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ukoriczyla kurs dla zaawansowanych z zakresu

PSYCI-IOTERAPII SYSTEM OWEJ I N DYWI DUALN EJ, PAR, RODZI N N EJ I GRU POWEJ
(KZjr/2016)

Organizator:
Wielkopolskie Towarzystwo Terapii Systemowej

Opieka merytoryczna i prowadzeniel
dr Jerzy S. Jakubowski (SG, Niemcy / WTTS, Polska)

Czas trwania i forma zajg6:
17 lutego 2016 - 20 maja 2077

200 godzin szkoleniowych w formie wyklad6w, gry 16l, pracy w malych grupach, superwizji i konsultacji

Wykladowcy:
dr n.med. Rafal Antkowiak (WTTS, Polska), mgr Tomasz Basifiski (WTTS, Polska),
lek, Vera Hdhnlein (Niemcy), dr Jerzy S, Jakubowski (SG, Niemcy / WfiS, Polska),

mgr Maria Kasprowicz (WTTS, Polska), dr Rudolf Klein (SG, Niemcy),
mgr Marcelina Ptak (WfiS, Polska), prof, dr Wolf Ritscher (DGSF, BO,SYS, Niemcy),

mgr Danuta Suchecka-Zejden (WfiS, Polska), mgr N4algorzata Szymanowska (WTTS, Polska),
mgr Andreas Wahlster (SG, Nierncy), mgr Katarzyna Zi6lkowska-Szyszlo (WfiS, I3S, Polska)

Tematyka:
KonstruKywistyczna teoria poznania, obserwator pierwszego stopnia iobserwator drugiego stopnia: wnioski praKyczne dla procesu

psychoterapeutycznego . Jak terapeuta twozy sobie obraz klienta a Zyjemy w Swiecie interpretacji a Systemowe rozumienie
komunikacji . Definicja problemu wyznacza kierunek postqpowania terapeutycznego . Systemy psychiczne i systemy spoleczne jako

systemy tworzqce sens (Niklas Luhmann) a Psychoterapia jako dekonstrukcja problemu poprzez zmianq sensu w systemach psychicznych
i systemach spolecznych . Sposoby terapeutycznego postqpowania uzmyslawiajqce teoretyczne wprowadzenie: rozwiqzywanie problem6w

na poziomie niewerbalnym (Harry 14erl), konferencja z wewnqtrznym teamem, analiza dynamiki rodzlny za pomocq ustawiania figurek,
spojrzenie na swojE rodzinq pochodzenla jako ir6dlo zasob6w . Z lotu ptaka,,. czyli rozmowa terapeuty i kljenta o rozmowach

terapeutycznych . Upojona tesknota - systemowa teoria iterapia uzale2nienia alkoholowego . Zagadnienia diagnostyki systemowej. Miqdzy
diagnozq klasycznE a systemowA; ku dalszemu rozwojowi . Terapia lqku w ujQclu systemowym . Sekrety rodzinne . Terapia

rodzin . Pozegnanie jako przej6cie - praca systemowa w sytuacji straty . Podej6cie systemowe w terapii objaw6w somatycznych . Bulimia.
Rozumienie, leczenie a Dlaczego psychoterapia iterapia rodzinna z pacjentami psychotycznymi? Psychoterapia systemowa w psychiatrii -
kontekst Domocy, kontroli oraz chronicyzacji . Terapia narratywna . O rozwijaniu Sprawcy Mojego Zycia - terapia os6b do6wiadczajqcych

przemocy . Wprowadzenie w my6lenie w kategoriach wzorc6w komunikacji i wzorc6w zwiqzk6w . Wzorce komunikacji w rodzinach z
psychosomatycznymi dolegliwosciami . Symetryczny i komplementarny wzorzec zwiQzku: diagnoza iterapia par . Zakl6cona r6wnowaga w

regulacji blisko6ci i dystansu . Refleksyjna terapia par r ls(sfi67gnia rozm6w i proces6w terapeutycznych

b);'tvJ
w Niemczech psychoterapeuta

nauczyciel psychoterapii systemowej i superwizji
niemieckiego Towarzystwa Systemowego i WTTS

Certyfikowany superwizor Sekcji Psychoterap;i
Polskiego Towazystwa Psychiatrycznego
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