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2021-es évi tevékenységeiről  

 

 

A szekció taglétszáma jelentősen lecsökkent a tagrevíziót követő kimutatás alapján, 

ezért továbbra is kiemelt célunk volt a taglétszám növelése. Mivel korábbi próbálkozásaink és 

a tavalyi évi sem jártak sikerrel, ezért új stratégiákon gondolkodtunk.  

Egyik elképzelésünk volt, hogy tagság aktivitását tematikus előadásokhoz kötött 

programjainkkal igyekszünk növelni, mindeddig nem sok sikerrel, bár rendezvényünk lásd. 

továbbiakban, kifejezetten sikeres volt 150-200 fő közötti létszám vett részt rajta. 

A témáink között kiemelkedő eseménynek terveztük: a hatévesek iskolakezdéséhez 

kapcsolódó szakmai tevékenységről online kerekasztal beszélgetés megtartását. A kerekasztalt 

az MPT Nevelési Tanácsadás és Szakértés szekció, valamint a MAGYE (Magyar 

Gyógypedagógusok Egyesülete) Pedagógiai Szakszolgálati Szakosztály előadóival és 

tagságának, valamint minden érdeklődőnek a meghívásával tartottuk meg. Az MPT 

Hírlevelén, Facebook felületeken keresztül hívtuk a résztvevőket, a szekciók, a szakosztályok 

tagságát és az érdeklődőket. Ennek az eseménynek a felvételét az MPT Gyógypedagógiai 

Pszichológiai Szekció és a MPT Nevelési Tanácsadás és Szakértés Szekció honlap-felületén, 

valamint a MAGYE honlapján elhelyeztük.  

A jövőben is aktív szerepet vállalunk az MPT bizottságainak (Etikai, Teszt, Szemle 

szerkesztése stb.) munkájában és a Nagygyűlés programjának gazdagításában. 

A pandémia újabb hullámai nem tették lehetővé személyes találkozások szervezését, 

az online forma pedig erőteljesen alapoz valamely intézmény segítségére, ami korlátozza a 

lehetőségeket. 

Keressük a tevékenységünk kiterjesztésének, élénkítésének további lehetőségeit, 

melyben elsősorban a szekció tagjainak érdeklődése lesz az iránymutató. 

 

Budapest, 2022. 05. 15. 

           Prónay Beáta 

a szekció elnöke 

 



A Magyar Pszichológiai Társaság Gyógypedagógiai Pszichológiai Szekció 

tervezett tevékenységei a 2022-es évre 

 

 

A szekció taglétszáma jelentősen lecsökkent, a tagrevíziót követő kimutatás alapján, 

ezért kiemelt célunk a taglétszám növelése.  

A tagság aktivitását tematikus előadásokhoz kötött programjainkkal igyekszünk a 

jövőben is növelni. Azt reméljük ezek a programok a taglétszám gyarapodását is jelenteni 

fogják. Mindezt jelentősen befolyásolhatja a pandémiás hullámok előfordulása. 

A tematikát szakmai újdonságokhoz és szakmapolitikai kérdésekhez igazítjuk. A 

témáink között kiemelkedő eseménynek tervezzük 2022. június 17-én egy jelenléti és online -

hibrid- találkozó megtartását. A tallálkozó aktualitása a tavaly megjelent Családhatározó 

(szerk. Bátki Anna és M. Ribiczey Nóra) bemutatása és a könyvről folytatott beszélgetés. A 

tervezett esemény ingyenes lesz, az ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar adja a 

helyszínt és az informatikai hátteret. Az eseményt minden lehetséges formában hirdetjük az 

elkövetkezendő napokban. Várjuk a téma iránt érdeklődő széles bázisú közönséget az 

eseményre. Bízunk benne, hogy a tavalyihoz rendezvény sikeréhez hasonlóan most is nagy 

látogatottságot tudunk elérni. 

  

További találkozások tartalmát a tagság javaslataival összhangban alakítjuk. 

A szekció tematikus találkozóit a tanévhez, a kapcsolódó félévzárás - nyitáshoz 

kapcsoljuk.  

A jövőben is aktív szerepet vállalunk az MPT bizottságainak (Etikai, Teszt, Szemle 

szerkesztése stb.) munkájában és a Nagygyűlés programjának gazdagításában. 

Keressük a tevékenységünk kiterjesztésének, élénkítésének további lehetőségeit, 

melyben elsősorban a szekció tagjainak érdeklődése lesz az iránymutató. 

 

Budapest, 2022. 05. 16. 

           Prónay Beáta 

a szekció elnöke 

 


