Dansk Selskab for ISTDP præsenterer:

Deliberate Practice i psykoterapi
Underviser: Dr. Tony Rousmaniere

Advanced ISTDP Workshop:
Deliberate Practice til at lære samt supervisere ISTDP
d. 21.-22. september 2017
Kulturhuset Islands Brygge, Islands Brygge 18, 2300 København S
Undervisning begge dage kl. 9.00-17.00
Bemærk deltagerbegrænsning! Min. 4 deltagere, max. 8 deltagere.

Om Advanced ISTDP Workshop skriver Tony Rousmaniere:
”Denne workshop fokuserer på, hvordan Deliberate Practice kan anvendes til at forbedre din træning i ISTDP. Der vil være præsentation
af Deliberate Practice, men det meste af tiden vil blive benyttet til
rollespilsøvelser og gruppediskussioner. Mit mål er at give dig nogle
nye ideer til, hvordan du kan forbedre din træning i ISTDP og den
supervision, du giver andre. Den første dag vil der blive undervist i
teori og forskning om Deliberate Practice. Jeg vil guide dig gennem
forskellige Deliberate Practice-øvelser, jeg har udviklet, herunder
også øvelser til at hjælpe terapeuter til at udvikle deres egen mobiliseringskapacitet. Den anden dag vil være fokuseret på at hjælpe dig
med at eksperimentere med at udvikle dine egne Deliberate Practice
-øvelser til dig selv og dine kursister gennem brug af ISTDP og
forskning fra videnskab om ekspertise. Hvis du superviserer eller
underviser andre terapeuter, kan jeg vise dig, hvordan du benytter
Deliberate Practice i det arbejde.”
I workshopprisen er der inkluderet 4 timers gruppesupervision via
videokonference i forlængelse af workshoppen for at støtte deltagerne i at arbejde med egen Deliberate Practice.
Deltagerforudsætninger: Workshoppen foregår på engelsk og er
åben for personer, der har mindst 3 års coretræning i ISTDP eller
tilsvarende. Deltagere skal medbringe egen computer med video af
en terapisession til de oplevelsesorienterede øvelser. Har du spørgsmål til kriterier for deltagelse, kan du sende en e-mail til Tony Rousmaniere på trousmaniere@gmail.com.

Dr. Rousmaniere er klinisk
forsker ved University of
Washington i Seattle, hvor
han også har privat praksis.
Hans forskning fokuserer på
klinisk supervision og træning. Han tilbyder konsultation og træning for terapeuter rundt omkring i verden,
Australien, Asien, Indien,
England, Europa og USA.
Læs mere om Dr. Rousmaniere
her: www.drtonyr.com
Se videointroduktioner til Deliberate Practice for psykoterapeuter
her: www.drtonyr.com/forprofessionals

Pris incl. forplejning: kr. 6.300
Tilmelding senest 15. august! For at reservere en plads på workshoppen sendes en mail med navn, profession og workshopnavn (Beginning/Advanced) til formand@istdp-danmark.dk og samtidig indbetaling til Selskabets konto 7160-1741862, IBAN;
DK4971600001741862, BIC/SWIFT; SYBKDK22. Husk at dit navn skal fremgå i forbindelse med indbetaling. Der kan betales i 2
rater, 1. rate kr. 3.150 ifm tilmelding og 2. rate kr. 3.150 senest d. 15. august. Ved afmelding refunderes det fulde beløb indtil d.
15. august, mens 50% af beløbet refunderes mellem d. 15. august og d. 1. september. Herefter ingen refundering. Pladser besættes efter princippet først-til-mølle.

