STUDIUM PORADNICTWA /COUNSELLINGU SPCh 2017

Celem Studium Poradnictwa/ Counsellingu jest kształcenie doradców/counsellorów poprzez dostarczenie
praktycznych umiejętności psychologicznych dla osób pracujących w poradniach, posługujących we
wspólnotach, parafiach lub innych instytucjach, gdzie potrzebne są praktyczne umiejętności i wiedza
psychologiczna. Studium przygotowuje do pracy doradcy / counsellora – osoby udzielającej indywidualnego
wsparcia psychologicznego, prowadzącej psychoedukację oraz grupy wsparcia.
Program Studium przewiduje dostarczenie wiedzy niezbędnej do prowadzenia poradnictwa, w formie
wykładów i warsztatów. Poniżej, w tabelce znajduje się program ramowy studium.
Studium trwa 2 lata i obejmuje 350 godzin dydaktycznych, w tym 225 godzin wykładów i warsztatów oraz
125 godzin treningów. Każdego roku obejmuje 8 spotkań, raz w miesiącu: piątek i sobota. Dodatkowo sesje
warsztatowe – na I roku: trening interpersonalny, trening komunikacji oraz warsztaty umiejętności doradczych,
na II roku: trening intrapsychiczny oraz warsztaty umiejętności doradczych.
Do otrzymania dyplomu wymagane jest odbycie min. 25 godz. indywidualnej psychoterapii.

Dyrektorem Studium jest Katarzyna Talmont
Absolwenci Studium otrzymają dyplom ukończenia Studium Poradnictwa/ Counsellingu SPCh.
Ukończenie Studium oraz odbycie terapii własnej (min. 50 godz.) i superwizji indywidualnych (min. 50 godz.)
umożliwia ubieganie się o certyfikat doradcy/ counsellora.
Koszt Studium Poradnictwa, rok I:



dla członków SPCh - 4500 zł (+ 23% VAT) *
dla pozostałych osób - 4800 zł (+ 23% VAT) *

*/Aktualnie usługi edukacyjne realizowane przez SPCh są zwolnione z VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 26 a) ustawy
z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług. Na tej podstawie do czesnego nie jest doliczany podatek VAT.
W przypadku utraty tego zwolnienia, do kosztów czesnego będzie doliczony podatek VAT /23 %/ i student zobowiązuje
się do opłaty czesnego powiększonego o VAT.
Informacja o ew. zwiększeniu czesnego z tytułu jw. zostanie przekazana studentom od razu po wejściu owej zmiany.

Miejsce. Zajęcia odbywają się w Warszawie, ul. Wilcza 66/68.
Rekrutacja: osoby zainteresowane uczestnictwem w Studium Poradnictwa SPCh do 8 października 2017 roku
mogą przesyłać wypełnione zgłoszenie wraz ze skanem dyplomu ukończenia studiów wyższych na adres:
studium@spch.pl lub pocztą na adres: Stowarzyszenie Psychologów Chrześcijańskich, ul. Wilcza 66/68, 00679 Warszawa.
Komisja kwalifikacyjna zastrzega możliwość zaproszenia kandydatów na rozmowy kwalifikacyjne.
Terminarz zjazdów: 10-12.11.2017 Trening Interpersonalny obowiązkowy, 8-9.12.2017, 5-6.01.2018, 2627.01.2018, 16-18.02.2018 Trening Komunikacji, 9-10.03.2018, 13-14.04.2018, 27-29.04.2018 Warsztaty
Umiejętności Doradczych I, 18-19.05.2018, 1-2.06.2018, 29-30.06.2018
Szczegółowe zasady dostępne są w Regulaminie Studium - na stronie SPCh http://www.spch.pl.
Sekretariat Studium: tel. 697 011 019, e-mail: studium@spch.pl.

STUDIUM PORADNICTWA /COUNSELLINGU SPCh 2017
Program ramowy
Bloki
Tematyczne
Self experience

Rok I

Rok II

Wprowadzenie.

6

Zakres i zasady poradnictwa
psychologicznego. Rozróżnienie terapii i
poradnictwa.
Kodeks etyczny psychoterapeuty i doradcy
SPCh. Problemy etyczne.
Zasady uzyskania certyfikatu doradcy.

Psychologia
kliniczna,
psychopatologia

20

Psychopatologia i kryteria dojrzałości
psychicznej – wprowadzenie.
Elementy psychologii rozwojowej.
Zaburzenia nerwicowe w poradnictwie.
Zaburzenia afektywne, depresje w
poradnictwie.
Zaburzenia osobowości – rola doradcy.
Podstawy diagnozy.

