NADALJEVALNI PROGRAM IZOBRAŽEVANJA
IZ PSIHOTERAPIJE OTROK IN MLADOSTNIKOV
OD OKTOBRA 2019 DO JUNIJA 2020

Drage kolegice, dragi kolegi!
Vsako leto od petih, odkar smo začeli z našim programom izobraževanja iz psihoterapije otrok in
mladostnikov, smo z vaše strani, udeleženk in udeležencev, dobili zelo dobre ocene, v katerih ste nas
hkrati mnogi tudi spodbudili, naj omogočimo še poglabljanje vsebin začetnega tečaja. Ker smo se v
letošnjem letu preselili v nove prostore v center mesta na Trubarjevo 65, kjer bomo lažje izvajali vse
naše študijske programe, smo se odločili, da vam ponudimo nadaljevalno izobraževanje.
K prijavi torej vabimo vse, ki ste v preteklih letih zaključili začetni program izobraževanja iz
psihoterapije otrok in mladostnikov. Zbrali smo nov tim predavateljev, v kolikor pa boste
zainteresirani, lahko znova povabimo tudi kakšnega od predavateljev, ki ste ga že poslušali in vas je
navdušil. Vsak od njih ima namreč še veliko gradiva in tem, s katerim lahko nadgradi tisto, kar ste že
obdelali.
Vsebina izobraževanja
Kot je bila vsebina začetnega izobraževanja, bo tudi vsebina nadaljevalnega izobraževanja usklajena s
študijem Psihoterapije otrok in mladostnikov na SFU Ljubljana (bolj podrobno glej http://www.sfuljubljana.si/sl/sfu-ljubljana/novo-psihoterapija-otrok-mladostnikov):






Temeljna znanja psihoterapije otrok in mladostnikov
Osnove medicine za psihoterapijo otrok in mladostnikov
Poglobljena razvojna psihologija
Posebne teme s področja otroškega razvoja
Razvojna psihopatologija
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Dejavniki tveganja v otrokovem razvoju
Posebna vprašanja psihoterapije otrok in mladostnikov
Znanje za ravnanje (prakseologija)

Način dela
Delo bo potekalo v skupini z največ 20 udeleženci.
Posamezen seminar bo sestavljen iz:







predavanj in/ali predstavitve seminarskih tem, ki jih bodo izbrali udeleženci
predstavitve primerov
video analiz terapevtskih srečanj z otroki in mladostniki
vaj tehnik in metod dela z otroki in mladostniki
supervizij in intervizij
intenzivni vikend tečaji

Tim novih učiteljev1






Polona Greif, univ. dipl. pedagoginja, specialistka zakonske in družinske terapije
Danijela Moškov, dr. med., psihiatrinja ter psihoterapevtka in učiteljica sistemske
psihoterapije
Marta Jenko, prof. pedagogike in psihoterapevtka
Uroš Metljak, univ. dipl. in mag. socialne pedagogike, integrativni psihoterapevt
dr. Silvo Koželj, psiholog, integrativni psihoterapevt

Tim učiteljev začetnega tečaja:









Mag. Miran Možina, psihiater in psihoterapevt, vodja izobraževanja
Dr. Albert Mrgole, sociolog in psihoterapevt
Heliodor Cvetko, psiholog in psihoterapevt
As. Jernej Vidmar, klinični psiholog in kognitivno vedenjski terapevt
Nada Žanko, psihologinja in psihoterapevtka
Prof. dr. sc. Gordana Buljan Flander, psihologinja in psihoterapevtka
Doc. dr. Marta Macedoni Lukšič, pediatrinja
Doc. dr. Andreja Poljanec, psihologinja in specialistka zakonske in družinske terapije

Termini izobraževanja
Seminarji bodo potekali enkrat mesečno, ob torkih od 16.30 do 21.00 na SFU Ljubljana na Trubarjevi
cesti 65 v Ljubljani (razen intenzivnih vikend tečajev). Prvi seminar, ki ga bo vodil mag. Miran
Možina, bo v torek 15.10.2019.

