
FEPTO 2011 YILLIK TOPLANTI VE TOPLANTI SONRASI KONFERANS KATILIM RAPORU 

 

 

Yıllık Toplantı Başlığı: Kültürlerarası bir pratik olarak psikodrama 

Konferans Başlığı: Psikodrama- Karşılaşma ve diyalog 

 

Enstitümüzü temsilen, İnci Doğaner ve Arşaluys Kayır 27 Mart- 31 Mart arasında yapılan yıllık 
toplantıya ve ardından gelen 31 Mart – 2 Nisan 2011 arasında yapılan toplantı sonrası konferansa 
katıldılar. Daha önce bildirildiği üzere İnci Doğaner 4 yıl Konsey üyesi olarak üyelik komitesi başkanlığı 
yapmıştı. Arşaluys Kayır ise bu toplantıya halen 5 yıllık aktif konsey üyesi (etik komite başkanı) olarak 
da katılıyordu.   

Toplantı Neve Shalom – Wahat al- Salam isimli bir köyün Misafir Evi’nde gerçekleşti. Burası Barış 
Okulu isimli okulunda 200 çocuğa İbranice ve Arapçanın beraber öğretildiği, İsraili ve Filistinli 
vatandaşlar tarafından eşitlikçi ve demokratik olarak yönetilen bir köydü.  

Açılışı lokal komite adına Rosa Semesh yaptı. Isınma yine lokal gruptan Einya Artzi ve Iafi Shpirer 
tarafından yönetildi.  100’ü geçen temsilci üye birbiriyle yeniden karşılaştı ya da ilk kez tanıştı. Dokuz 
yeni enstitü kendilerini tanıttılar. Bunlardan sekizi daha sonra genel kurulda yapılan oylamada Fepto 
üyesi oldular.  

Hem küçük hem de büyük grup çalışmaları şeklinde süren toplantıda Arşaluys Kayır: Cinsellik ve Ölüm 
başlıklı küçük grupta; İnci Doğaner Psikodramada Sihir başlıklı küçük grupta 1.5’ar saatlik 5’er 
oturuma grup üyesi, yönetici rolleriyle aktif olarak katıldılar. Bu yıl küçük gruplarda deneyim 
paylaşımı ve protagonist çalışmaları yer aldı. Diğer bazı başlıklar, psikodrama eğitimi, araştırma, 
spritüalite vb. İdi.  

Genel kurul toplantısında konsey seçimi de gerçekleşti. Yeni başkanlar Horatiu Nil Albini (Romanya) 
ve Gabriela Moita (Portekiz) oldular.  

Arşaluys Kayır yeni bir grup olarak çalışmaya başlayan “Network” grubunu oluşturmuştu; o grupta 
çalışmalarını sürdürdü. Ayrıca Konferanstaki iki çalışma grubuna katıldı. Bunlardan birisi Norbert 
Apter’in “Çatışmadan Karşılaşmaya” başlıklı; ikincisi Anne Chestner’in “Süpervizyon” başlıklı çalışma 
grupları idi.     

İnci Doğaner Konferans’ta 6 saatlik, “Yas İçin Psikodramatik Çalışma” başlıklı bir grup çalışmasını 
yönetti.  Grup üyesi olarak da J. Gersoni’nin yönettiği “Sosyometri” başlıklı gruba katıldı.  

Enstitümüz başarıyla temsil edildi.          

   


