
Konferenciák

A  MAGYAR TRANZAKCIÓANALITIKUS  EGYESÜLET  (HATA) fennállásának 20. és Eric
Berne születésének 100. évfordulója alkalmából konferenciát rendez.

"Változó világban okénak maradni" címmel 

Időpont: 2011. szeptember 17. 9-18 óra között
Helyszín: 1075 Budapest, Kazinczy u. 23-27. (ELTE PPK) 

Célunk, hogy bemutassuk, miképpen alkalmazható a tranzakcióanalízis (továbbiakban TA)
korunk néhány fontos egyéni és társadalmi problémájának feltárásában és megértésében. 

Regisztráció, jelentkezés a délutáni workshopokra: 8.30 - 8.55

Program: 
9.00 - 10.20   A Változó világban okénak maradni konferencia megnyitója 
                       levezeti Magyar Judit szervező
                       Köszöntés
                       Ács Éva a HATA elnöke, Oláh Attila, az MPT elnöke 
                       Nyitó előadások
                       Bagdy Emőke: Egészség-boldogságpszichológia és a TA 
                       Járó Katalin - Antal Sándor: a TA Magyarországon - egy szervezet felnőtté válik 

10.20-10.30 Kávészünet - a HATA 20 éves kiállítás megtekintése

10.30 -11.30 A TA hozzájárulása a pszichoterápiához- moderátor: Valkai Zsuzsanna 
                      Juhász Erzsébet: A pszichoanalízis és a TA - vitatott viszony 
                      Rosta Teodóra: Paradoxonok és játszmák 
                      Szamosi Judit: Pedofíliáról másképp - a TA tükrében 

11.30-12.00 Hozzászólások, vita

12.00-12.15 Kávészünet, a HATA 20 éves kiállítás megtekintése

12.15 – 13.35 A TA a társadalom szolgálatában - moderátor: Antal Sándor
                       Ács Éva: Kulturális sorskönyv
                       Magyar Judit - Szabóné Kármán Judit: Értékek, szokások, életprogramok
                       – a cigányság nemzeti sorskönyvének elemzése
                       Dávidné B. Hidvégi Julianna: Önkéntesség és TA - kis csodák a KAPU
programban
                       Nagy Gábor: Gazdag ember - szegény ember

13.35 – 14.00 Hozzászólások, vita

14.00 – 15.00 Ebédszünet, a HATA 20 éves kiállítás megtekintése
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15.00 - 16.30 Párhuzamos workshopok:
•    Antal Sándor: Tanulószervezetek és tranzakcióanalízis. Tanulnak-e azáltal a 
                          szervezetek, hogy egyes tagjai tanulnak?          
•    Ács Éva: Hiedelmek a devecseri katasztrófával kapcsolatban 
•    Juhász Erzsébet - Koncz Ilona - Rosta Teodóra: Erőszak áldozatainak sorskönyve, különös
tekintettel a menekültekre
•    Magyar Judit – Kardos Ferenc: A békés vitarendezés, a mediáció TA-san 
•    Nábrády Mária: A rakettérzés és a megküzdés kapcsolata

17.00 – 18.00 Könyvbemutató: 
                       "A Játszmák világa - felfedezések a tranzakcióanalízis tájain"  
                        (szerkesztette: Járó Katalin).
                        A könyvet bemutatja Buda Béla, a könyv szakmai lektora

Részvételi díj: 5.000.-Ft, amelyet egyesületünk számlaszámára: 65100149-11073017 
                        (Monor és vidéke Bank) kérünk befizetni vagy átutalni. 

Amennyiben igénylik, a résztvevők 8 óra haladó elméleti képzésről kapnak igazolást.
Kérjük, részvételüket nevük, elérhetőségük (cím, e-mail, telefon) megadásával jelezzék
a következő villámposta-címen: magyarjudit@digikabel.hu

  

  

A HATA régebbi konferenciái

A HATA első nagy rendezvénye az EATA-val közösen rendezett európai konferencia 1996-ban.
Szervezői †Dr. Münnich Iván és Várnay Myrtill voltak. Ez az esemény szolgált az első magyar
képesítések megszerzésére is: öten vizsgáztak és kaptak CTA címet.

Jelentős állomásnak tekinthető a HATA életében, hogy Krízisek és döntések címmel  2009-ben
sikeresen megrendeztük első magyarországi konferenciánkat az ELTE Pszichológiai
Intézetével közösen, melyen 11 előadó – neves vendégek, köztük két külföldi TSTA – tartott
előadást, illetve workshopot. Ezen a konferencián mindegyik szakterület képviselve volt, a
témák az erőszak TA-s elemzésétől kezdve, a gazdasági válságot kísérő érzelmeken át, a
szervezeti határok átlépésének problematikájáig, valamint a közép-európai humor
problémakezelő hatékonyságáig széles skálán mozogtak. 
A konferenciát Buda Béla nyitotta meg, az előadások, workshopok előadói/vezetői a következők
voltak:

    
    -  Szamosi Judit: Sorskönyv és temető  
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    -  Magyar Judit: Demokrácia – gazdaság - TA  
    -  Ács Éva: A TA és a közép-európai humor  
    -  Jürgen Gündel: énideál és TA (fordítással)  
    -  Antal Sándor: Egyéni és csoport coaching szervezeti közegben  
    -  Ács Éva: Az agresszió TA-s elemzése egy film kapcsán  
    -  Sari van Poelje: A heroes’ journey: script, myth and culture  
    -  Nábrády Mária: A hazugság TA-s vonatkozásai  
    -  Juhász Erzsébet: Egyenlőtlen emberi viszonyulásaink egyike – az erőszak  
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