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Psychodynamiczne Studium 
Socjoterapii i Psychoterapii Młodzieży

Krakowskie Centrum Psychodynamiczne jest objęte akredytacją placówek i ośrodków prowadzących kształcenie ustawiczne w  formach poza

szkolnych Małopolskiego Kuratorium Oświaty, co umożliwia uzupełnianie ścieżki kariery do awansu zawodowego pracownikom systemu oświaty.

Dwuletnie Studium poświęcone zdobywaniu praktycznych umiejętności z  zakresu psychoedukacji i  psycho
profilaktyki dzieci i młodzieży, a także organizacji pracy świetlic oraz ośrodków socjo terapeutycznych. Jest to niety-
powy program szkolenia, kształcący z uwzględnieniem psycho dynamicznego podejścia do diagnozy potrzeb dzieci 
i młodzieży, ich kryzysów rozwojowych, zespołów dezadaptacyjnych a na psychopatologii kończąc. Efektem takiego 
podejścia jest umiejętność zaproponowania oraz zorganizowania adekwatnej do aktualnych potrzeb aktywności 
socjo terapeutycznej, psycho edukacyjnej, psychoprofilaktycznej oraz psychoterapeutycznej.

Specyfiką szkolenia jest podział na dwa etapy, z  których każdy ma swoją odrębną charakterystykę, a  które jedno
cześnie uzupełniają swoje programy szkoleniowe, tworząc tym samym całościowy kurs przygotowujący do uzyska-
nia certy fikatu socjoterapeuty i  rekomendacji trenera I  i  II stopnia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, jak 
również socjoterapeuty Polskiego Stowarzyszenia Socjoterapeutów i Trenerów.

Szkolenie uczy możliwości terapeutycznego spojrzenia na pracę zawodową w zupełnie nieterapeutycznych sytua
cjach: szkoła, domy dziecka, ośrodki szkolnowychowawcze, zajęcia socjoterapeutyczne zarówno dla dzieci, mło-
dzieży i dorosłych.

Szkolenie prowadzone jest od 1997 roku.

Kraków, Białystok, Bydgoszcz, Gdańsk, Gdynia, Katowice, Lublin, Łódź, Poznań, Rzeszów, Szczecin, Tarnów, Warszawa, Wrocław

W trakcie roku realizowane są:
elementy psychologii ogólnej, elementy pedagogiki i psychologii rozwojowej, teoria socjo terapii, diag noza socjo i psychoterapeu-
tyczna dzieci i młodzieży, kontakt terapeutycz ny, komunikacja interpersonalna, fazy rozwoju grupy i zjawiska w niej zachodzące, 
elementy terapii indywidualnej i grupowej, elementy profilaktyki uzależnień, rysunek w pracy terapeutycz nej, teoria i zastosowanie 
psycho dramy, elementy treningu twórczości, asertywności i relaksacji.

Schemat organizacyjny szkolenia:
• Trening interpersonalny
• Siedem dwudniowych, comiesięcznych spotkań weekendowych
• Jednodniowe spotkanie wprowadzające do etapu zaawansowanego

Etap wstępny to 170 godzin doświadczania

Kraków, Bydgoszcz, Gdańsk, Poznań, Szczecin

Na tym etapie szkolenie jest skoncentrowane na poszerzeniu zdobytych, praktycznych umiejętności diag nostycznych, możliwości ro-
zumienia problematyki podopiecznych oraz oferowania adekwat nej interwencji z zakresu socjoterapii, psychoedukacji oraz psycho
profilaktyki dzieci i  młodzieży, a  także organizacji pracy świetlic i  ośrodków socjoterapeutycznych oraz poradni psychologiczno
pedagogicznych. W szkoleniu biorą udział tylko osoby, które ukończyły etap wstępny.

Schemat organizacyjny szkolenia:
• pierwszy intensywny trening wakacyjny (11-dniowe zgrupowanie szkoleniowe)
• osiem dwudniowych spotkań (piątek–sobota lub sobota–niedziela  

w zależności od miejsca realizacji)
• drugi intensywny trening wakacyjny (11-dniowe zgrupowanie szkoleniowe)

Etap zaawansowany to 280 godzin teorii i praktyki
Po zakończeniu Studium, można kontynuować kształcenie od 2. roku Szkoły Psychoterapii Psychodynamicznej

Szczegóły na stronie www.kcp.com.pl

Etap wstępny

Etap zawansowany
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