Dragi colegi,
într-o lume zbuciumată și separată din atât de multe și diferite motive, vă invităm să ne
reîntâlnim, de această dată în vestul țării, sub auspiciile CONEXIUNILOR. Să construim și să
experimentăm sentimentul de a fi împreună, de a face lucruri minunate pentru noi și pentru ceilalți
ÎMPREUNĂ.
Avem plăcerea de a vă invita să participați la cea de-a X-a Conferinţă Naţională de Psihodramă
cu participare internațională intitulată:

CONEXIUNI
care va avea loc la Arad în perioada 03 - 05 noiembrie 2017. Conferința este organizată de
Asociaţia Română de Psihodramă Clasică și Societatea de P s i h o d r a m ă „ J . L . M o r e n o ”.
Colaboratori: Federaţia Română d e Psihoterapie, Colegiul Psihologilor din România și Federaţia
Europeană a Organizaţiilor de Training în Psihodramă.
Parteneri: Universitatea „Aurel Vlaicu” din Arad, Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu și
Penitenciarul Arad
Conferința va beneficia de participarea extraordinară a următorilor invitați: Ivan Fossati (Italia)
și Leandra Perrotta (Italia).

CREDITARE
Conferința este recunoscută de ARPsiC și SPJLM ca parte a formării în Psihodramă.
Psihodramatiștii ARPsiC aflați în supervizare vor obține 18 ore de supervizare. Psihodramatiștii
SPJLM vor obține 18 ore (3 unități de formare), fiind echivalate cu un seminar special, atât în etapa
de bază cât și în etapa superioară. Pentru profesioniști, se vor acorda credite de către Colegiul
Psihologilor. Lucrările se vor ține în limba română și engleză.

COMITETUL ȘTIINŢIFIC ȘI DE ORGANIZARE
COMITETUL ȘTIINŢIFIC:
Președinte - Mihaela Dana Bucuță
Ilona Görög
Angela Ionescu
Anca Nicolae
Ramona Răducan
Raluca Sassu
Éva Varró

COMITETUL DE ORGANIZARE:
Președinte - Violeta Pecican-Gherănescu
Secretar - Iulia Ludoșan
Mihaela Brad
Adrian Bratu
Cristina Burcă
Tiberiu Dughi
Liviu Gaja
Adriana Popa
Aureliana Tuță
Sorina Țogoie
Rahela Zapota

LOCAŢIE ȘI PROGRAM
HOTEL Continental Forum Arad,
B-dul Revoluției nr. 79-81, cod 310130, Arad
Telefon: +40 372 578 800
forum.arad@continentalhotels.ro

Vineri, 03 Noiembrie 2017

13:30 - 15:30 înregistrarea participanților
15:30 - 16:30 sesiune plenară de deschidere
16:30 - 17:00 pauză cafea
17:00 - 19:00 activitate cu grupul mare
19:30 cocktail

Sâmbătă, 04 Noiembrie 2017

09:00 - 19:30 sesiune de workshopuri paralele
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

„Cele 50 de feţe ale lui Eros: Explorând poetica sexului și natura dorinţei” - Leandra Perrotta
„A fi sau nu a fi: spectrul morţii în viaţă” - Ivan Fossati
„ Cum directorul de Psihodramă creează conexiuni vindecătoare în grup”- Dana
Dragoteanu
„Conexiuni în timp” - Izabella Kasza şi Enikő Szőke
„Drumul Magic - lucru dramaterapeutic cu povești, folosind paradigma CPR” - Ioana Șerb
„Zburând cu pasărea Phoenix în psihodrama pentru copii” - Monika Roman şi Enikő Szőke
„Co-autori la viaţă” - Anca Nicolae
„Calea către inima copiilor - utilizarea psihodramei în evaluarea și psihoterapia abuzului
sexual la copil” - Patricia Stan
„Explorarea conexiunilor multiculturale prin psihodramă” - Enikő Albert-Lorincz şi Ilona
Görög
„Viaţa de după moarte” - Ramona Răducan
„Explorarea tipului de relaţionare prin tango” - Lucia Mîrzan
„Yoga și Mindfulness pentru Creativitate” - Mihail Iordache
„Reţele cu bune și cu rele: Învăţămintele Turnului Babel” - Sarolta Lázár şi Maria Popa
„Dincolo de graniţe”- Sorina Țogoaie şi Cristina Vicaș (locație Penitenciarul Arad)
„Psihodrama printre corporatişti” - Iliescu Iulia
„Adultul creativ este copilul care a supravieţuit” - Covaci Iolanda

