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- ismerkednek a szakmával és keresik 
a számukra megfelelő módszert, irány-
zatot függetlenül attól, hogy elkötelezet-
tek az online vagy az irl kontextus mel-
lett; 
- már tapasztalattal rendelkeznek a 
segítő szakmában és kíváncsiak más 
kollégák munkájára, a sajátélmény új 
rétegeire, a szakmai nagycsoport ta-
pasztalatára és az online tér dinamizáló 
hatásaira;  
- a szakmai közösséghez tartozás meg-
erősítő élményére vágynak a sokféle 
jelenidejű korlát ellenére.  
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A szervező stáb számára a kérdés most az volt, hogyan tudunk kényszerből újítani, s 
mégis magunkénak tekinteni az új vonalakat, azonosulni velük. Úgy terveztük el az idei 
PsziHé-t, hogy még inkább értékteremtő legyen, az új helyzetekben mélyebb tapaszta-
latszerzés valósulhasson meg. Ez a célunk, szándékunk, várunk mindenkit szeretettel. 

Az eddigi években minden alkalommal igyekeztünk kisebb-nagyobb változtatásokat be-
vinni a programba abból a célból, hogy a fejlődés célkitűzésének megfeleljünk. Alapállá-
sunk az volt, hogy az újítások, kihívások növelik a program érdekességét, vonzerejét és 
a fenntarthatóságot. Az idei év fejleményei teljesen áthangolták ezt a törekvésünket, 
hiszen a program alapvető keretei is bizonytalanokká váltak, megkérdőjeleződtek. Tu-
dunk-e egyáltalán a fizikai térben találkozni, mennyit tudunk megvalósítani a hagyomá-
nyos részekből, mit kell változtatnunk, mennyit kell feltöltenünk az internetre?  

Ajánljuk a részvételt azoknak a szakembereknek, akik  



A PsziHé 2020 program leírása 

A PsziHé 2020 szerkezete: 
Arra készülve, hogy a járványügyi intézkedések korlátozhatják a programban résztvevők 
létszámát, eleve két párhuzamos színtérrel számolunk. A valós találkozási tér (irl) a  
megszokott siófoki szállodai helyünk lesz, de emellett megnyitjuk az online térben való 
kapcsolódás lehetőségét is azoknak, akik ezt érzik az adott időszakban érdekesebbnek, 
testhezállóbbnak, védettebbnek, megvalósíthatóbbnak.  
A valós teret igyekszünk megelőző eszközökkel minél védettebbé tenni, védettebbre han-
golni, ebből adódik, hogy kisebb valós részvételi létszámmal számolunk, például kisebb 
létszámú valós nagycsoporttal. Ugyanakkor a kettős kínálattal szeretnénk a választás 
szabadságát is elérni: az észszerű határokon belül biztosítani, hogy a korlátozottság mér-
téke minél kisebb legyen.   
A jelentkezéskor mindannyian vállaljuk, hogy a novemberi helyzet most - a tervezés és a 
jelentkezés idejében - nem látható előre és azt is, hogy több változatra kell készülnünk: 
a) nem lesz szükség jelentős korlátozó intézkedésekre a program ideje alatt, hagyomá-
nyos létszámú helyszíni és rugalmas online részvétel lesz lehetséges;  
b) járvány miatt részvételi limit szükséges a helyszínen, a résztvevők egy része online-ra 
vált;  
c) teljes zárlat, kizárólag az online színtér működik.  
 
A konkrét tervezett struktúrában párhuzamosan szerepelni fognak valós térben zajló és 
online programelemek illetve tervezünk integráló célú közös színtereket is (ún. SIOn-
line…).  Ilyen formán két párhuzamos nagycsoportot tervezünk, a kiscsoportokat lehető-
ség szerint mind valós találkozási 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.  
 
 

Az idei program sajátosságai:  
- szakmai nagycsoport, sajátélményű módszerdemonstrációs kiscsoportok és az informá-
lis közeg integrációja intézményi pszichoterápiás tapasztalatszerzésre is alkalmas, ugyan-
akkor az online és a valós tér programjainak tudatos összekapcsolása e két realitásrész 
integrációját is megélhetővé teszi;      
 
- lehetőséget és teret biztosít különböző irányultságú, szakmai identitású szakemberek  
találkozásához, a különböző pszichoterápiás, csoportterápiás módszerek megismerésé-
hez jelentős részben az online térben is;      
 
- hozzájárul a pszichoterápia értékteremtő, értékőrző jellegéhez: a pszichoterápiát mint 
kulturális értéket és a krízishelyzetekben is komoly erőforrásként igyekszik felmutatni a 
segítők, a társszakmák képviselői, az értelmiség számára is;      
 
- segít megtapasztalni szakmai közösségünkben az összetartozás, a megbecsülés, a 
fejlődés forrásait különös tekintettel a járványhelyzettel és a technológiai kényszerekkel 
terhelt viszonyainkra;       
 
- a résztvevőknek feltöltődést nyújt, segítség a kiégés és az információtechnológiai telítő-
dés megelőzésében. 

