichológus 
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