
Borbáth Katalin szakmai önéletrajz 
 
Borbáth Katalin vagyok, ELTE-n végzett szakpszichológus, gyógypedagógus, coach,  
középiskolai pszichológia tanár. 20 éve pszichológusként dolgozom, jelenleg 
gyermekvédelmi központban és a budapesti Leövey gimnáziumban. Emellett a budapesti 
Milestone Intézetben mentorálok tehetséges fiatalokat. 
 A 2021/2022 tanév őszi félévében az ELTE PPK-n a nemzetközi pszichológia képzésben 
közreműködtem óraadó oktatóként, korábbi félévekben is tanítottam a felsőoktatásban: a 
2019/2019-es tanév őszi félévében a PPKE-n vezettem önismereti tréninget, illetve 2015-2018 
között az ELTE TÓK-on adtam órákat. Időközben saját fejlesztésű akkreditált online 
továbbképzésem is készült - amely angol nyelven is megjelent 2019-ben az UDEMY oktatási 
platformon- az erőszakmentes kommunikáció témában.  
A közoktatás égisze alatt számos pályázatot írtam és nyertem az évek alatt, elsősorban 
valamilyen speciális szükségletű gyermekcsoportot célozva a projekttel. 2015/2016-os 
tanévben NTP által meghirdetett pályázaton országos szinten egyedülállóként pedagógiai 
szakszolgálat nevében írtam és nyertem pályázatot, majd a koordinálásban  és szakmai 
megvalósításban is szerepet vállaltam a hátrányos helyzetű tehetségek komplex 
művészetterápiás fejlesztésére kidolgozott projektben. 

 
Hosszú ideig, 2002-2019 között Budapesten pedagógiai szakszolgálatnál 
pszichológuskodtam, emellett mindig vonzottak az új szakmai kihívások, így közben -2006-
től 2012-ig- a Horváth és Dubecz Pedagógiai Tanácsadó Kft keretein belül trénerkedtem, 
illetve e-learning és beülős pedagógus továbbképzéseket dolgoztam ki. Jelenleg a PTE 
Oktatás és Társadalom Neveléstudományi Doktori Iskolában a disszertációm védése előtt 
állok. Dolgozatom témája a pedagógusnők mentálhigiénés állapotfelmérése szakmai 
személyisége és női identitása kimunkáltságának tükrében címmel írta. A tudományos munka 
részeként rendszeresen publikálok lektorált neveléstudományi folyóiratokban, illetve 
tudományos konferencián tartok időközönként előadást.  
2021 szeptemberében  tehetségfejlesztő munkámért Nemzeti Tehetség Program által odaítélt 
Bonis Bona díjban részesültem.   
A média világába mindig kötődtem valamilyen szállal. Évekig tanítottam a Hálózat Tv Média 
Iskolájában Bevezetés a szociológiába nevű tárgyat.  Illetve a néhai ViVa TV-n az Interaktív 
c. kamaszoknak szóló műsorban egy éven keresztül rendszeresen pszichológiai szakértőként 
vendégeskedtem. 2006-ban rovatvezetője voltam a Mentor Magazin Pszichológus az 
Iskolában rovatának. Mindezek mellett a mai napig időről időre interjút adok, vagy szakértek 
korábban rendszeresen a Kismama, jelenleg a B Cool Magazin, vagy akár a HVG Extra 
felkérésére nevelési kérdéseket vagy éppen különböző korosztályok (óvodás, kis és 
nagykamasz) pszichológiáját érintő témákban. Szakmai civil szervezetekben is vállalok 
szerepet, évek óta támogatom a KORE Koraszülöttekért Országos Egyesület munkáját 
tanácsadással, ismeretterjesztéssel, legutóbb a Podcast sorozatában vettem részt.  
 

 


