Beszámoló az MPT Óvoda- és Iskolapszichológia Szekciójának
munkájáról a 2021. évben
A 2019-ben újjáalakult vezetőséggel számba vettük a szakma által igényelt tevékenységeket. Rövid- és
hosszabb távú terveink közt a kollégákkal való kapcsolattartás megújítása, a szakmai továbbképzések
fejlesztése és a szakmai protokollal kapcsolatos kiegészítő mellékletek írása szerepelt.
Első körben megújítottuk az Iskolapszichológus facebook csoport működését, felkértünk egy
munkacsoportot a facebook működési szabályok kidolgozására és moderátor szerepének betöltésére.
A facebook csoportot professzionális szakmai fórumként definiáltuk és a munkacsoport megkezdte a
facebook résztvevők regisztrálását.
Országos Iskolapszichológus Módszertani Bázissal együttműködve folytattuk az iskola- és
óvodapszichológusok és az iskola- és óvodapszichológusok koordinátorai számára havi
rendszerességgel tartott szakmai napokat, a tavaszi félévben online formában. Amikor már lehetővé
vált a személyes találkozás, akkor a pandémiahelyzet tapasztalatai alapján továbbra is megtartottuk az
online bekapcsolódás lehetőségét, így hibrid formában zajlottak novembertől a rendezvények. A 2022es évben is a hibrid forma megtartását tervezzük. Ez lényegesen megnövelte a vidéki kollégák részvételi
lehetőségét, és ennek köszönhetően a résztvevők száma alkalmanként 70-120 főre növekedett.
Kidolgoztuk az iskola- és óvodapszichológusok koordinátorai szakmai támogatásának kereteit,
országos adatbázist hoztunk létre a koordinátorok közreműködésével, és megkezdtük a rendszeres
koordinátor találkozók szervezését.
Megkezdtük a protokollal kapcsolatos munkát, ami egyrészt az óvodapszichológusi tevékenység
számára egy bővített anyag megírását, másrészt a koordinátorok tevékenységi körének részletesebb
kifejtését, harmadrészt a gyakori szakmai kérdések és problémák és ezek szakmai megoldásának
gyűjteményét jelenti. Ez a munka még folyamatban van, 2022-ben folytatjuk a megkezdett munkát.
A 2019-ben megkezdett, az online oktatással kapcsolatos kutatómunkát folytatva további cikket
publikáltunk a pedagógusokkal kapcsolatos tanulságokról. 2022-ben tervezzük a diákokkal kapcsolatos
eredmények publikálását. További tanulmányt jelentettünk meg az iskolapszichológia feladatkörének
alakulásáról történeti távlatban.
Az ELTE Tanácsadás és Iskolapszichológiai Tanszékével közös szervezésében 2 szimpóziummal részt
vettünk az MPT Tudományos Nagygyűlésén.
Megrendeztük a Debreceni Egyetem Pszichológiai Intézetével és az Országos Iskolapszichológiai
Módszertani Bázissal közösen a IV. Iskolapszichológus Vándorgyűlést Debrecenben.
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