Szöveges beszámoló a 2013-as évről

1. Oktatási tevékenység
Az alapítvány korábbi hagyományainak és célkitűzésének megfelelően folytatta a
Szondi teszt tanfolyam oktatását. A tavaszi tanfolyamot Dr. Nagy László, az őszi
tanfolyamot Dr. Kiss Enikő tartották. A 2013-as tavaszi szemeszterben 21 fő
jelentkezett a tanfolyamra, akik közül 17-en végeztek és szereztek tanúsítványt. Az őszi
tanfolyamra 32 fő jelentkezett, akik főleg pszichológus kollegák voltak. A tanfolyamot
26 fő zárta a tanúsítvány megszerzésével.
A tanfolyamok oktatási színvonalával a hallgatók meg voltak elégedve, hasznosnak
ítélték meg a Szondi tesztet mint a pszichológus praxisban jól használható módszert, és
szívesen vettek részt a képzésben.
Az alapítvány bővítette tanfolyamait, aminek következtében Dr. Pressing Lajos
oktatásával Bevezetés a buddhista pszichológiába címmel indított kurzust a 2013-as év
őszi szemeszterében. A kurzust nagy érdeklődés övezte, amire elsősorban pszichológus
kollegák jelentkeztek. A kurzuson 33 fő vett részt, a kurzus eredményesen zárult, ezt
mutatja, hogy a 2014-es tavaszi félévben már két kurzus került meghirdetésre.
2. Kulturális tevékenység:
Megemlékezések Szondi Lipót születésének 120. évfordulója alkalmából rádiószereplések
a. Dr. Lukács Dénessel a Tilos Rádióban készítettek interjút Szondi Lipótról és a
Szondi tesztről 2013 áprilisában.
b.

Káplár Mátyással a budapesti Promontor rádió készített felvételt szintén 2013
áprilisában.

3. Kulturális tevékenység:
Kiállítás Szondi Lipót születésének 120. évfordulója alkalmából
A Dr. Szondi Lipót Emlékalapítvány a Magyar Pszichológiai Társasággal közösen
ünnepelte Szondi Lipót születésének 120 évfordulóját. A Magyar Pszichológiai
Társaság Magyar Pszichológiatörténeti Emlékszobát alakított ki, melynek első
időszakos kiállítása Szondi Lipót életéről és életművéről szólt. A kiállítás anyagának
létrehozásában a Dr. Szondi Lipót Emlékalapítványon kívül az ELTE Bárczi
Gyógypedagógiai Karának Gyógypedagógiai Pszichológiai Intézete és a Pécsi
Tudományegyetem Pszichológiai Intézete vett részt. Az ünnepi megnyitón Prof. Kiss
Enikő tartott előadást Szondi Lipót szakmai életútjáról és a teszt megszületéséről.
4. Kulturális tevékenység:
Pályázati díjátadás
Az alapítvány 2012-ben pályázatot hirdetett meg Szondi Lipót szakmai életútjával
illetve pszichológiai tevékenységével kapcsolatos pályamunka megírására. A pályázati
felhívásra Bukta Tünde küldte be pályamunkáját, amelyet az alapítvány a 2. hely
díjazásával jutalmazott. A díjazott pályamunka az alapítvány honlapjára is felkerült. A

pályamunka címe: Munkahelyi egészségmagatartás fejlesztő program a Szondi teszt
tükrében.
5. Kutatási tevékenység:
Az alapítvány megbízásából Káplár Mátyás kutatásokat folytat a Szondi teszt validitás
vizsgálatának alátámasztására. A kutatás eredményei részben már olvashatók a
nemzetközi Szondiana folyóirat egyik megjelent cikkében.

