
A Magyar Csoport-pszichoterápiás Egyesület 13. alkalommal ren-
dezi meg az újratöltött Pszichoterápiás Hétvégét. 

A program sajátosságai: 
- szakmai nagycsoport, sajátélményű módszerdemonstrációs kiscsoportok és az informális 
közeg integrációja intézményi pszichoterápiás tapasztalatszerzésre is alkalmas; 
- lehetőséget és teret biztosít különböző irányultságú, szakmai identitású szakemberek  
találkozásához, a különböző pszichoterápiás, csoportterápiás módszerek megismeréséhez; 
- segít megtapasztalni szakmai közösségünkben az összetartozás, a megbecsülés, a fejlő-
dés forrásait; 
- hozzájárul a pszichoterápia értékteremtő, értékőrző jellegéhez: a pszichoterápiát mint kul-
turális értéket igyekszik felmutatni a segítők, a társszakmák képviselői, az értelmiség szá-
mára is; 
- a résztvevőknek feltöltődést nyújt, segítség a kiégés megelőzésében. 
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JELENTKEZÉS  
INFORMÁCIÓ: 
Tóth Emese 
macsope@gmail.com 
 
Web: 
www.macsope.hu 
 
Facebook:  
Pszichoterápiás  
Hétvége 

Ajánljuk a részvételt azoknak a  
szakembereknek, akik 
- ismerkednek a szakmával és keresik 
a számukra megfelelő módszert, irány-
zatot; 
- már tapasztalattal rendelkeznek a 
segítő szakmában és kíváncsiak más 
kollégák munkájára, a sajátélmény új 
rétegeire, a szakmai nagycsoport ta-
pasztalatára; 
- a szakmai közösséghez tartozás meg-
erősítő élményére vágynak. 

2019 NOV 8/10, SIÓFOK PSZIHÉ - Pszichoterápiás Hétvége 

fejlődés, értékteremtés, feltöltődés 

tapasztalatszerzés,találkozás 



Azok figyelmébe, akik csoportvezetést terveznek:  
A PsziHé keretében minél szélesebb skálán kívánjuk megjeleníteni a hazai pszichoterápiás 
közösség értékeit, munkamódszereit. A tervezett kiscsoportokban 11-12 tanórás csoportfo-
lyamat végigvitelére van lehetőség. A csoportok az indulástól zártak, az előzetes jelentke-
zések alapján osztjuk be a csoporttagokat. A helyszín adottságai lehetővé tesznek számos 
pszichoterápiás módszer csoportos bemutatását, teremszerű csoportszobák és több ki-
sebb, csoportozásra alkalmas helyiség is rendelkezésre áll. 
 
Módszerdemonstrációs kiscsoportok vezetésére várjuk azon kollégák jelentkezését, 
akik:  
-abban a módszerben képzettséggel, kompetenciával rendelkeznek; 
-vállalják a részvételt október 3-án, kedden az előkészítő stábülésen illetve december 6-án, 
szerdán a lezáró megbeszélésen;  
-elfogadják, hogy a bejelentett csoportokból a szervező stáb állítja össze a végleges prog-
ramot; 
-vállalják, hogy abban az esetben is résztvesznek a programon, ha a csoportvezetési lehe-
tőséget nem kapták meg.         
Csoportvezetésre jelentkezési határidő: 2019.július 22. 

Részvételi díjak, egyéb információk: 

NAGYCSOPORT     
KISCSOPORTOS DEMONSTRÁCIÓK  
2018-ban az alábbi módszerekkel dolgozó kiscsoportos demonstrációk szerepeltek a PsziHé program-
jában: csoportanalízis; Daseinanalízis; mozgás- és táncterápia; önismereti csoport; individuálpszicholó-
gia; szimbólumterápia; integrált kifejezés– és táncterápia; DREAM-terápia; sématerápia; személyköz-
pontú csoport; nagycsoport-kiscsoport; mentalizáció alapú terápia; dialektikus behavior terápia; 
encounter csoport; pszichodráma 

SZUPERVÍZIÓ 
ZÁRÓ PLENÁRIS   

PROGRAMOK: 

befizetés július 22-ig szeptember 12-ig október 27-ig 

kedvezménnyel 28000 Ft/fő 33000 Ft/fő 38000 Ft/fő 

teljes áron 33000 Ft/fő 38000 Ft/fő 43000 Ft/fő 

CME:48 pont,SE-TK/2019.II/00227 
kódszámon, addiktológia, gyermek-
pszichiátria, háziorvostan, igazság-
ügyi elmeorvostan és klinikai pszicho-
lógia, klinikai szakpszichológus, neu-
ropszichológia, orvosi pszichológia, 
orvosi rehabilitáció,  pszichiátria, 
pszichoterápia szakvizsga esetén 

A részvételi díj magában foglalja a regisztráció, a 
szállás és 6 főétkezés költségét. CME pont igény-
lése esetén 500 Ft-tal megnövelt befizetést ké-
rünk. Egyágyas felár: 8000 Ft/2 éjszaka. Kedvez-
mény: csoportos jelentkezőknek 8 főtől; MaCsopE 
tagoknak; nyugdíjasoknak; nappali tagozatos 
diákoknak; határon túli magyaroknak. Napijegyet, 
helyszíni jelentkezést nem tudunk biztosítani.  

HELYSZÍN, SZÁLLÁS:  
Hotel Magistern*** 

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

ÉTKEZÉS:  
szombaton menü ebéd, svédasztalos 
vacsora, szombaton és vasárnap 
büféreggeli. Vegetariánus étrend  
szerepel a kínálatban. Vasárnap 
ebéd az étteremben önköltségi ala-
pon kérhető 2000 Ft áron.  