22

Uzależnienie (alkohol, internet)
współuzależnienie.
DDA
Zaburzenia seksualne.
Trauma i PTSD. Rola doradcy.
Choroby psychiczne u osób dorosłych.
Pierwszy kontakt z pacjentem z
zaburzeniami psychicznymi i jego
rodziną– rola doradcy.

Podstawy
kontaktu z
klientem

30

8

Dynamika i ewaluacja procesu oraz
zakończenie kontaktu z pacjentem.
Trudny pacjent.
Opór w pracy z klientem.

Zagadnienia
szczegółowe

34

Granice w kontakcie z klientem.
Rola uczuć w kontakcie z klientem.
Nawiązanie kontaktu z klientem, kontrakt
w poradnictwie, setting.
Przeniesienie i przeciwprzeniesienie.
Wywiad i zasady zapisu sesji.
Techniki interwencji w pracy z klientem.
Proces grupowy, rozwój grupy, grupy
wsparcia.
Egzamin – podstawy kontaktu z klientem
Przemoc w rodzinie
Poradnictwo małżeńskie
Proces żałoby – rola doradcy.
Terapia zaburzeń psychologicznych i
zaburzeń zachowania związanych z
rozwojem i orientacją seksualną.
Terapia syndromu postaborcyjnego.
Kryzysy rozwojowe i sytuacyjne rozumienie i pomoc.
Proces przebaczenia – pomoc doradcy.

50

Podejście poznawczo- behehawioralne w
poradnictwie (praca z przekonaniami).
Terapia krótkoterminowa skoncentrowana
na rozwiązaniu – praktyczne zastosowanie
w poradnictwie.
Interwencja kryzysowa.
Logoterapia w poradnictwie.
Bibliodrama
Egzamin

Główne kierunki
w psychoterapii

14

Psychologia
religii i
duchowości

8

Superwizje
Treningi – self
experience
WUD

-

Trening Interpersonalny - 25

Zagadnienia
etyczne

Wybrane koncepcje psychoterapeutyczne
(poznawczo-beh., psychodynamiczna ,
Gestalt)
Koncepcje systemowe w psychoterapii
Założenia antropologiczne psychologii
chrześcijańskiej.
Kryteria zdrowej i chorej duchowości.
Kryzysy religijne – strategie pomocy.

Komunikacji - 25
WUD I - 25

Trening Intrapsychiczny -25
-

-

22

8
WUD

Obraz Boga w Biblii (warsztat)
Diagnozowanie obrazu Boga – metody
projekcyjne
Pomoc psychologiczna a pomoc duchowa
Religijność patologiczna – pomoc doradcy
Wspólnoty – potencjał i zagrożenia

WUD II - 25

Dopuszczamy, że zakres tematyczny zajęć na Studium Psychoterapii może ulec zmianie w zakresie do 10%.

Prowadzący zajęcia:
1. Baczewski Grzegorz – lekarz, pastor, counsellour, prowadzi poradnię chrześcijańską, wykładowca
poradnictwa chrześcijańskiego w Wyższej Szkole Teologiczno-Społecznej
2. Giblewska Anna – psycholog, psychoterapeuta, praktyka prywatna
3. Ks. prof. UKSW dr hab. Jaworski Romuald - psycholog, psychoterapeuta, superwizor, wykładowca UKSW,
4. Karaś Aneta – psycholog, psychoterapeuta Instytutu Analizy Egzystencjalnej i Logoterapii
5. Kukier Agnieszka - mgr filozofii chrześcijańskiej, counsellour, absolwentka kursu DeIgnis, prowadzi
poradnię rodzinną w parafii oraz praktykę prywatną
6. Małecka Hanna – psycholog, psychoterapeuta, specjalista interwencji kryzysowej, Ośrodek Pomocy
Psychologicznej SPCh
7. Dr Próchniewicz Jolanta - psycholog, wykładowca UAM, SPCh, Poznań
8. Stelmaszczyk Anna - terapeuta rodzinny i małżeński, specjalista terapii zespołu postaborcyjnego, europejski
certyfikat psychoterapeuty - ECP, Polskie Towarzystwo Psychiatryczne, SPCh Łódź
9. Talmont Katarzyna - psychoterapeuta, superwizor, CPP INTEGRA SPCh, vice-prezes ZG SPCh
10. Ks. dr Tokarski Stanisław - psycholog, psychoterapeuta, superwizor, Ośrodek Pomocy Psychologicznej
SPCh, prezes ZG SPCh
11. Zimna-Rycerz Ewa - psycholog, psychoterapeuta, Ośrodek Pomocy Psychologicznej SPCh

