pridružený inštitút Globálnej vzdelávacej siete Virginie Satirovej
a

Akadémia STEP

POZVÁNKA
na
výcvikové stretnutie pre profesionálov - psychoterapeutov a rodinných poradcov

Terapia hrou: Sochy a obrazy v piesku
(začiatočníci)
17. – 18. 6. 2019
Bratislava, AHAKI centrum, Nobelovo nám.
Lektoruje: Dr. Madeleine De Little, PhD, RTC, MTC, RCS, Britská Kolumbia v Kanade
Úvodný dvojdňový seminár pod vedením Dr. Madeleine De Little, PhD. poskytne terapeutom a poradcom základné poznatky a zručnosti,
ako pracovať s deťmi, dospelými alebo ich rodinami prostredníctvom metafory figúrok na tácke s pieskom. Použije Satirovej transformačný
systemický model terapie spolu s najnovšími poznatkami súčasných neurovied spolu s aplikáciou na tretiu dimenziu obrázkov alebo scén,
ktoré dieťa alebo dospelý zostaví pomocou symbolov a figúrok v pieskovisku.
Dieťa svojou hrou terapeutovi ukazuje veľa aspektov zo svojho vnútorného prežívania - zo svojho „ľadovca“ z minulosti, prítomnosti alebo
budúcnosti. Deti počas hry tvoria statické alebo dynamické obrázky a ak terapeut spozná podstatu ich príbehu a dokáže reflektovať ich
vnútorné zážitky, môže prostredníctvom figúrok podporiť pozitívnu liečivú transformačnú zmenu. Aj aplikácia tejto metódy u dospelých
klientov podľa Madeleine De Little pomocou symbolických figúrok v pieskovisku a s pomocou poradcu/terapeuta, ktorý liečebný proces
vedie, umožňuje transformovať vlastnú vnútornú (ľadovcovú) skúsenosť dospelého. Tento seminár poskytne účastníkom príležitosť naučiť
sa používať piesok a figúrky pri vlastnom nácviku zručností a pri sprevádzaní klienta, inšpirovať sa metodológiou, demonštráciami a
kazuistikami autorky a lektorky a jej bohatými medzinárodnými teoretickými, praktickými a vedecko-výskumnými východiskami,
poznatkami a skúsenosťami.

UPOZORNENIE: Predošlá skúsenosť s terapeutickou hrou s pieskom ani hrovou terapiou nie je potrebná.
Vítaná je znalosť práce s vnútornou mapou človeka v modeli V. Satirovej (metafora ľadovca). tiež práca v rámci
iných psychoterapeutických prístupov. Tlmočenie z angličtiny je zabezpečené, ako aj sprievodný metodický materiál.

Kľúčové slová:
terapia hrou, transformačný model Satirovej, tematické figúrky, pieskovisko na tácke alebo v boxe, ľadovec, zmena, neuroveda, práca
s rodinou, demonštrácia, kazuistika, správa, posudzovanie, supervízia, základné metodologické postupy, metodická príručka

Ako sa prihlásiť
Záujem o účasť na podujatí prejavíte vyplnením on-line prihlášky uverejnenej na www.satir-institute.sk. Vaša prihláška sa stane záväznou
po uhradení lektorného podľa pokynov uvedených v nasledujúcej časti tejto pozvánky.

Pokyny pre platbu lektorného
Lektorné:
Číslo účtu / kód banky:
Názov účtu:
Variabilný symbol:
Špecifický symbol:

205,- € *)
195,- € (členovia IVS v SR a IVS ČR)
2942071522 / 1100 (Tatrabanka), IBAN: SK59 1100 0000 0029 4207 1522, SWIFT: TATRSKBX
Akadémia STEP
RRRR, kde RRRR je rok narodenia
190617181

*) Lektorné obsahuje poplatok za dvojdňové sústredenie spojené aj so supervíziou.

Lektorné uhraďte prosím výhradne bezhotovostne bankovým prevodom alebo priamym vkladom na oznámený účet.
Do platby uveďte svoje meno a priezvisko a správne vyplňte variabilný symbol, aby bolo možné platbu identifikovať.
Prihlásení účastníci z ČR môžu na požiadanie lektorné uhradiť vkladom na bankový účet po prezentácii v prvý deň podujatia.
Prerušenie alebo skrátenie účasti na aktivite nie je dôvodom na zníženie poplatku.
Organizačné pokyny
Prezentácia sa začína pred otvorením seminára o 8:30 hod., začiatok seminára je o 9:00 hod.
Predpokladaný záver je v utorok o 18:00 hod. Ubytovanie a stravu si zabezpečuje a hradí každý účastník samostatne.
Navigácia na miesto konania: viď ďalšia strana
Tešíme sa na stretnutie s Vami.
PhDr. Hana Ščibranyová
za lektorský tím

Informácie k semináru a prihlasovaniu sa
tel.: 0915 626 016
e-mail: info@satir-institute.sk

Akadémia STEP, Albánska 5A, 831 06 Bratislava

www.satir-institute.sk

Organizátori si vyhradzujú zmenu programu zo závažných organizačných dôvodov, záujemcom bude včas oznámená!
© ASTEP, aktualizácia zo dňa 31. 5. 2019
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Navigácia AHAKI centrum:
Poradenské a vzdelávacie centrum AHAKI, Nobelovo námestie, 851 01 Bratislava-Petržalka
(zelená prízemná, podterasová budova pri cyklotrase, za supermarketom Billa)
autobusy 80, 88, 92, 192, zastávka Kremnická alebo Einsteinova,
(lístok na MHD sa dá kúpiť v automate alebo prázdnou SMS na číslo 1100 - po prijatí spätnej SMS platí 1 hodinu).

Mapa

Interaktívna mapa na webe

Informácie o ubytovaní v Bratislave získate o. i. na týchto stránkach:
http://www.hostelstar.sk/
http://www.hotelsite.sk/sk/capital.php
http://www.zoznam.sk/katalog/Cestovanie-ubytovanie-turizmus/Ubytovanie/Ubytovne-hostely/
http://ubytovanie.kamsi.sk/bratislava/hostel/
http://www.kde-sa-ubytovat.sk/Kraj-bratislava/bratislava.html
http://www.bratislavahotels.sk/?gclid=CNvtzsOE9KACFQwEZgodTxdStw
http://www.hostelbooking.com/hostels/slovakia/bratislava/
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