
Az Ifjúsági Tagozat beszámolója és programtervezete a  

2018/2019 tanévről 

 

CÉLJAINK: 

● Minél több nívós rendezvényen képviselni a Tagozatot 

● Szervezetekkel együttműködéseket kialakítani 

● Social media felületünket átalakítani és megújítani 

 

PROGRAMOK- ŐSZI FÉLÉV 

Szeptember 

●  25.-  Workshopja a pszichodráma módszerről és képzési rendjéről 

Meghívott előadó: Ágota Zita 

November 

● 9.- Csapatépítő este 

● 12.- Alapképzés az Ifjúsági Tagozat új tagjai számára 

● 20.- IT gyűlés, újak integrálása a csoportba 

December 

● 4.- Testidő,  workshop a relaxációról és testtudatosságról 

Meghívott előadó: Szamosi Judit 

● 5.- EPFSA day 

● 13. – Csapatépítő este 

 

Tagfelvételi 

Az őszi felvételi időszak szeptemberben és októberben zajlott. A kampány egy bemutatkozó 

előadással kezdődött, majd közösségi média felületen és plakátokon keresztül igyekeztünk a 

hallgatók érdeklődését felkelteni tagozatunk iránt. A kiválasztás három körben zajlott, ebbe a 

folyamatba 13 tagunk kapcsolódott be segítőként. A jelentkezők önéletrajzot küldtek, részt vettek 

egy motivációs beszélgetésen és szituációs gyakorlaton. Mindezen helyzetekben mutatott 

kompetencia alapján 17 új fővel bővült csapatunk, aki 5 egyetem alap-és mesterszakos diákjai.  

 



EFPSA 

● Szeptember 18. 

-  Tájékoztató est pszichológia szakos hallgatók számára az EFPSA-ról, az MPT IT-ről és a 

Mind the Mind kampányról, előadók: EFPSA Member Representative, MPT IT elnök, 

Mind the Mind koordinátorok 

 

● Október 27 – november 3. 

-  Joint EB & MR Meeting (Kowary, Lengyelország) – a Member Representative 

részvétele betegség miatt meghiúsult. 

 

● November 

- Better Together kampány elindulása (egy budapesti és egy pécsi koordinátorral), képzés 

Budapesten (november 17-18.) egy nemzetközi EFPSA trénerrel 

 

● December 5. 

  - EFPSA Day 

Mind the Mind: 

● Szeptemberben elkezdődött a kampány 5. hulláma, ezzel egy időben új önkéntesek 

toborzása és interjúztatása 

● Októberben az új önkéntesek képzésére került sor 

● Decemberben az év elején elnyert PwC-s támogatásból meghívott előadók jöttek el 

hozzánk 

● Önkéntes találkozókat havi/kéthavi rendszerességgel tartunk 

● Újdonság: helyi koordinátor Szegeden és Debrecenben is 

 

KÖLTSÉGVETÉS- ŐSZI FÉLÉV 

● 3000 Ft- előadók ajándéka 

● 2000 Ft- írószerek (toll, post it stb.) 

● 4000 Ft- fekete-fehér nyomtatás 

● 2000 Ft- színes nyomtatás 

● 4000 Ft- EFPSA day (plakát, nyomtatás, kis ajándékok) 

● összesen: 15.000 Ft 

 

Nagyon költséghatékony félévet zártunk. Ebből a tervezett összegből ténylegesen max. 5 

ezer forintot költöttünk, amelynek kifizetése megtörtént. 

 

 

 



PROGRAMOK- TAVASZI FÉLÉV 

 

Február 

●  8. Évnyitó csapatépítő este 

● 13. Pályaorientációs kerekasztal beszélgetés fiatal pszichológusokkal 

Meghívott előadók: 

- Belinszky Anna, Demokratikus Ifjúságért Alapítvány 

- Gajdos Panna, ELTE PHD hallgató és oktató, Panoráma Medical Center 

egészségügyi konzultációk vezetője, képződő autogén tréner 

- Darabont Vera, óvodapszichológus 3 csepeli óvodában, Bátor Tábor önkéntes 

- Patterman Péter, IT tag, magánvállalkozó, Sawyer Miller Group Vezetői 

Akadémia 

Március 

● 13. Tagozati gyűlés, a félév programjaink megbeszélése 

● 26. Előadás és beszélgetés az egzisztenciális pszichológia és daseinanalízis analízis 

témájában 

Meghívott előadók: 

-  Krékits József, pszichiáter 

-  Kőváry Zoltán, egyetemi docens 

 

Április 

● 5-8. Részvétel és standolás  a Pszinapszison (Budapesti Pszichológiai Napok), a Tagozat 

népszerűsítése 

● 15. Tagozati gyűlés, a nyári programok és teendők megbeszélése 

 

Május (tervezett programok!) 

● 9. Kognitív viselkedés terápiás workshop 

Meghívott előadó: Vizin Gabriella, egyetemi adjunktus 

 

Július 

● Nyári hétvége/tréning 

Az ELTE PPK tudományos Kari Pályázata ezt a programot közel 90 ezer forinttal 

támogatja. Ez az összeg lehetőséget ad arra, hogy minimális önrész finanszírozással, az 

érdeklődők részvételének ne legyen anyagi akadálya. 

 



Augusztus 

● Ördögkatlan fesztiválon való részvétel (pályázás tervezés alatt) 

● Sziget fesztiválon való részvétel (pályázás tervezés alatt) 

 

EFPSA 

Március 

● Vice Member Representative felhívás 

● Jelentkezési időszak az EFPSA Working Community pozíciókra 

Április 

● Április 7-14. EFPSA Congress, Grenaa (Dánia) - 6 magyar hallgató részvételével 

● Mandátumváltás: Member Representative pozíció átadása, új Vice MR bekapcsolódása 

Június 

● E-voting (online szavazás a szervezetet érintő változásokról, az MPT IT szavazati jogával 

az MR él) 

Mindezen kívül az aktuális felhívások hirdetése (pl. külföldi szakmai gyakorlat, European 

Summer School, Train the Trainers stb.) is az EFPSA működésének jelentős részét képezi.  

 

Mind the Mind 

A félév fő célja, hogy minél több workshopot tartsunk és hogy a szervezeti működésünk is 

fejlődjön. 

● Február: Új önkéntesek toborzása; félévzáró/nyitó találkozók a régi önkéntesekkel 

● Március: Új önkéntesek tréningje 

● Április: Találkozók az önkéntesekkel 

● Június: Félévzáró találkozók az önkéntesekkel 

 

KÖLTSÉGVETÉS- TAVASZI FÉLÉV 

● 8000 Ft- előadók ajándéka 

● 2000 Ft- írószerek (toll, post it stb.) 

● 3000 Ft- fekete-fehér nyomtatás 

● 5000 Ft- fesztivál előkészületek, dekor 

● 2000 Ft- színes nyomtatás 

● összesen: 20.000 Ft 



 

A tavaszi félév költségei az őszihez képest terveink szerint magasabbak lesznek, amelynek 

oka, hogy ez az időszak gazdagabb programokban. Kérem a költségvetés áttekintését és 

elfogadását! 

 

 


