Teorinis – praktinis seminaras

Jim Wilson ir Gerry Cunningham (UK)
VAIKAI IR ŠEIMA,
IŠGYVENANTYS KONFLIKTĄ / SKYRYBAS:
TERAPINIAI IŠŠŪKIAI IR GALIMYBĖS
2017 m. gegužės 12 – 13 dienomis, Kaunas
Seminaro metu, remiantis sisteminiu požiūriu, pažvelgsime į iššūkius, su kuriais susiduria specialistai,
padedantys išgyvenančioms konfliktus bei skyrybas šeimoms. Kaip terapiškai dirbti smurtu ir agresija,
tėvų/poros santykiais, situacija, kuomet vaikas patenka „tarp dviejų ugnių“? Pasigilinsime į šiuos, o taip pat
ir pačių dalyvių keliamus aktualius klausimus.
Programą sudarys trumpos paskaitos apie esminius sisteminio požiūrio principus bei sąvokas,
pratimai, video medžiaga, iliustruojanti praktiką bei praktinį metodų pritaikymą darbe su vaikais ir šeimomis.
Planuojamos temos:
Šeštadienis

Penktadienis
- Įvadas.

Sisteminis

požiūris

/

orientacija

į

-

Vaikas „tarp dviejų ugnių“; darbas su vaikais ir jaunuoliais,

išgyvenančiais tėvų skyrybas (ar atsiskyrimą);

santykius terapijoje bei socialiniame darbe;
- Dalyvių lūkesčiai, tikslai šiam seminarui;

-

Video medžiaga – atvejo pristatymas;

- Smurtas šeimoje; atvejo pavyzdys;

-

Pratimas gebėjimams lavinti; atgalinis ryšys;

- Pratimas gebėjimams lavinti; atgalinis ryšys;

-

Praplečiant specialisto „galimybių repertuarą“ – pratimas;

Seminaras skirtas specialistams, dirbantiems su vaikais ir šeimomis psichinės bei psichologinės sveikatos
srityse (psichologams, psichiatrams, psichoterapeutams, socialiniams darbuotojams ir kt.).
Seminaro vedantieji:
Profesorius
vizituojantis

Gerry

klinikinės

Cunningham

psichologijos

yra

Jim

Wilson

dirba

šeimos

terapeutu

Velse,

profesorius

valstybinėje sveikatos sistemoje. Dirba daugiausiai su

Ulsterio Universitete. Didžiojoje Britanijoje registruotas

vaikais ir jaunuoliais, turinčiais psichinės sveikatos ir

sisteminis psichoterapeutas (UKCP), jau daugiau nei

socialinių problemų (depresija, ADHD, save žalojantis

trisdešimtį metų dirba vaikų ir paauglių psichinės

elgesys ir kt.). Lietuvoje Jim vieši jau nebe pirmą kartą,

sveikatos paslaugų sektoriuje šiaurės Airijoje. Dirbęs

vyko jau keletas jo seminarų. Internete galite rasti vieną iš

ir teisinėje sistemoje, tad sukaupta nemaža patirtis

jo parašytų knygų, kuri išversta ir į lietuvių kalbą

smurtautojų bei smurtą patyrusių aplinkose.

(http://www.nordicbaltic.org/articles/)

Abu lektoriai jau ilgą laiką bendradarbiauja mokymo programose Didžiojoje Britanijoje – ir pirmą kartą drauge
atvyksta į Lietuvą. Tikimės, kad vienas kitą papildantys mokymo stiliai, bendri interesai ir platus praktikos repertuaras
bus turtingas indėlis Lietuvos specialistams.
Vieta ir laikas: seminaras vyks viešbutyje „Kaunas“ (Laisvės al. 79, Kaunas) gegužės 12 ir 13 dienomis nuo
10.00 iki 17.00 val.
Dalyvavimo kaina: registruojantis ir apmokant iki balandžio 15 dienos – 150 eur, vėliau – 200 eur. Dalyvių
skaičius ribotas, bus išduodami pažymėjimai anglų kalba. Registracija el. paštu: psinfo.lt@gmail.com. Registracijai
reikalinga informacija: vardas, pavardė; kontaktinis telefonas; el. paštas; profesija. Telefonas informacijai: +370 610
45805 (Aušra).

Seminaras vyks su vertimu į lietuvių kalbą.

