Önéletrajz
Személyi adatok
Név
Születési év
Beosztás

Héderné Dr. Berta Edina
1973.
főiskolai docens

Tanulmányok (tanfolyamok, továbbképzések is)
2012.
PhD fokozat, pszichológiatudományok doktora, Eötvös
Loránd Tudományegyetem Pedagógiai és Pszichológiai Kar
Pszichológiai Tudományok Doktori Iskolája „Szocializáció és
társadalmi folyamatok” szakterület
2003.

Szociális szakvizsga „Családvédelem, családgondozás”
témakör, Wesley János Lelkészképző Főiskola

2001.

okleveles szociális munkás, ELTE BTK Szociálpolitikai és
Szociális Munka Tanszék Szociális Munkás Szak

2000.

Mediáció alaptréning Partners Hungary Egyesület

1999.

Szociálterápiás csoportvezetői alaptréning Magyarországi
Szociálterápiás Szerepjáték Egyesület

1997.

Mentálhigiénés asszisztens Dél - alföldi régió Kallódó
Fiataljaiért Alapítvány

1996.

Alternatívák az erőszakkal szemben AVP Hungary Egyesület

1995.

általános szociális munkás SZOTE Főiskolai Kar Általános
Szociális Munkás Szak

Munkahelyek
1994 – 2001.

önkéntes segítő, cigány – gyermek és ifjúsági klub Bartók
Béla Művelődési Központ, Szeged - Kiskundorozsma

1995 – 1998.

Szeged M. J. V. Humán Szolgáltató Központ szociális
esetmunka családokkal, csoportmunka gyermekekkel,
szociális
munka
“telepi”
szerkezetű,
elgettósodott
negyedekben élő cigány családokkal

1999 – 2003.

Dugonics András Általános Iskola gyermek - és
ifjúságvédelmi felelős részmunkaidőben, szociális esetmunka
családokkal, csoportmunka gyermekekkel

1998 –

Szegedi Tudományegyetem Egészségtudományi és Szociális
Képzési Kar Szociális Munka és Szociálpolitika Tanszék,
főállású oktató

2012 -

általános dékán – helyettes, Szegedi Tudományegyetem
Egészségtudományi és Szociális Képzési Kar

Tudományos szakterület
szociális munka elméletek, szociális esetmunka módszerei,
szociális munka cigány családokkal; a diszkrimináció
megnyilvánulása
Nyelvtudás (nyelv, szint, típus)
angol

felsőfokú C típusú nyelvvizsga, 2014. ECL; bizonyítvány
száma: P6 - 104027

Oktatott kurzusok
Szakmai készségfejlesztés I – II; Gyakorlat- feldolgozó
szeminárium; Szociális munka alapismeretek előadás,
szeminárium; Szociális esetmunka módszertana I. (Esetkezelés
módszertana) előadás, szeminárium; Szociális esetmunka
módszertana II. (Esetkezelés módszertana) szeminárium;
Szociális
munka
cigány családokkal
szeminárium;
Interkulturális szociális munka szeminárium; Roma
gyermekek és családok segítése; Csoportközi kapcsolatok
szeminárium
Egyéb oktatói, gyakorlati tevékenység (TDK, önkéntes munka, mentorálás)
1995 - 2000.
Cigány Oktatási Egyesület egyik alapítója, titkára;
közreműködés középiskolás roma diákokat támogató program
kidolgozásában és koordinációjában
2001.
Érdekérvényesítő tréning vezetése, közreműködés projectkidolgozásban tartósan munkanélküli halmozottan hátrányos
helyzetűek (különösen roma nők részére) a PHARE HU99.04-01 II/2 jelű pályázat program keretében, Szeged.
1998 –

rendszeres szakdolgozati konzultáció, TDK témavezetés

1998 – 2002.

nemzetközi kapcsolatok szervezése, ERASMUS programok
koordinációja

2000 -

akkreditált pontszerző továbbképzés biztosítása gyakorlati
szakemberek számára „Esetmegbeszélő csoport” tréning és
„Interkulturális szempontok a szociális esetmunkában” c.
tanfolyam keretében

2012 -

az Élő Könyvtár kari program koordinációja

2016 -

tanszéki Erasmus koordinátor

kutatói tevékenység
2015.
2011 – 2014.

„Szociális esetmunka módszertana” című kutatás (saját
kutatási program)
Részvétel az „Etnikai és szociális törésvonalak helyi
társadalmakban” című, az OTKA által támogatott kutatási
programban (adatfelvétel, elemzés, tanulmány-készítés),

kutatásvezető: Dr. Virág Tünde
2010 – 2011.

A „Szociális munka módszertana” című önálló doktori
kutatási program kidolgozása és kivitelezése Csongrád megye
területén.

2002.

Adatgyűjtés Csongrád város társadalmi
vizsgálatában, kutatásvezető: Tunyogi József.

2000 – 2002.

elégedettségi

Részvétel a Csongrád megyei segítő szakemberek körében
végzett attitűd vizsgálatban (mérési eszközök kidolgozása,
adatgyűjtés, elemzés, publikáció) kutatásvezető: Dr. Feleky
Gábor

Külföldi kutatóutak és konferencia részvételek
2002.
Oktatói tevékenység az „Intensive course on „Understanding
diversity” című programban, Fachhochschule Frankfurt am
Main, Németország.
2001.

Oktatói tevékenység az „Intensive course on „Antidiscriminatory practice” című programban, Hertfordshire
University, Hatfield, Nagy – Britannia.

1999.

Oktatói tevékenység az „Intensive course
discriminatory
practice”című
programban
University, Norrköping, Svédország.

1995.

Részvétel hallgatói csereprogramban Haagse Hogeschool,
Hága, Hollandia.

on AntiLinköping

Pályázati tevékenység (dátum, pályázat, feladatkör)
2012 – 2015.
a TÁMOP 4.1.1.C pályázati program előkészítése, a pályázati
ciklusban a kari koordinációja
2015.

a TÁMOP 4.2.6. pályázati program kari koordinálása

1999 – 2003.

felsőoktatási programfejlesztési és innovációs pályázat (Soros
Alapítvány FEPP 238/51) koordinálása

Szervezeti tagságok, tisztségek
Ösztöndíjak, kitüntetések
-

