
 
 

Jelentkezés 
 

levélben: Molnár Henrietta, 3529 Miskolc, Szilvás u. 11. 3/2.  
 
e-mailben:  macsope@freemail.hu 
 
 

 Október 6-ig Október 6. után 
Részvételi díj 6000 Ft 7000 Ft 
MaCsopE tagoknak 5000 Ft 6000 Ft 
Diákoknak, nyugdíjasoknak, 
határon túliaknak 

5000 Ft 6000 Ft 

Csoportos kedvezmény 8 főtől 4000 Ft - 
 

 

A szerzők nevét, az előadások, bemutatók címét és 
összefoglalóját kérjük megküldeni október 6-ig. 

A programba való felvétel feltétele a részvételi díj befizetése 
október 6 - ig. 

 
Befizetés módja: átutalás, helyszínen, vagy csekken.  
Számlaszám: OTP 11713005-20096920 

 
 

Figyelem! 
 

A konferencia szervezését, adminisztrációját segíti, ha a befizetések előzetesen, 
átutalással történnek. A szervezés szempontjából legkevésbé előnyös megoldás a 
csekk.  
Azoknak, akik CME igazolást igényelnek, 500 Ft pontjóváírási díjat kell fizetniük 
a konferencia részvételi díja mellett  Ez az összeg a Semmelweis Orvostudományi 
Egyetem részére kerül átutalásra.  
 

 

 
MAGYAR CSOPORT-PSZICHOTERÁPIÁS 

EGYESÜLET 
 

HUNGARIAN ASSOCIATION FOR GROUP PSYCHOTHERAPY 
 

macsope@freemail.hu 
 
 

 

     
 
 
 

Előzetes jelentkezési felhívás 
 

a Magyar Csoport-pszichoterápiás Egyesület  
 

VII. Konferenciájára 
 
 

„Fejlődés és hagyomány" 
- a csoport perspektívái - 

 
 

2006. november 10. (péntek) 
10:00-18:00 

 
 



„FEJLŐDÉS ÉS HAGYOMÁNY” 
 

- a csoport perspektívái - 
 

 fejlődés és hagyomány általában (rendszerszemlélet, egyéni fejlődés); 
 a csoport mint a személyiségfejlődés, szocializáció hagyományokat örökítő 

színtere; 
 a csoportterápia tradíciói, újításai; 

 a csoportvezetői szemlélet meghatározói: hagyományok az elméletben, a 
módszerekben, mindezek viszonya az újításokhoz; 

 a terápiás változás mint fejlődés, mint koherens alkalmazkodás a 
hagyományokhoz; 

 a terápiás csoportfolyamat, a csoportfejlődés elméleti és gyakorlati kérdései – 
fejlődés és hagyomány kölcsönviszonya a csoportfolyamaton belül;… 

 

>>><<< 
 

PLENÁRIS ELŐADÁSOK  
PÉLEY BERNADETTE: EVOLÚCIÓBÓL TRADÍCIÓ 

HARMATTA JÁNOS: HAGYOMÁNYBÓL FEJLŐDÉS 
 

>>><<< 
 

PLENÁRIS VITACSOPORT   
 

Direktív vezetésű, strukturált tematikus csoportforma. A felkért hozzászólók 
5 perces vitaindítókban exponálják a témát. Mellettük várjuk a konferencia 
résztvevőinek megnyilatkozásait a fejlődés egyéni, családi, csoportszintű 

vonatkozásairól 
 

EGYÜTT FEJLŐDIK-E?  
…a gyerek a családdal… 

…a csoporttag a csoporttal… 
 

felkért hozzászólók:HÁMORI ESZTER-KOMLÓSI PIROSKA-BOKOR LÁSZLÓ 
moderátor: DOBÁK ANDRÁS 

 

 az individuum fejlődéséről alakuló képünkben hogyan van ott a csoport, a 
társas vonatkozás; 

 a gyermeki szelf fejlődése hogyan illeszkedik a család(csoport) 
változásához; 

 kölcsönhatásaik mennyiben felelnek meg a csoportban zajló 
folyamatoknak,  

a csoporttag és csoport interaktív fejlődésének? 
 

 
 

 
NAGYCSOPORT  

 
A konferencia tradicionális záróakkordja. Biztonságos, befogadó-hordozó 

tere lehetőséget nyújt az érzések, gondolatok szabad kifejezésére. A 
résztvevők szavakba önthetik viszonyukat a rendezvényhez és a tágabb 

szakmai közösséghez. 
 
 

VEZETI: ESZIK JÁNOS 
☺ ☺ 

 

 
 

Szeretettel várjuk minden érdeklődő, csoportokkal 
dolgozó/tanuló kolléga jelentkezését a pszichiátria, 

pszichoterápia, szocioterápia, szociális munka, a szervezeti élet, 
az oktatás területéről előadóként, bemutatkozó, vitatkozó 

résztevőként. 
 
 

Bemutatkozni - hagyományt teremteni, fejlődni - lehet: 
20 perces előadással; 50-100 perces műhelymunkával, 

módszerdemonstrációval. 
 
 
 

Akkreditációs pont (CME), szakorvosok, klinikai 
szakpszichológusok részére: 10 pont 
a képzés tipusa: szabadon választható 

(52/2003 (VIII.22.) ESzCsM rendelet alapján) 
továbbképzés kódszáma: 
SE-ÁOK/2006-07/00502 

 