21:00 banchet

Duminică, 05 Noiembrie 2017
09:00 - 10:00 adunare generală A.R.Psi.C.
10:00 - 12:30 sesiune de comunicări
▪
▪

▪
▪
▪
▪
▪

„Conexiuni între psihodramă şi practicile restaurative” - Éva Varró
„Implicaţii ale psihodramei în activitatea didactică din învăţământul superior” - Anamaria
Cătană
„Aplicaţii ale psihodramei în schimbarea comportamentului infracţional” - Sorina Țogoaie
şi Cristina Vicaș
„Psihodrama și adultul cu tulburare din spectru autist înalt funcţional” - Violeta Pecican
Gherănescu
„Rezilienţa: Concept şi Relevanţă” - Vlad Tică
„Psihodrama cu pacienţi oncologici” - Ivan Fossati
„ Psihodrama și elemente de desen oniric în terapia tulburărilor de anxietate” - Mihaela
Bucuță

12:30 - 13:00 pauză cafea
13:00 - 14:30 sesiune plenară de închidere

ÎNSCRIERE ȘI TAXĂ DE PARTICIPARE
Vă puteţi înscrie on-line: www.psihodramaclasica.ro la rubrica Conferinţe
▪

Membri ARPsiC și SPJLM, cu cotizația la zi:
110 euro până la 20 octombrie 2017
140 euro după 20 octombrie 2017

▪

Membri ARPsiC și SPJLM:
140 euro până la 20 octombrie 2017
170 euro după 20 octombrie 2017

▪

Practicieni: 150 euro până la 20 octombrie 2017
180 euro după 20 octombrie 2017

▪

Studenţi ARPsiC și SPJLM: 80 euro , fără dată limită.

▪

În formare la alte școli de psihoterapie: 100 euro, fără dată limită.

▪

Studenţi: 40 euro, fără dată limită.

▪

Coordonatori de workshop și lucrări*: 80 euro, fără dată limită.
* maximum doi coordonatori/autori pentru un workshop/ lucrare

Taxa de participare include: mapă conferință, cocktail, pauzele de cafea și certificatul de
participare creditat de Colegiul Psihologilor din România. Pentru participarea la banchet
taxa este de 120 lei și se poate face înregistrarea în rubrica specială (vezi rubrica
înregistrare – site).

Taxa
conferinţei
va
putea
fi
achitată
în
contul
A.R.Psi.C.:
RO73BTRL03301205125596XX, deschis la Banca Transilvania, Sibiu Piața Aurel
Vlaicu nr.1, bl.V 4 , cu mențiunea: „Conferinţă Arad". Taxa va fi achitată în lei, la cursul
oficial BNR.

SUGESTII CAZARE
Hotel Crişana
Strada Petru Rareș 24, Arad
Telefon: +40 257 230 220
http://www.hotelcrisanaarad.ro/
Hotel Aradul
Bulevardul Decebal 9, Arad
Telefon: +40 257 280 894
http://hotel-arad.com/

Pensiunea XO Rezidence
Strada Ion Rațiu 13, Arad
Telefon: +40 257 213 163
http://xoresidence.ro/

Pensiunea Nimbus
Strada Iustin Marșieu 12, Arad
Telefon: +4 0755 010 304
http://www.pensiunea-nimbus.ro/

Hotel Cosmin
Strada Vârful cu Dor 2, Arad
Telefon: +40 357 800 231

PERSOANE CONTACT
Secretar,
Iulia Ludoșan
Tel: +40 - 735 - 264.922
e-mail: secretariat.arpsic@gmail.com

Președinte ARPsiC,
Mihaela Dana Bucuţă
e-mail: mihaela.bucuta@ulbsibiu.ro

Președinte SPJLM,
Éva Varró
e-mail: varroeva@hotmail.com

