Beszámoló az MPT Coaching Pszichológiai Szekció 2018. évi
tevékenységéről
Az MPT Coaching Pszichológiai Szekció létrejöttének célja a coaching pszichológia, mint fejlődő
alkalmazott pszichológiai terület képviselete a pszichológián belül, és az evidenciákon alapuló,
pszichológiai kutatásokkal alátámasztott módszereket alkalmazó, etikus szakmai gyakorlat
előmozdítása a coachingban. E küldetés jegyében négy fő célkitűzést fogalmaztunk meg 2018-ra,
amelyek érvényesek 2019-re is:





Előmozdítani a coaching pszichológia kutatásokat és tudományos publikációkat, közelítve
egymáshoz a tudományt és a gyakorlatot
A hazai pszichológián belül képviselni a coaching pszichológiát, mint alkalmazott lélektani
területet
Nemzetközi coaching pszichológiai tudományos fórumokon képviselni a hazai coaching
pszichológiát
Kidolgozni és folyamatosan fejleszteni a coaching pszichológia szakmai protokollját, amely
egyértelműsíti a coaching pszichológia indikációját, szakmai sztenderdjét és a coaching
pszichológustól elvárt kompetenciákat és képzési követelményeket

E célok megvalósításához a következő programokat valósítottuk meg 2018-ban:
Coaching licenc rendszer működtetése
-

Az ELTE PPK Tanácsadó Szakpszichológus képzés és a BME Munka- és szervezet
szakpszichológus képzés hallgatói részére lehetőséget teremtettünk a coaching pszichológus
licenc megszerzésére. 2018-ban így újabb 18 kolléga szerzett coaching pszichológus licencet

Coaching pszichológiai olvasókör
-

A coaching pszichológia nemzetközi szakirodalmának áttekintése és a fontosabb cikkek,
szakkönyvek feldolgozása, referálása fontos feladata a szekciónak. Ezt a tevékenységet
végezte az olvasókör, amely munkájában a szekció hat tagja vett részt, hét alkalommal. Az
olvasókör szervezéséért köszönet illeti Puskás-Vajda Zsuzsát.

Nemzetközi kapcsolatok
-

A szekcióból három fő vett részt az ISCP (Nemzetközi Coaching Pszichológiai Társaság)
kongresszusán 2018. októberében, Londonban. Az ISCP-n belül részt veszünk a nemzetközi
coaching pszichológiai és alkalmazott pozitív pszichológiai folyóiratok (European Journal of
Applied Positive Psychology) szerkesztői munkájában.

Coaching pszichológiai műhelyek, előadások
-

Folytatódtak a szekció és az MCPE közös szervezésében meghirdetett ingyenes előadások a
coaching pszichológiai különböző területeiről. A műhelyek témái: Hipno-Coaching (Boros
Imre); A jövő szervezetei (Lakatos Zsuzsanna); Beszámoló az ISCP kongresszusról.

Az MPT-n belül a szekció tagokat delegált az Etikai bizottságba, Oszik Márta, és a Teszt bizottságba
Lakatos Zsuzsanna személyében.

MPT Coaching Pszichológiai Szekció 2019. évi programterve
Az 2019-es év első szekció ülésén a szekció eddigi vezetősége, Székely Vince elnök és Gábor Edina
titkár benyújtotta a lemondását és a szekció megválasztotta Tordai Zitát elnöknek és Ruttner Juditot
titkárnak. Az új vezetőség elkötelezte magát a szekció eddigi tevékenységének folytatása mellett,
ideértve a szekció tudásmegosztó, kutatási és közéleti projektjeinek folytatását.

Budapest, 2019. május 12.

Székely Vince s. k.
MPT Coaching Pszichológiai Szekció elnöke

