Magyar Pszichológiai Társaság 2018. évi szakmai-tudományos programjai

A Magyar Pszichológiai Társaság megalapításának évfordulójához kötődő Pszichológia
Napja rendezvény immár 10. alkalommal került megrendezésre. A budapesti program
Közösség, kultúra, identitás címmel került meghirdetésre 2018. február 24-én az ELTE PPK
Kazinczy utcai épületében, ahol egész napos rendezvénnyel vártuk az érdeklődőket. A
Pszichológia napját a vidéki tagozatok is rendezvénnyel ünnepelték, az MPT Keletmagyarországi Tagozata Debrecenben Pszichológia, Pedagógia, Technológia címmel, a
Dél-dunántúli Tagozata Pécsett Tér és pszichológia címmel csatlakozott egynapos
konferenciával az eseményhez.
A Magyar Pszichológiai Társaság XXVII. Országos Tudományos Nagygyűlésére „Változás
az állandóságban” címmel került megrendezésre a Pázmány Péter Katolikus Egyetem, BTK
Pszichológiai Intézetében 2018. május 31. – június 02. között. A több mint 450 regisztrált
részvevő jó hangulatú, színvonalas szakmai programokon vehetett részt. A 2018-as
nagygyűlés szakmai programja megújult: egyrészt, egy tehetséges fiatal kutató is
bemutatkozhat plenáris előadás formájában (Dr. Király Orsolya a problémás videojátékhasználat pszichológiájáról beszélt). Másrészt, a Magyar Tudományos Akadémia
Pszichológiai Bizottsága egy új műfajjal mutatkozott be a konferencián: rövid, 3 perces
hozzászólásokból álló vitaszimpózium keretén belül arra keresték a választ, hogy a
pszichológia tudományos eredményei miként hasznosíthatók a hétköznapi életben.
A Magyar Pszichológiai Társaság Év előadását 2018-ban Prof. Dr. Urbán Róbert „A
dohányzásról: a molekulától a társadalomig” címmel tartotta meg. A rendezvény 2018.
november 29-én immár hetedik alkalommal került megrendezésre.
A havonta megrendezésre kerülő Pszichológiáról Mindenkinek ismeretterjesztő előadások
továbbra is népszerűek voltak, széles palettát kínáltak az érdeklődők számára. Ízelítőül
néhány a színes programból: a nárcizmus, a korai kapcsolati zavarok, jelenkori párkapcsolati
sajátosságok, LBMTQ klinsek segítése. Az előadások főszervezője az MPT tudományos
titkára volt.
2018-ban a Filmklub és az Irodalmi lapozgató programunk is két-két alkalommal került
megrendezésre.
Az ősz folyamán Gábor Edina Boldogságtréninget tartott az érdeklődő hallgatóknak és
szakembereknek.
Új kezdeményezésként az MPT társszervezőként részt vett két nemzetközi konferencia
lebonyolításában is (ECPP, EHBEA).
Szekcióink közül három szekció - az MPT Óvoda- és Iskolapszichológiai Szekciója, az
LMBTQ - és a Tanácsadás Pszichológiai Szekció - sikeres konferenciát szervezett.
Éves szakmai programjaink mellett a Ranschburg Pál Bizottság jól haladt a 2020-ra tervezett
Ranschburg Emlékév előkészítési munkálataival.

