Slovensko društvo za skupinsko analizo
organizira 12. mednarodno delavnico skupinske analitične psihoterapije

8-10 November 2019

Bled - Hotel Ribno

Spominjanje

Skupinska analitična eksploracija v mali in veliki skupini, okrogla miza, predavanje, kulturni program in gostujoči predavatelj.

V imenu organizacijskega odbora vas vabimo, da se udeležite 12.
Mednarodne delavnice skupinske analitske psihoterapije. Upamo, da
bo delavnica uspešna in bo služila svojemu namenu prispevati k razvoju
skupinskega analitičnega znanja in kulture. V skupnem prizadevanju raziskovanja spominjanja, bomo imeli priložnost tako za osebno kot strokovno
rast in razvoj. Veselimo se srečanja z vami v Ribnem.
Jezika delavnice bosta slovenščina in angleščina. Za prevod bo poskrbljeno.

9.00 - 10.00
10.00 - 10.30
10.30 - 12.00
12.00 - 13.00
13.15 - 14.45

Običajna prijava (po 15.10.2019)
250 €
200 €
110 €

registracija
otvoritev / dobrodošlica
mala skupina
kosilo
okrogla miza

Spomini na začetek skupinske analize v Sloveniji
moderator Barbara Čibej Žagar

14.45 - 15.00
15.00 - 16.30
16.30 - 17.00
17.00 - 18.30
18.30 - 20.00
20.00

KOTIZACIJA
Predčasna prijava (pred 15.10.2019)
			
Polna kotizacija		
210 €
Člani SDSA		
170 €
Študentje in upokojenci
085 €

petek 8. november

odmor
mala skupina
odmor za kavo
velika skupina
skupina vodij malih skupin
svečana večerja

sobota 9. november
8.30 - 10.15
10.30 - 12.00
12.00 - 13.00
13.15 - 14.45

sprehod okrog jezera
mala skupina
kosilo
predavanje in diskusija

Transgeneracijski prenos čustev in vpliv na doživljanje identitete
predavatelj Ivo Urlić

Kotizacija vključuje večerjo ter kavo in prigrizke.
Hotel Ribno je za udeležence pripravil posebno ponudbo.
Priporočamo, da sobo rezervirate kmalu – polpenzion s kosilom za petek
in polni penzion za soboto – s pripisom »za delavnico«.
Rezervacijo lahko opravite po telefonu +386 4 578 31 00 ali po elektronski
pošti info@hotel-ribno.si
Za dodatne informacije in registracijo prosimo pišite na
info@sdsa.si

14.45 - 15.00
15.00 - 16.30
16.30 - 17.00
17.00 - 18.30
18.30 - 20.00
20.00

odmor
mala skupina
odmor za kavo
velika skupina
skupina vodij malih skupin
literarni večer

literarni gost Boris A. Novak
moderator Breda Jelen Sobočan

nedelja 10. november
8.30 - 10.00
10.00 - 10.30
10.30 - 12.00
12.00 - 13.00


mala skupina
odmor za kavo
velika skupina
evalvacija in zaključek

Kaj se zgodi, ko se skupaj spominjamo?
V življenju se radi spominjamo dobrih stvari in podoživljamo trenutke
pripadnosti, povezanosti, razumevanja in sprejemanja. Ko jih podoživljamo tukaj in zdaj, potrjujemo odnose. Tudi analitska skupina ima
spomine. Skupina se spominja. Kdaj se spomini pojavijo? Na kakšen
način? Kako delimo neprijetne spomine, travme, kdaj in s kom? Kako
ti vplivajo na druge? Kaj povzroči spominjanje? Razkritje temnih plati
sebe in soočanje z njimi kaže zrelost posameznika, zrelost skupine.
Kako jih skupina, posameznik predeluje?
Gostujoči predavatelj
Ivo Urlić
Hrvaški nevropsihiater, psihoanalitski psihoterapevt in skupinski analitik.
Je profesor psihiatrije in psihološke medicine na fakulteti za medicino
splitske univerze.
Je ustanovni član ISA Zagreb in ISA Bologna, kjer je edukator in supervizor skupinske analize.
Literarni gost
Boris A. Novak
Slovenski pesnik, pisatelj, dramatik, esejist, prevajalec, predavatelj, literarni teoretik in urednik
Boris A. Novak je eden pomembnejših sodobnih slovenskih mladinskih
pisateljev. Piše epsko-lirsko poezijo, zlasti kratke pesnitve in sonetne
vence.
Za registracijo in informacije obiščite www.sdsa.si
Delavnico organizira
SDSA Slovensko društvo za skupinsko analizo
Za dodatna vprašanja nas lahko kontaktirate na info@sdsa.si
Se vidimo kmalu!