Pszichoterápiás Hétvége Feltöltve 



Azok figyelmébe, akik csoportvezetést terveznek: A PsziHé keretében minél szélesebb ská-
lán kívánjuk megjeleníteni a hazai pszichoterápiás közösség értékeit, munkamódszereit. A ter-
vezett kiscsoportokban 10-12 tanórás csoportfolyamat végigvitelére van lehetőség. A csoportok 
az indulástól zártak, az előzetes jelentkezések alapján osztjuk be a csoporttagokat. A helyszín 
adottságai lehetővé teszik számos pszi- choterápiás módszer csoportos bemutatását, teremsze-
rű csoportszobák és több kisebb, csoportozásra alkalmas helyiség is rendelkezésre áll, továbbá 
az online vihető módszerdemonstrációk is jelentős teret kapnak. 
Módszerdemonstrációs kiscsoportok vezetésére várjuk azon kollégák jelentkezését, akik:  
-abban a módszerben képzettséggel, kompetenciával rendelkeznek; 
-vállalják a részvételt október 13-án kedden az előkészítő illetve december 2-án szerdán a lezá-
ró stábülésen, a Hétvég stábülésein, továbbá a stábmunka keretében szervezett szupervíziós 
üléseken; 
-elfogadják, hogy a bejelentett csoportokból a szervező stáb állítja össze a végleges programot 
és vállalják, hogy abban az esetben is részt vesznek a programon, ha a csoportvezetési lehető-
séget nem kapták meg; 
-elfogadják, hogy a járványügyi intézkedések felülírhatják a szakmai-szervezési szempontokat;  
-vállalják azt a nem kizárólagos, de preferált lehetőséget, miszerint mind valós mind online tér-
ben megvalósítható csoportprogramot terveznek és részt vesznek a kétféle munkamód illeszté-
sének kidolgozásában.                    Csoportvezetésre jelentkezési határidő: 2020.július 27.  

Részvételi díjak, egyéb információk: 

NYITÓELŐADÁS - GAJDOS ÁGOSTON 
NAGYCSOPORT - TAKÁCSY MÁRTA   
KISCSOPORTOS DEMONSTRÁCIÓK  
2019-ban az alábbi módszerekkel dolgozó csoportos demonstrációk szerepeltek a PsziHé programjá-
ban: csoportanalízis; Daseinanalízis; önismereti csoport; DREAM-terápia; személyközpontú; nagycso-
port-kiscsoport; mentalizáció alapú terápia; pszichodráma; jungiánus mítoszelemzés; középcsoport; 
analitikus szomato-pszichoterápia; traumafeldolgozás (EMDR) 

SZUPERVÍZIÓ - ESTI KULTURÁLIS PROGRAM - ZÁRÓ PLENÁRIS   

PROGRAMOK: 

befizetés július 27-ig szeptember 7-ig október 19-ig 

kedvezménnyel 30000 Ft/fő 35000 Ft/fő 40000 Ft/fő 

teljes áron 35000 Ft/fő 40000 Ft/fő 45000 Ft/fő 

online részvétel 30000 Ft/fő 30000 Ft/fő 30000 Ft/fő 

CME akkreditáció: 48 pont,  
SE-TK/2020.II/00208 számon, addiktoló-
gia, alkalmazott egészségpszichológia, 
gyermekpszichiátria, háziorvostan, igaz-
ságügyi elmeorvostan és klinikai 
pszichológia, klinikai és addiktológiai 
szakpszichológia, neuropszichológia, 
orvosi pszichológia, orvosi rehabilitáció,  
pszichiátria, pszichoterápia, radiológia 
szakvizsga esetén. 

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: 8000 Ft/2 éj-
szaka. Kedvezmény: csoportos jelentkezőknek 8 
főtől; MaCsopE tagoknak; nyugdíjasoknak; nap-
pali tagozatos diákoknak; pszichoterapeuta jelöl-
teknek; határon túli magyaroknak; szakdolgozók-
nak. Napijegyet, helyszíni jelentkezést nem tu-
dunk biztosítani.  

HELYSZÍN, SZÁLLÁS:  
Hotel Magistern*** 

Siófok, Beszédes J. sétány 72.  
www.hotelmagistern.hu 

ÉTKEZÉS:  
pénteken és szombaton menü ebéd, 
svédasztalos vacsora, szombaton és 
vasárnap büféreggeli. Vegetariánus 
étrend szerepel a kínálatban. Vasár-
nap ebéd az étteremben önköltségi 
alapon kérhető 2600 Ft áron.  