1

SFU Ljubljana si pridržuje pravico do morebitnih sprememb glede učiteljev, izvajalcev programa, ker vsebino
programa prilagajamo vsakokratnim željam in potrebam udeležencev izobraževanja.
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Termine in izbor predavateljev za preostale seminarje bomo določili na prvem srečanju.
Skupaj bomo izvedli devet srečanj, enkrat mesečno do vključno junija 2020.
Vrednotenje izobraževanja
Na koncu izobraževanja bodo udeleženci prejeli potrdila o udeležbi na Nadaljevalnem programu
izobraževanja iz psihoterapije otrok in mladostnikov. V kolikor bodo nadaljevali s specialističnim
študijem Psihoterapije otrok in mladostnikov, bodo lahko uveljavili to kot priznana znanja in prakso,
ovrednotena s kreditnimi točkami. Pričakuje se najmanj 80 % udeležba na seminarjih.
Cena izobraževanja
je 840 evrov za prijave in plačilo do 30. septembra 2019.
Za prijave do 15. septembra 2019 in plačilo 15 % kotizacije (126 evrov), velja 10 % popust, torej je
cena 756 evrov.
Udeleženci plačajo znesek na račun SFU Ljubljana, Trubarjeva 65, 1000 Ljubljana, SI56 3400 0101
5852 361, Banka Sparkasse d.d., C. v Kleče 15, Ljubljana, s pripisom Nad. Izob. PST OM.
Splošni pogoji
Plačilo: Pred pričetkom izobraževanje je potrebno poravnati 15% kotizacijo. Preostalih 85% zneska
kotizacije se poravna sedem dni pred začetkom prvega seminarja, lahko pa se dogovorite za obročno
odplačevanje.
Odpoved: V primeru odpovedi prijave do 7 dni pred začetkom nadaljevalnega izobraževanja vam
bomo zaračunali manipulativne stroške v višini 15% kotizacije glede na prijavljeno udeležbo, v
primeru kasnejše odpovedi pa vam bomo zaračunali celotno kotizacijo glede na prijavljeno udeležbo.
Izobraževanja se lahko udeleži drug udeleženec, vendar je potrebno zamenjavo napovedati. Obvestila
o odpovedih ali zamenjavah se pošilja na enak način in na isti naslov kot prijave.
Zaupnost podatkov: Podatkov iz prijave ne bomo posredovali tretjim osebam brez predhodne
pridobitve pisnega soglasja posameznika. Podatke bomo uporabljali le v namen obveščanja o naših
aktivnostih. Na vašo zahtevo bomo podatke spremenili ali zabrisali.
Prijave na izobraževanje
Izpolnjene prijavnice pošljite na sara.zvikart@sfu-ljubljana.si Za dodatne informacije o izobraževanju
pokličite na telefonsko številko 051 382 484.
Rok za prijave je 30. 9. 2019, zgodnje prijave z 10% popustom ob plačilu celotne kotizacije do 15.9.
2019.
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PRIJAVNICA
Nadaljevalni program Izobraževanja iz Psihoterapije otrok in mladostnikov
(Prosimo, izpolnite z velikimi tiskanimi črkami.)

Priimek in ime udeleženca/ke:

_________________________________________

Naslov (ulica, poštna številka):

_____________________________________________

Kontaktni telefon:

_____________________________________________

Elektronski naslov:

_____________________________________________

Institucija, podjetje (v primeru, da potrebujete račun na podjetje):
______________________________________________
Kraj in datum:
___________________

Podpis:
___________________

[1] Udeleženec/ka za namene izvajanja svojih obveznosti za udeležbo na nadaljevalnem Izobraževanju iz Pst otrok in
mladostnikov, v skladu s Splošno uredbo o varstvu osebnih podatkov (GDPR) in v skladu z zakonom, ki ureja varstvo osebnih
podatkov v Republiki Sloveniji, naročniku (SFU Ljubljana) daje dovoljenje za obdelavo in upravljanje naslednjih osebnih podatkov:


osnovni osebni podatki (ime in priimek [v nadaljevanju: osnovni osebni podatki],



kontaktni podatki (telefonska številka, e-mail) [v nadaljevanju: kontaktni podatki],



osnovni osebni podatki in kontaktni podatki, fotografije in avdio-video posnetke: za namene raziskav in izobraževanja
oziroma promocije (javna objava v različnih oblikah).

[2] Udeleženec/ka v obsegu, ki je nujen za dosego posameznih namenov, dovoli obdelavo osnovnih osebnih podatkov in
kontaktnih podatkov računa naslednjim obdelovalcem podatkov:


računovodskemu servisu: za potrebe obdelave plačil;



skrbniku računalniškega sistema: za potrebe hrambe podatkov;



SFU Dunaj.

[3] Udeleženec/ka je seznanjen, da lahko predmetno privolitev kadarkoli spremeni ali prekliče na ta način, da to pisno in osebno
sporoči osebi, pooblaščeni za varnost podatkov naročnika (DPO) Mojci Tompa (e-mail naslov: mojca.tompa@sfu-ljubljana.si), ne
da bi to vplivalo na zakonitost obdelave podatkov, ki so se na podlagi privolitve izvajale do njegovega preklica.
[4] Udeleženec/ka je seznanjen še, da ima po GDPR od naročnika:
- pravico zahtevati dostop do lastnih osebnih podatkov;
- pravico zahtevati popravek, izbris ali omejitev uporabe osebnih podatkov;
- pravico do ugovora obdelavi;
- pravico do prenosljivosti podatkov;
- pravico, da v primeru kršitev varstva osebnih podatkov o tem s pritožbo obvesti Informacijskega pooblaščenca.
[5] Udeleženec/ka zadevne osebne podatke izvajalca hrani trajno oziroma do preklica, v kolikor preklic ni v nasprotju z zakonsko
določenimi načini in roki hrambe.
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