ASOCIAŢIA ROMÂNĂ DE TERAPII SCURTE ŞI
CONSULTANŢĂ ORIENTATĂ PE RESURSE ŞI SOLUŢII

Adresă de corespondenţă:
str. Turbinei 35, Sector 2, Bucuresti
Telefon: 0771 478 779
e-mail: info@terapiiscurte.org

DESCOPERIM POSIBILITĂŢI, CONSTRUIM SOLUŢII.

Participarea ca “degustător” la primul modul de formare continuă din workshop-ul
“Îmbogăţeşte-ți competenţele clinice cu intervenții terapeutice de scurtă durată !”
Modul 1 – Abordări orientate pe resurse și soluții (Strenghts-based solution-focused approaches)
Susţinut de Bogdan Ion Ph.D. – Lector universitar, Președinte și Formator al ARTS&CORS, psiholog
clinician și psihoterapeut principal, cod 00053
Modulul 1 al workshop-ului permite accesul la experiența formativă, handouts-uri și materialele
oferite online, însă nu se finalizează cu oferirea unui certificat de participare. Dacă doriți credite sau
dacă doriți continuarea formării, va trebui achitată diferența corespunzătoare participării în calitate
de cursant, nu doar de degustător ☺ (acest lucru se poate face si ulterior).
Costurile modulului de formare în varianta “degustare”:
Se acceptă doar plata individuală (persoană fizică, Cabinet Individual de Psihologie, Societate
Civilă Profesională de Psihologie) nu și instituțională (persoană juridică firmă/ong) ca la celelalte
forme de participare. Costul este de 400 lei (adică un discount de 150 lei faţă de cei 550 lei la
celelalte forme de participare).
Calendarul cursului de formare:
Calendarul pentru modulul 1 de formare continua: 21-22 oct 2017
Rezervați-vă din timp un loc pentru a putea participa la modul!
Împărțirea pe zile pentru dozarea efortului se negociază împreună cu participanții, pentru un
rezultat optim. Programul pentru zilele de trening începe de regulă la ora 9h00’ a.m.
Locul de desfășurare:
Fiecare modul se desfășoară în spații de training dedicate situate în zona centrală a Bucureștiului
(Pța Victoriei, Pța Romană, Gara de Nord, etc.). Locația va fi comunicat participanților direcți prin
e-mail/sms înainte de fiecare modul.
În cazul participării mediată tehnologic (online, videoconferință etc.) detaliile vor fi anunțate celor
înscriși în timp util.
Link-ul de inscriere pentru cursul de Psihoterapii Scurte Colaborative Orientate pe Resurse și
Soluții: https://www.tfaforms.com/4629342
Pentru orice alte informații și clarificări: terapii.scurte@gmail.com sau
trimiteţi SMS la telefon: 0771 478 779 şi vă contactăm noi.
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Prezentarea workshop-ului
“Îmbogățește-ți competențele clinice
cu intervenții terapeutice de scurtă durată !”
Acest workshop este conceput ca o activitate de grup de 80 de ore, compus din patru module
creditate cu câte 20 de credite fiecare. El vizează introducerea și aprofundarea competențelor de
utilizare clinică ale abordărilor de scurtă durată pozitive colaborative orientate pe resurse şi soluţii.
Curs este gândit să se desfășoare interactiv, îmbinând armonios prezentarea unor informaţii
teoretice cu exerciţii practice, de tip analiză de caz, studiu de caz, joc de rol, situații provocative care
să dezvolte capacitatea cursanţilor de a utiliza intervenţiile terapeutice specifice fiecărui modul în
situaţii clinice concrete.
Ţinta este dezvoltarea, îmbogăţirea şi flexibilizarea abordării terapeutice a cursanţilor prin
includerea în practica lor clinică a intervenţiilor specifice orientării pozitive şi non-patologizante pe
client, pe resursele funcţionale ale acestuia, specifice abordării orientate pe soluţii, abordărilor
terapiilor narative, abordării limbajului colaborativ şi intervenţiilor bazate pe utilizare ritualului,
simbolului şi metaforei în munca clinică de scurtă durată.
Grupul ţintă: psihologi, medici, asistenţi sociali, psihopedagogi, pedagogi, profesori.

Pentru orice alte informații și clarificări: terapii.scurte@gmail.com sau la telefon: 0771 478 779

“Îmbogăţeşte-ți competenţele clinice
cu intervenții terapeutice de scurtă durată !”
Modul 1 – Abordări orientate pe resurse și soluții (Strenghts-based solution-focused approaches)
Modul 2 – Abordări constructiviste narative si colaborative
Modul 3 – Abordări de scurtă durată prin metafora, ritual si simbol
Modul 4 – Reîntoarcerea la Simplitate: 1) Pe scurt despre Terapiile scurte orientate pe resurse și
soluții; 2) Introducere în Terapia Simplă (Simple Therapy) cu Plamen Panayotov
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“Îmbogăţeşte-ți competenţele clinice cu intervenții terapeutice de scurtă durată !”
Tematica modulului 1
Abordări orientate pe resurse și soluții
(Strenghts-based solution-focused approaches)
1. Verdictul „Dodo”, modelul factorilor comuni şi modelul medical în înţelegerea eficacităţii
diferenţiale a abordărilor terapeutice;
2. Psihologia pozitivă, resursele clientului şi intervenţiile clinice;
3. Abordări terapeutice scurte bazate pe resurse şi orientate pe soluţii
4. Scurtă introducere în abordarea solution-focus ;
5. Interviul orientat pe resurse 1: limbajul soluţie – limbajul liber de problemă;
6. Interviul orientat pe resurse 2: atitudinea neştiutorului şi despre a fi detectiv/vânător de soluţii;
7. Orientarea spre scop şi buna formulare a obiectivului
8. Tehnici de intervenţie terapeutică 1: Explorarea Excepţiilor
9. Tehnici de intervenţie terapeutică 2: Întrebarea miracol şi soluţia ipotetică
10. Tehnici de intervenţie terapeutică 3: Scalările ca instrumente clinice
11. Tehnici de intervenţie terapeutică 4: Întrebarea miracol şi soluţia ipotetică
12. Tehnici de intervenţie terapeutică 5: Aprofundarea interviului pozitiv prin tehnica EARS
13. Tehnici de intervenţie terapeutică 6: Pauza terapeutică
14. Tehnici de intervenţie terapeutică 7: Prescripţiile şi sarcinile terapeutice
15. Structurarea şedinţei iniţiale şi a şedinţelor ulterioare
16. Terminarea unei sesiuni de asistare terapeutică, principiul uşilor deschise.
Pentru informatii legate de celelalte module sau referitoare la formarea de baza consultati
celelalte materiale de pe:
http://terapiiscurte.org/
Pentru orice alte informații și clarificări: terapii.scurte@gmail.com sau la telefon: 0771 478 779
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