
	

A program sajátosságai

Ajánljuk a részvételt

Jelentkezés

PSZIHÉ

 - 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 fejlődés forrásait;  
- hozzájárul a pszichoterápia értékteremtő, értékőrző jellegéhez: a 
pszichoterápiát mint kulturális értéket és hagyományt, többek közt a 
sokszínűség, a tolerancia, az emberi méltóság hordozóját igyekszik 
felmutatni a segítők, a társszakmák képviselői és az  
érdeklődő nagyközönség számára is;  
- a résztvevőknek feltöltődést nyújt, segítség a kiégés megelőzésében;  
- integrálja az utóbbi évek online és járvány-, és kríziskommunikációs 

azoknak a szakembereknek, akik:  
- ismerkednek a szakmával és keresik a számukra megfelelő módszert, 
irányzatot;  
- már tapasztalattal rendelkeznek a segítő szakmában és kíváncsiak más 
kollégák munkájára, a sajátélmény új  
rétegeire, a szakmai nagycsoport tapasztalatára;  
- a szakmai közösséghez tartozás megerősítő élményére vágynak.  

Jelentkezési	lap	PsziHé	2022

További információk: pszihetveg@gmail.com

Szervező stáb: 
Eszik János 
Fekete Karolina 
Horváth Klára 
Kiss Tibor Cece 
Szabó Georgina 
Terenyi Zoltán 
Tóth Emese 
Vakaliosz Athéna 
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A Magyar Csopor t-psz ichoteráp iás 
Egyesület 16. alkalommal rendezi meg az 
újratöltött Pszichoterápiás Hétvégét.  

Pszichoterápiás Hétvége

2022. november 11-13. 

.fejlődés.értékteremtés. 
.feltöltődés.tapasztalatszerzés. 

Siófok, Beszédes J. sétány 72.  

Hotel Magistern***

Fotó:Imre Gábor

http://www.macsope.hu
https://www.facebook.com/events/509131020575346
mailto:pszihetveg@gmail.com
https://forms.gle/Pq7RF8xUqEvcw8MTA


Részvételi díjak, egyéb információk:  

A részvételi díj magában foglalja a regisztráció, a szállás és 6 főétkezés 
költségét. CME pont igénylése esetén 500 Ft-tal megnövelt befizetést kérünk. 
Egyágyas felár: 12.000 Ft/2 éjszaka. Kedvezmény: csoportos jelentkezőknek 8 
főtől; MaCsopE tagoknak; nyugdíjasoknak; nappali tagozatos diákoknak; határon 
túli magyaroknak, online résztvevőknek. Napijegyet, helyszíni jelentkezést nem 
tudunk biztosítani.  

CME:48 pont, SE-TK/2022.II/00249 addiktológia, pszichiátria, pszichotherápia, 
gyermekpszichiátria, alkalmazott egészségpszichológiai szakpszichológia, 
háziorvostan, igazságügyi elmeorvostan, igazságügyi klinikai pszichológia, orvosi 
pszichológia, klinikai addiktológiai szakpszichológia, klinikai szakpszichológus, 
neuropszichológia, orvosi rehabilitáció a pszichiátria területén, radiológia

Étkezés: szombaton menü ebéd, svédasztalos vacsora, szombaton és vasárnap  
büféreggeli. Vegetariánus étrend szerepel a kínálatban. Vasárnap ebéd az 
étteremben önköltségi alapon kérhető.  

Befizetés

Kedvezménnyel

Teljes 

Jún. 21-ig Szept. 26-ig Okt. 28-ig

36.000 Ft / fő

41.000 Ft / fő 46.000 Ft / fő 51.000 Ft / fő

46.000 Ft / fő41.000 Ft / fő

Programok

A rendezvény szerkezete  

2021-ben, a valós térben zajlott kiscsoportos demonstrációk: csoportanalízis; 
Daseinanalízis; DREAM-terápia; sématerápia; személyközpontú csoport; 
Adler-i életstílus elemzés; Bálint-csoport; Tajcsicsuán mindfulness csoport, 
Hibrid személyes/online csoportanalitikus kiscsoport . 2020-ban az online 
programban szerepeltek: Bálint-csoport, csoportanalízis, 
individuálpszichológia, személyközpontú csoport.  

Kiscsoportos demonstrációk

A PsziHé keretében minél szélesebb skálán kívánjuk megjeleníteni a hazai 
pszichoterápiás közösség értékeit, munkamódszereit. A tervezett 
kiscsoportokban 11-12 tanórás csoportfolyamat végigvitelére van lehetőség. 
A csoportok az indulástól zártak, az előzetes jelentkezések alapján osztjuk be 
a csoporttagokat. A helyszín adottságai lehetővé tesznek számos 
pszichoterápiás módszer csoportos bemutatását, teremszerű csoportszobák 
és több kisebb, csoportozásra alkalmas helyiség is rendelkezésre áll. Az idei 
programban a valós térben való részvételt preferáljuk, de online kiscsoport 
lehetőségével is számolunk. 

Módszerdemonstrációs kiscsoportok vezetésére várjuk azon kollégák 
jelentkezését, akik:  
-abban a módszerben képzettséggel, kompetenciával rendelkeznek;  
-vállalják a részvételt október 11-én, kedden 18-20h között az előkészítő 
online stábülésen, illetve november 30-án, szerdán a lezáró online 
megbeszélésen, a Hétvég stábülésein és a szupervíziókon;  
-elfogadják, hogy előzetes interjú alapján a szervező stáb választja ki a 
végleges csoportokat;  
-vállalják, hogy abban az esetben is résztvesznek a programon, ha a 
csoportvezetési lehetőséget nem kapták meg.  
Csoportvezetésre jelentkezési határidő: 2022.június 21.  

Azok figyelmébe, akik csoportvezetést 
terveznek  

Nyitó előadás - Nagycsoport - Kiscsoportos demonstrációk - Szupervízió - 
Esti kulturális programok - Záró plenáris 

Szállás: 2 ágyas szobákban. Hotel Magistern*** , Siófok, Beszédes J. sétány 72., 
www.hotelmagistern.hu  

Fotó:Keresztes Zoltán


