Szöveges beszámoló a 2014-es 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 Csilla tartották. A 2014-as tavaszi szemeszterben 8 fő
jelentkezett a tanfolyamra, az őszi tanfolyamra 18 fő jelentkezett, akik főleg
pszichológus kollégák voltak.
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 a 2014-es év tavaszi és őszi szemeszterében további tanfolyamok indultak.
A kurzusok elméleti és gyakorló meditációs tanfolyamokat jelentettek, amelyeket nagy
érdeklődés övezett, és melyekre elsősorban pszichológus kollégák jelentkeztek. A
tavaszi elméleti és gyakorlati kurzusokon összesen 46 fő vett részt, az ősszel indított
meditáció gyakorló kurzusokon (két csoportban) összesen 39 fő.

2. Kutatási, tudományos tevékenység
Az alapítvány megbízásából Káplár Mátyás és Dr. Kiss Enikő Csilla folytatta
tudományos kutatásait a Szondi-teszt érvényességének alátámasztására, illetve a
Szondi-teszt kulturális összehasonlító vizsgálatára vonatkozóan. A kutatás eredményei
angol nyelven megjelentek a Nemzetközi Szondi Társaság tudományos folyóiratában, a
Szondiana c. lap 2014-es számában.

3. Kutatási, tudományos tevékenység
A Nemzetközi Szondi Társaság 2014. július 14-17 között tartotta meg háromévente
megrendezésre kerülő nemzetközi konferenciáját Brüsszelben. Az alapítványt Dr. Kiss
Enikő Csilla és Káplár Mátyás képviselték, akik két angol nyelvű előadást tartottak a
konferencián a következő címmel:
- Dr. Kiss Enikő Csilla: Different nationalities living in England: a multicultural study
by the Szondi Test,
- Káplár Mátyás: Further studies on the Szondi Test, supporting it’s validity.

4. Tisztségváltás
Dr. Kiss Enikő Csilla nyolc éven át (2008-2014 között) volt a Nemzetközi Szondi
Társaság alelnöke, mely tisztségről további szakmai elfoglaltságai, feladatai miatt
lemondott. A Nemzetközi Szondi Társaság jelen lévő tagjai Káplár Mátyást választották
meg a Társaság alelnökévé. A magyarországi alapítvány ezáltal továbbra is a
nemzetközi társaság vérkeringésében marad. Az alapítvány egyúttal elvállalta a 2017ben sorra kerülő nemzetközi konferencia Budapesten történő megrendezését.

