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La multi ani!  
Redactia buletinului „SPJLM Publica” va ureaza un an bun cu sanatate, impliniri, 
experiente si  intalniri care sa deschida perspective noi pe plan personal si 
profesional! 
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ANUNTURI:   
OFERTE DE SEMINARII 

 
 Judith Teszary – Psihosomatica 

Cluj-Napoca, 19-21.02.10 
 

Seminarul extraordinar de psihosomatica Bodily symptoms as metaphor, the use 
of psychodrama in psychosomatic desease, va fi condus de Judith 
Teszáry, (Suedia). Seminarul va fi in limba engleza cu traducator. Locul de 
desfasurare: Str. Ponorului, nr. 1, Centrul Diaconic. Seminarul este recunoscut 
atat in prima cat si in a doua etapa de formare ca si semi-nar special. Bibliografia 
va fi transmisa celor care se inscriu, ca si materialele de pregatire a grupului.    
Taxa: 200 ron; inscrieri pe adresa nilspjlm@hotmail.com in functie de locurile 
disponibile (21 de participanti).  
 
Judith Tezsáry, psiholog, TES (trainer, educator, supervisor), director de psi-
hodrama al Institutului Moreno, Beacon, NY. Senior trainer si supervizor in 
Suedia, Ungaria, Grecia si Turcia. Membru fondator si presedinte FEPTO intre 
2001-2008. Membru al Asociatiei Suedeze de Psihodrama, editor al Swedish 
Psychodrama Journal. 
 

  
 Ron Wiener – Sociodrama 

Cluj-Napoca, 26-28.03.10 
 

Ron Wiener are doctorat in psihologie sociala, o vreme a lucrat ca si consultant 
de educatie anti-drog in programul comun OMS si consiliul orasului Rotterdam. A 
fost lector in facultati din MB si a pus bazele Centrului de Resurse si Informare al 
Uniunii Comerciale din Leeds. In prezent este formator, trainer si supervisor de 
sociodrama. Conduce ateliere, formari si team-building in Europa si China. De 
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asemenea, este cunoscut ca producator si director de teatru al comunitatii. 
Asociatia de Psihodrama Britanica i-a acordat in 2009 premiul de realizari deose-
bite pentru intreaga lui opera.  
Pentru mai multe informatii vzitati http://www.ronwiener.co.uk 

 
Sociodrama este o metoda de actiune foarte eficienta bazata pe opera lui 
J.L.Moreno. Contribuie la intelegerea modului in care functioneaza persoanele, 
echipele, organizatiile, la dezvolatrea atat a practicienilor cat si a teoreticienilor. 
Sociodrama este o metoda de explorare a sistemelor mai largi, a societatii, 
oragnziatiilor, institutiilor si sistemelor umane. Poate fi utilizata pentru imbunata-
tirea comunicarii, negocierii, managementului conflictelor si in team building, sau 
pentru analiza de proces, planificare strategica, recrutare, estimarea rezultatelor 
si previzionarea implementarii. Parcticienii isi pot dezvolta abilitatile de munca cu 
personalul si pot dezvolta moduri noi de reactii la situatiile din munca lor. 

 
 
 Manuela Maciel – Psihodrama transgenerationala 

Cluj-Napoca, 10-12.09.10 
 

Manuela Maciel – psiholog, psihodramatician, sociodramatician, psihoterapeut,  
formator şi supervizor al Asociaţiei Portugheze de Psihodramă (SPP). Preşedinta 
Secţiei de Psihodramă a IAGP (2003-2009). Conduce workshop-uri în Portugalia 
şi numeroase alte ţări. Co-editor al cărţii Advanced Theory and Practice in 
Psychodrama, apărută la editura Routledge în 2007.  
 
 

Psihodrama Transgeneraţională lucrează cu 
inconştientul colectiv familial. 
 
Conceptul de co-Inconştient e una din 
principalele noastre chei pentru a înţelege ceea 
ce este numit acum “legături/relaţii transgene-
raţionale”. Are legatură cu “problemele neîn-
cheiate”, cu trauma şi moartea, cu “rănile din 
dragoste” care tind să se repete conform regulii 
“treburilor neterminate” şi care se vor perpetua 
în familie până când sensul lor este clarificat. 
 
Scopul nostru este de a clarifica şi înlătura 

loialităţile psihologice invizibile şi “scenariile de viaţă” primite de la cei din 
generaţiile anterioare cu care a existat vreo “problemă neîncheiată” sau eveni-
ment traumatic. 
 
