ZAPRASZA: pedagogów, psychologów, studentów (po III roku), nauczycieli, wychowawców
oraz inne zainteresowane osoby z wykształceniem wyższym

STUDIUM SOCJOTERAPII I PSYCHOTERAPII MŁODZIEŻY
Dwuletnie STUDIUM poświęcone jest zdobywaniu praktycznych umiejętności z zakresu psychoedukacji i
psychoprofilaktyki dzieci i młodzieży, a także organizacji pracy świetlic oraz ośrodków
socjoterapeutycznych. Cykl zajęć przygotowuje do uzyskania Certyfikatu Socjoterapeuty i/lub Trenera
Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Studium traktowane jest jako etap wstępny dla osób
pragnących kontynuować szkolenie w ramach SZKOŁY PSYCHOTERAPII w KCP.

I ROK STUDIUM

Zajęcia w Łodzi:
 trzydniowe + 7 dwudniowych
spotkań (sob.-nd.) I.2013 –
VI.2013 + 1 dzień w Krakowie
 Łącznie 170 godzin zajęć
 Koszt – 2500 zł (w 8 ratach)

INTENSYWNY TRENING
WAKACYJNY

 trzydniowy wprowadzający trening interpersonalny –

doświadczenie siebie w relacji z grupą, określenie własnych
możliwości i ograniczeń w sytuacji grupowej
 7 dwudniowych warsztatów tematycznych, będących
wprowadzeniem w tematykę socjoterapii, psychoedukacji oraz
poradnictwa, m.in. diagnoza i kontakt terapeutyczny, podstawy
terapii indywidualnej i grupowej dzieci i młodzieży
 nieodpłatny warsztat w Krakowie

 10-dniowe zgrupowanie






II ROK STUDIUM

 wykłady dotyczące podstawowych zagadnień psychoanalizy,

wyjazdowe – lato 2013
 Łącznie 80 godzin zajęć
 Koszt – 1300 zł

Zajęcia w Krakowie:
 8 dwudniowych spotkań
(pt.-sob.) X.2013 – VI.2014
 Łącznie 120 godzin zajęć
 Koszt – 4500 zł (w 10 ratach)

DRUGI INTENSYWNY
TRENING WAKACYJNY
 10-dniowe zgrupowanie
wyjazdowe – lato 2014
 Łącznie 80 godzin zajęć
 Koszt – 700 zł

wykłady: Podstawy procesu terapeutycznego
warsztaty: Socjoterapia grupowa oraz kontakt indywidualny
seminaria: Grupowe procesy socjo- i psychoterapeutyczne
superwizje

psychoterapii i socjoterapii; psychoanalitycznych teorii
rozwojowych, procesu i techniki pracy socjoterapeutycznej
 warsztaty polegające na ćwiczeniu technik pracy w kontakcie
indywidualnym i grupowym
 seminaria i analiza materiału wideo
 superwizje w Grupie Balinta






wykłady: Psychopatologia
warsztaty: Procedury indywidualnego kontaktu terapeutycznego
seminaria dotyczące analizy przypadku
superwizje

INFORMACJE I ZAPISY – WWW.STUDIUM-SOCJOTERAPII.PL
Danuta Pisarek (koordynator) Agnieszka Borowicz-Bartosik
Tel. 601 332 469
Tel. 506 057 569
danpis@interia.pl

agnieszkaborowicz@onet.pl

Paweł Karawajczyk
Tel. 661 454 171

pawel.karawajczyk@gmail.com

Zapraszamy na spotkanie informacyjne i bezpłatny 2-godzinny warsztat orientujący
w sobotę 24 listopada 2012 o godzinie 10.30
do Centrum Psychoterapii Psychodynamicznej SENSO, ul. Sienkiewicza 35, 90-114 Łódź

