RÉSZVÉTELI DÍJAK
befizetés
kedvezményes

október 26-ig
35000 Ft/fő

teljes áron
online részvétel

40000 Ft/fő
30000 Ft/fő

A részvételi díj magában foglalja a regisztráció, a szállás és 6 főétkezés költségét illetve
az online program szervezési/infrastrukturális
hátterét.
CME pont igénylése esetén 500 Ft-tal megnövelt befizetést kérünk.
Egyágyas felár: nincs
Kedvezmény: csoportos jelentkezőknek 8
főtől; MaCsopE tagoknak; nyugdíjasoknak;
nappali tagozatos diákoknak; pszichoterapeuta jelölteknek; határon túli magyaroknak;
szakdolgozóknak.
Napijegyet, helyszíni jelentkezést nem tudunk biztosítani.

INFO, JELENTKEZÉS
email: pszihetveg@gmail.com
honlap: macsope.hu
A jelentkezőknek visszajelzést, majd október
végén regisztrációs adatlapot küldünk a
csoportokba való bejelentkezéshez.
A szervezést megkönnyíti, ha a jelentkezés
emailben, a részvételi díj fizetése átutalással
történik.
Számlaszám: OTP 11713005-20096920

HELYSZÍN, SZÁLLÁS
Hotel Magistern***+
Siófok, Beszédes sétány 72.
www.hotelmagistern.hu

2020.november 6-8.
(péntek 11:00-vasárnap 13.00)

ÉTKEZÉS
Pénteken, szombaton menü ebéd,
svédasztalos vacsora, szombaton és vasárnap
büféreggeli. Vegetáriánus étrend szerepel a
kínálatban. Vasárnap ebéd az étteremben
önköltségi alapon kérhető kb 2600 Ft áron.
Online részvétel esetén házhoz szállítás.

COVID
Érkezéskor pretriage (kérdőív, lázmérés)
Az elhelyezés egyágyas szobákban történik,
felár nélkül.
A csoportokra az előírt távolságtartás,
maszkviselés, szellőztetés mellett kerül sor.

CME
A program CME akkreditációja megtörtént
SE-TK/2020.II/00208 kódszámmal: 48 pont,
addiktológia, gyermekpszichiátria, háziorvostan, igazságügyi elmeorvostan és klinikai
pszichológia, klinikai szakpszichológia, neuropszichológia, alkalmazott egészségpszichológia, orvosi pszichológia, rehabilitáció, pszichiátria, pszichoterápia, radiológia szakvizsgával.

honlap:macsope.hu

.tapasztalatszerzés.találkozás.
.fejlődés.értékteremtés.
.feltöltődés.

SZERVEZŐ STÁB

Eszik János, Fekete Karolina,
Horváth Klára, Terenyi Zoltán,
Tóth Emese

INFORMÁCIÓ

pszihetveg@gmail.com
macsope.hu

A PROGRAM SAJÁTOSSÁGAI
- szakmai nagycsoport, sajátélményű
módszerdemonstrációs kiscsoportok és
az informális közeg integrációja intézményi pszichoterápiás tapasztalatszerzésre
is alkalmas, ugyanakkor az online és a
valós tér programjainak tudatos öszszekapcsolása e két realitásrész integrációját is megélhetővé teszi;
- lehetőséget és teret biztosít különböző
irányultságú, szakmai identitású szakemberek találkozásához, a különböző
pszichoterápiás, csoportterápiás módszerek megismeréséhez ezúttal az online
térben is;
- segít megtapasztalni szakmai közösségünkben az összetartozás, a megbecsülés, a fejlődés forrásait különös tekintettel a járványhelyzettel és a technológiai kényszerekkel terhelt viszonyainkra;
- hozzájárul a pszichoterápia értékteremtő, értékőrző jellegéhez: a pszichoterápiát mint kulturális értéket és a krízishelyzetekben is komoly erőforrást
igyekszik felmutatni a segítők, a társszakmák képviselői, az értelmiség számára is;
- a résztvevőknek feltöltődést nyújt, segítség a kiégés és az információtechnológiai telítődés megelőzésében.

A PSZIHÉ 2020 SZERKEZETE

Két párhuzamos színtérrel számolunk. A valós, szállodai találkozási tér mellett megvan az online kapcsolódás lehetősége is azoknak, akik ezt érzik az adott
időszakban érdekesebbnek, testhezállóbbnak, védettebbnek, megvalósíthatóbbnak. A valós teret igyekszünk megelőző eszközökkel minél védettebbé tenni.
A kettős kínálattal szeretnénk a választás szabadságát is elérni: az észszerű határokon belül biztosítani,
hogy a korlátozottság mértéke minél kisebb legyen.
A novemberi helyzet teljesen még most sem látható
előre, továbbra is több változatra kell készülnünk:
a) részvételi limit mellett valós, online, hibrid és kétéltű csoportok;
b) teljes zárlat, kizárólag az online színtér működik.
Ilyen formán két párhuzamos nagycsoportot tervezünk, a kiscsoportok egy részét mind valós mind online helyzetre adaptálhatóan előkészítjük.
Fontos közös platformokat is beillesztenünk, illetve
terveink szerint a kétféle kapcsolódási felület kölcsönhatásainak megértése egy új tapasztalati mezővé tud válni mindannyiunk számára.

PLENÁRIS NYITÓELŐADÁS
Gajdos Ágoston:
Reális integritás - integrált
realitás: a terek szervezőelve
a kapcsolat.
NAGYCSOPORT
Takácsy Márta
Kiss Tibor Cece
Eszik János
Sarungi Emőke
ZÁRÓ PLENÁRIS

TÁRSASÁGI PROGRAM

MÓDSZERDEMONSTRÁCIÓS CSOPORTOK
KÉTÉLTŰ CSOPORTOK
Benczéné Tímár Irén, Sipos-Homa Katalin
individuálpszichológia
Tóth Erika, Rózsa Ildikó
személyközpontú csoport
Krékits József
Daseinanalízis
Eörsi Dániel, Jeges Balázs
Bálint-csoport
Terenyi Zoltán
csoportanalízis
ONLINE CSOPORTOK
Barcy Magdolna
csoportanalízis
Horváth Klára
csoportanalízis

AJÁNLJUK A RÉSZVÉTELT
azoknak a szakembereknek, akik
- ismerkednek a szakmával és keresik a
számukra megfelelő módszert,
irányzatot függetlenül attól, hogy
elkötelezettek az online vagy a valós
kontextus mellett;
- már tapasztalattal rendelkeznek a
segítő szakmában és kíváncsiak más
kollégák munkájára, a sajátélmény új
rétegeire, a szakmai nagycsoport
tapasztalatára és az online tér
dinamizáló hatásaira;
- a szakmai közösséghez tartozás
megerősítő élményére vágynak a
sokféle jelen idejű korlát ellenére.