Vor fi folosite metode active cum ar fi psihodrama, sculptura din jucării, geno-
sociograma şi o noua tehnică a “auxiliarilor tăcuţi”, şi vom avea de asemeni o 
scurtă prezentare teoretică a principalelor concepte implicate. 
http://www.manuelamaciel.com 
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 Seminar Grundtvig – "Bridging Psychodrama and Adult 
Education" - Aplicarea psihodramei in educatia adultilor 
Cracovia - 16-20.06.10  
 

Echipa POTENS invita psihodramaticieni si 
specialisti in educatia adultilor din Europa sa 
participle la seminar. Se primesc aplicatii pentru 
burse care sa acopere costuri de calatorie si taxa 
de participare. Informatii pe site-ul proiectului: 
http://www.potens.com.pl   
Informatii despre seminar:  
http://ec.europa.eu/education/trainingdatabase/ 
Numar de referinta: PL-2010-088-001 

 
 

 Mark Wentworth: „Teatru Dinamic” (Dynamic Theatre©) 
Oferta de seminar pentru luna septembrie 

 
Mark Wentworth traieste in Liasabona. Lucreaza cu grupuri de dezvoltare 
personala de 22 ani. Detine formare in Psihoterapia Culorii, Procese Profunde de 
memorie si Samanism. Este fondatorul terapiei transformationale de culoare si a 
pus bazele Teatrului Dinamic© in 2003 impreuna cu Filipe de Moura inspirat din 
psihodrama, samanism si terapie sistemica.  
 
Teatrul Dinamic© este o metoda de actiune care foloseste drama spontana 
pentru a ajuta oamenii sa inteleaga procesele ascunse care le dirijeaza viata. 
Pentru mai multe informatii vezi:  http://www.dynamictheatre.com 

  
 
CONFERINTE 

 
Conferinta FEPTO – Psihodrama intre terapie si arta 
Belgrad, 23-25.04.10 
 

Conferinta FEPTO.  Commitetul de reuniuni FEPTO va oferi burse pentru acest 
eveniment celor aflati in formare. Penru informatii suplimentare vizitati site-ul 
conferintei: http://www.feptobelgrade2010.com/  
sau site FEPTO: http://www.fepto.eu  

Pe site-ul FEPTO gasiti tot programul pentru 2010 cu link-uri catre toate 
evenimentele importante: 
http://www.fepto.eu/web/en/Annual_meetings/Psychodrama_calendar/ 

De asemenea, puteti descarca Newsletter-ul FEPTO de la adresa: 
http://www.fepto.eu/web/en/Newsletter/  

 
A treia Conferinta Nationala de Psihodrama se va desfasura intre 15-17.10. in 
Cluj-Napoca. Tema si titlul urmeaza sa fie stabilite in urmatoarea intalnire a 
Consiliului Director. Deja a confirmat participarea Jutta Fürst (Austria). 
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PROGRAM DE SUPERVIZIE PENTRU 2010 
  

Supervizie pentru asistenti  
Cluj-Napoca, 25.03.10-1.04.10 

 
Berndt Fichtenhofer continua si in 2010 supervizia pentru asistentii de psiho-
drama si supervizorii PIfE, numiti sau delegati. Urmatoarea supervizie este pro-
gramata in martie. Orele de desfasurare au fost propuse de Berndt conform cu 
necesitatile fiecarui grup. Grupa C va termina supervizia, iar de data viitoare  va 
incepe grupa G.  
Pentru supervizia formatorilor sunt negocieri cu Eva Fahlström-Stromberg.  
 

Supervizie organizationala 
 Cluj-Napoca, 23-25.04.10 

 
Pentru prima supervizie oganizationala a SPJLM au fost alesi formatorii DAGG 
Karl Otto Velmerig si Gerd Schuning, deoarece cunosc asociatia, au lucrat cu 
SPJLM in multe ocazii si sunt dispusi sa vina pe un contract nou, dar similar celui 
initial. S-a stabilit ca la supervizia organizationala vor participa membrii 
Consiliului Director si directorii de comisii, dar e recomandat sa participe si cel 
putin 1-2 persoane din fiecare comisie. Scopul este de a lucra pentru 
imbunatatirea relatiilor, stabilirea proiectelor de viitor, a directiilor de dezvoltare 
ale organizatiei, calrificarea rolului si continutul activitatii fiecaruia. 
Propunerea formatorilor DAGG este ca prima intalnire de un weekend, sa urmata 
de 5-7 intalniri, pe o durata de 2 ani. Participarea este echivalata  cu un seminar 
special, pentru programul de Training for trainers din cadrul SPJLM. Urmeaza ca 
la a doua intalnire, daca va fi dupa alegeri, sa participe membrii Consiliului 
Director si ai Comisiilor de lucru. nou alesi. 

 
Adunarea generala   

SPJLM va fi reprogramata la o data ulterioara superviziei organizationale. 
 
 
 

Redactorii “Spjlm Publica” astepata in continuare articole, stiri, comentarii legate de 
programe si evenimente de psihodrama! Adresa email: ilonagorog@yahoo.com  
 
Adresa de grup  spjlm_publica@yahoogroups.com 
Inscrieri printrun mesaj la adresa spjlm_publica-subscribe@yahoogroups.com  
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