
 

Név: Király Gabriella születési év: 1968 

felsőfokú végzettsége és szakképzettsége, az oklevél kiállítója, éve  

- klinikai mentalhigieniai gyermek- és ifjúsági szakpszichológus, ÁEEK, 2005 

- pszichológus, DE, 2001 

- közoktatási vezető, BME, 1995 

- oligofrénpedagógia-pszichopedagógia szakos gyógypedagógiai tanár, BGGYTF, 1990 

Jelenlegi munkahely: 

PTE, KPVK – tanársegéd 

Eddigi oktatói tevékenység  

15 éve oktatok a Karon, jellemzően a pedagógusképzésben veszek részt. Alapvetően pszichológiai 

és gyógypedagógiai tárgyak oktatását végzem, de bekapcsolódtam már akkreditációs 

tevékenységbe, tantárgyak kidolgozásába, szakvizsgára előkészítő képzések megtartásába, 

egyetemi pályázatok megvalósításába. Rendszeresen látok el ismeretkör-, illetve modulfelelősi 

teendőket, szakdolgozati konzulensi és opponensi tevékenységet, továbbá részt veszek a hallgatók 

modul gyakorlatának szervezésében.  

Főbb oktatott tantárgyak: Személyiség fejlődése és alakulása, Személyiségfejlődési zavarok 

pszichológiája, Gyógypedagógiai ismeretek, Pszichopedagógia, Önismeretfejlesztő gyakorlatok, 

Sajátos nevelési igényű gyermekek, Korai anya-gyermek kapcsolat pszichológiája, Korai 

fejlesztés, A tanácsadás pszichológiája, Integrált – inkluzív nevelés, Játékpszichológia. 

Az oktató szakmai/kutatási tevékenysége és az oktatandó tárgy/tárgyak kapcsolata  

a) a (szűkebb) szakterülethez kötődő publikációk (max. 5 jellemző publikáció!),  

kutatási-fejlesztési, alkotói, művészeti eredmények: 

- Király Gabriella: A specifikus tanulási zavar és az intelligencia-struktúra összefüggései. 

In: szerk.: Bús Imre – Klein Ágnes – Meskó Norbert: Nevelés és kutatás. Tanulmányok az 

óvodapedagógus-képzéshez. / Erziehung und Forschung; Beiträge zur 

Kindergärtnerinnenausbildung. Pécsi Tudományegyetem IGYFK, Szekszárd 2011. 

- Király Gabriella: A pedagógiai tevékenységet segítő szolgáltatások fejlődése 

Magyarországon a rendszerváltásig In: Értékőrzés és -átadás Nevelés- és 

művelődéstörténeti tanulmányok (szerk.: Bús Imre - Klein Ágnes - Tancz Tünde) 

Jubileumi kötet Kurucz Rózsa tiszteletére. PTE IGYK Szekszárd, 2012. 

- Király Gabriella: A gyermeki világkép jellemzői. In: Tanulmányok a gyermekkultúráról 

(szerk.: Bús Imre) PTE IGYK Szekszárd, 2013. 

- Király Gabriella: Szexuális gyermekbántalmazás a családban. IN: In: Acta 

Szekszardiensium Universitas Quinqueecclesiensis, Facultas de Illyés Gyula Nominata. 

Torm. XV. Scientific publications XV. PTE IGYK Szekszárd, 2013. 

- Király Gabriella: Az esélyegyenlőségi prioritások megjelenése a PTE Illyés Gyula Kar 

pedagógusképzésében (A speciális nevelési szükségletű gyermekek és tanulók 

nevelésével-oktatásával összefüggő képzési program) In: szerk.: Nagy Janka Teodóra: 

Intenzív szívterápia. Pécsi Tudományegyetem Illyés Gyula Kar, Szekszárd 2014.  

 


