Az Ifjúsági Tagozat beszámolója és programtervezete a
2020/2021 tanévről
Beszámoló:
TISZTÚJÍTÁS:
Új elnök: Vikor Fanni
Új EFPSA MR: Kóti Henriett
CÉLJAINK:
● Az IT pszichoedukációs munkájának fellendítése
● Közösségi média felületünk átalakítása
● Szervezeti struktúránk átalakítása, fejlesztése

PROGRAMOK- ŐSZI FÉLÉV
Szeptember
●

24.- Filmklub I. – Egy különc srác feljegyzései pszichológus szemmel

● 30.- Meseterápia workshop, meghívott előadóval
Október
● 19.- Filmklub II. – Van valami furcsa és megmagyarázhatatlan pszichológus szemmel
November
● 5.- Mediáció workshop, előadó: Engelhardt Fanni
● 11.- Online csapatépítő est
December
● 10.- Tanácsadás workshop I., előadó: Patterman Péter
● EFPSA Day: tájékoztató előadás, előadó: Csikós Nóra, Pál Kata
Január
● 6.- Tanácsadás workshop II, előadó: Patterman Péter
● 13. – Pszichológiai vitaest I., téma: “A család az család”
● 21. – Szimbólumterápia workshop, meghívott előadó: Dr. Horváthné Schmidt Ilona

PROGRAMOK- TAVASZI FÉLÉV
Február
● 10. – Pszichológiai vitaest II., téma: A házasság intézménye
● 19. – Online tagozati gyűlés

Március
● 10. – Pszichológiai vitaest III., téma: szexualitás
● 23. – Szondi és a sorsanalízis workshop, meghívott előadó: dr. Káplár Mátyás
● 29. – Intervíziós kör
EFPSA Beszámoló:
Az EFPSA (European Federation of Psychology Students’ Associations) az európai országok
pszichológus hallgatói szervezeteket összegyűjtő ernyőszervezete, melynek a kizárólagos
magyar tagja az MPT IT. Ezzel a mi szerzvezetünk képviseli az összes magyar pszichológia
szakos hallgatót az EFPSA-n belül. Az EFPSA Munkaközösségében jelenleg négy MPT IT tag
foglal el pozíciókat. A Member Representative (MR), vagyis az IT-t képviselő személy az 20202021-es mandátumban Csikós Nóra, illetve az ő munkáját segíti két Vice Member
Representative, Sarudi Mátyás, és Kóti Henriett. Ezen kívül, európai szinten koordinálja a Mind
the Mind kampányt Pál Kata. Az EFPSA mandátumai mindig 1 évig tartanak, az áprilisi EFPSA
Congress jelzi a régi végét, és az új kezdetét.
A jelenlegi tanév során eddig Októberben részt vettünk az EFPSA Joint EB&MR Meetingjén,
mely egy olyan 1 hetes szakmai program, ahol az EFPSA Munkaközössége fejleszti saját magát,
és megtervezi, hogy hogyan lehetne még inkább támogatni, és további lehetőséget biztosítani az
európai pszichológus hallgatóknak. Ez a rendezvény 2020-ban online formában valósult meg.
Decemberben a Member Representative és Vice Member Representative-ok megtartották az
EFPSA Day-t, melynek keretein belül előadást tartottak az érdeklődő hallgatóknak (akik nem
csak IT tagok lehettek) az EFPSA nyújtotta lehetőségekről.
Márciusban az EFPSA megtartotta a Munkaközösség Meetup-ját Törökországban, melyre
azonban a magyar Member Representatiove nem tudott kiutazni, a jelenlegi korlátózó
intézkedések miatt. A Meetup funkciója megegyezik az októberi Joint EB&MR Meeting
funkcióival.
Áprilisban az EFPSA, idén online, megtartja a legnagyobb programját, a legfőképpen
tudományos konferenciaként működő Congresst. Ezen több MPT IT tag is részt fog venni,
valamint innentől új tag fogja betölteni az MR pozícióját, aki a 2021/2022-es mandátumban Kóti
Henriett lesz.

Programterv:
A szervezet átalakítása
Az IT munkájának fejlesztése és dinamikusabbá tétele érdekében létrehoztunk négy
munkacsoportot (HR&Admin, belsős rendezvényszerzezés, külsős rendezvényszervezés, valamint
social media munkacsoport). Minden csapat előre meghatározott feladatkörökkel és saját
koordinátorral rendelkezik. A kisebb csapatokon belüli egységet havi rendszerességű meetingek
biztosítják. Így az IT-n belül elkülönül a pszichológia és más szakos hallgatóknak szervezett
pszichoedukációs események koordinálása, az edukatív tartalom gyártása a közösségi médiában,
valamint a tagjaink számára szervezett készségfejlesztő workshopok lebonyolítása.
Tagfelvételi
A tavaszi felvételi időszak március végén és április elején zajlik. Elsősorban a közösségi médián
keresztül igyekszünk elérni a pszichológia szakos hallgatókat. Ehhez létrehoztunk egy külön
eseményt, melynél rendszeresen teszünk közzé az IT-t bemutató, népszerűsítő posztokat. A
jelentkezés önéletrajzzal és motivációs levéllel történik, mely után egy, vagy indokolt esetben két
körös interjún vesznek részt a jelentkezők. Az új tagoknak már a jelentkezés első lépésénél
lehetőségük van megjelölni, melyik munkacsoportba kapcsolódnának be szívesen.
EFPSA Programterv:
a kapcsolatrendszer bővítése:
Az EFPSA szélesebb körű megismertetése, rendhagyó módon 4 vice MR választása,
Magyarország minden pszichológiai képzés városában 1 képviselő választása.
Konkrét tervek:
-EFPSA Day: December 4
-EFPSA népszerűsítő rendezvény (még nincs fix időpont)

KÖLTSÉGVETÉS- 2021/2022 ŐSZI FÉLÉV
●
●
●
●
●

5000 Ft- előadók ajándéka
2000 Ft- írószerek (toll, post it stb.)
10000 - technikai felszerelések
3000 Ft- EFPSA day (plakát, nyomtatás, kis ajándékok)
összesen: 20.000 Ft

KÖLTSÉGVETÉS- 2021/2022 TAVASZI FÉLÉV
●
●
●
●

5000 Ft- előadók ajándéka
2000 Ft- írószerek (toll, post it stb.)
4000 Ft- fekete-fehér nyomtatás
2000 Ft- színes nyomtatás

●
●

5000 Ft- fesztivál/rendezvény kellékek
összesen: 18.000 Ft

