Centrum klinickej psychológie a psychoterapie pre deti a dospelých
Vás pozýva na odbornú vzdelávaciu aktivitu:

„RORSCHACH PRE POKROČILÝCH (podľa Exnera)“
Lektor: PhDr. Anton POLÁK, klinický psychológ a psychoterapeut
Termín konania: 18.10.-20.10.2018 (štvrtok – sobota)
Čas konania: štvrtok 09.00 – 18.00, piatok 08.30 – 17.30, sobota 08.30 – 14.00 (s prestávkami na obed)
Miesto konania: Boutique Hotel Bristol, Orlia 3, Košice (http://www.hotelbristol.sk)
Krátka informácia o obsahu seminára: Vzdelávacia aktivita je zameraná na prácu s vlastnými protokolmi ROR,
signovanými podľa Exnerovho komprehenzívneho systému. Účastníci majú možnosť pod odborným vedením
prezentovať protokoly z ich vlastnej praxe, ujasniť si nezrovnalosti a získať informácie o interpretácii výsledkov
a tvorbe klinického záveru. Jedná sa o rozšírenie základných znalostí o danej metóde, pričom sa dôraz kladie na
samostatné vyhodnocovanie a diagnostické úvahy v kontexte celej osobnosti vyšetrovaného.
O autorovi: PhDr. Anton Polák žije v súčasnosti v Brne, kde vedie vlastnú súkromnú psychologickú a
psychoterapeutickú prax. Svoje psychoterapeutické vzdelávanie začal výcvikom v dynamickej skupinovej terapii
a neskôr pôsobil ako tréner vo výcviku v skupinovej terapii. Od konca 90. rokov, kedy certifikačnou skúškou
ukončil Gestalt výcvik v GATLA (USA) a GPTI (UK), sa venuje prevažne Gestalt terapii. Je zakladajúcim
členom, trénerom a supervízorom inštitútu Dialog - Český inštitút pre výcvik v Gestalt terapii, členom Českého
inštitútu pre supervíziu (ČIS), členom Českej spoločnosti pre Rorschacha a projektívne metódy (ČSRaP), pričom
vedie certifikované kurzy Rorschachovej metódy. Okrem toho externe prednáša na Psychologickom ústave
FFMU v Brne (okrem iného fenomenologickú psychológiu a dynamickú neurozológiu) a venuje sa prekladom
psychoterapeutickej literatúry.
Cieľová skupina: vzdelávacia aktivita je určená pre psychológov používajúcich vo svojej praxi metódu ROR
a signujúcich podľa Exnerovho systému. Dôležité upozornenie (!!): seminár je určený len pre tých, ktorí
pomocou ROR pracujú na pravidelnej báze, nejedná sa teda o oboznamovanie sa s touto metódou. Nevyhnutnou
je základná znalosť signovania (ukončený základný kurz ROR) a možnosť priniesť si vlastné protokoly z praxe.
Účastnícky poplatok: 150,- Eur (v cene sú aj kredity od Slovenskej komory psychológov)
Doplňujúce informácie: v prípade Vášho záujmu a prípadných doplňujúcich otázok ma prosím kontaktujte na
martin.cizmarik1@gmail.com, následne Vám budú zaslané detailné údaje ohľadom platby.
Teším sa na Vašu účasť
PhDr. Martin Čižmárik, PhD.
Centrum klinickej psychológie a psychoterapie pre deti a dospelých, Mlynská 26, Košice

www.psych-centrum.sk

