pridružený inštitút Globálnej vzdelávacej siete Virginie Satirovej
a
Akadémia STEP

POZVÁNKA
na dve nadväzné zoomové výcvikové stretnutia pre profesionálov-psychoterapeutov a rodinných poradcov

Terapia hrou: Sochy a obrazy v piesku – podpora pre prácu s klientami (pokročilí)
17.09. a 12.10.2021 od 15.00 do 20.00 hod
Lektoruje: Dr. Madeleine De Little, PhD, RTC, MTC, RCS, Britská Kolumbia v Kanade
Pokračujúci on-line výcvikový seminár je určený terapeutom a poradcom, ktorí sa chcú zdokonaliť pri práci s deťmi, adolescentmi,
dospelými alebo rodinami prostredníctvom metafory figúrok na tácke s pieskom. Madeleine De Little využíva pri práci so symbolickými
figúrkami v pieskovisku Satirovej transformačný systemický model psychoterapie spolu s najnovšími poznatkami, ktoré prináša súčasný
neurovedecký výskum. Východiskom práce je pracovná hypotéza autorky Madeleine De Little, že zmenou vnútorných aspektov pri hre s
pieskom si jednotlivec transformuje svoju vlastnú vnútornú (ľadovcovú) skúsenosť a pracuje na obnove produktívnych vzorcov prežívania a
správania, ktoré prispievajú k vyliečeniu.
Program oboch stretnutí sa sústredí na nasledovné problémové okruhy a otázky:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Ako rozpoznať klientove obrany/pozície pri zvládaní
Vedecké vysvetlenie pozície na zvládanie a ako sa tento spôsob na udržanie bezpečia prejavuje v tele a v pieskovisku
Aký je cieľ terapie - ako vyzerá jeho dosiahnutie na úrovni mozgu a tela a v pieskovisku? Ako vynoriť podvedomé obsahy cez metaforu príbehu?
Ako pracovať s ľadovcom klienta pomocou figúrok
Rozdiely pri práci s deťmi, teenagermi a dospelými
Ako začleniť rodičov do terapeutického procesu
Aké domáce úlohy dávať klientom
Ako pracovať s deťmi, u ktorých stále prebieha traumatizácia
Ako pracovať s prípadmi s komplexnou traumou: pri sebapoškodzovaní, anorexii, suicidalite, závislostiach, chronických ochoreniach, autizme...
Ako pracovať s klientami s disociáciou?
Ako s klientom budovať vnútorný pocit bezpečia
Ako podporovať možnosti a voľby u detí

Tieto dve on-line stretnutia budú aj zážitkové, v každom z nich sa bude možnosť oboznámiť sa s prípadovou štúdiou a príkladmi
v powerpointe. Ak to bude možné, účastníci by mohli byť fyzicky v triádach s kolegami s pieskoviskami a figúrkami.
Tohoročné sústredenie pre pokročilých terapeutov a poradcov, ktorí majú aj vlastné skúsenosti so svojimi klientami v pieskovisku na základe
predošlého výcviku s autorkou a lektorkou programu umožní účastníkom osvojiť si špecifické postupy metodológie práce Madeleine De
Little na základe jej bohatých medzinárodných a skúseností a vedeckých poznatkov.

UPOZORNENIE: Predošlá skúsenosť s terapeutickou hrou v piesku u autorky je potrebná.
Pre on-line praktické cvičenia v triádach podľa predstavy autorky Vám odporúčame dohovoriť sa podľa možností na spoločnú prácu v triáde
s pieskoviskom a figúrkami. Tlmočenie z anglického jazyka je zabezpečené.

Kľúčové slová:
terapia hrou, transformačný model Satirovej, tematické figúrky, pieskovisko na tácke / v boxe, ľadovec, zmena, práca s rodinou,
demonštrácia, jednoduchá a komplexná trauma, pocity viny, hanby, disociácia, poruchy príjmu potravy, depresívne a suicidálne stavy,
závislosti, chronické ochorenia, autizmus, sebapoškodzovanie, pocit bezpečia, obrany, pozície v strese, neuroveda, info-energia, bunková
pamäť, metafora príbehu, obraz, mozgová a telová reprezentácia, kazuistika, posudzovanie, supervízia, základné metodologické postupy,
začlenenie rodičov,

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. Po registrácii Vám v týždni pred konaním podujatia
pošleme link na pripojenie na on-line stretnutie .

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

89,- € )
79,- € (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
2109171012

*) Lektorné obsahuje poplatok za obe on-line sústredenia.

Lektorné uhraďte prosím výhradne bezhotovostne bankovým prevodom alebo priamym vkladom na oznámený účet.
V popise platby uveďte meno a priezvisko a vyplňte variabilný aj špecifický symbol, aby sa platba dala identifikovať.
Prerušenie alebo skrátenie účasti na aktivite nie je dôvodom na zníženie poplatku.
Organizačné pokyny
Prezentácia sa začína o 14.30 hod.. Seminár začína o 15.00 hod. Predpokladaný záver: 20.00 hod.
Tešíme sa na stretnutie s Vami.
PhDr. Hana Ščibranyová
IVS v SR
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 právo zmeniť program zo závažných organizačných dôvodov, záujemcom bude zmena včas oznámená!
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