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HARMONOGRAM WSPARCIA W ROKU 2021 
 
 

Zadanie 1 Przeprowadzenie szkolenia w ramach specjalizacji z psychoterapii dzieci i młodzieży – 
Uniwersytet Medyczny im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu 
 

13-14 Marca 
 „Konceptualizacja przypadku klinicznego i zintegrowany plan terapeutyczny w 

psychoterapii wieku rozwojowego” 

24-25 Kwietnia „Zastosowanie teorii systemowej w psychoterapii zaburzeń okresu rozwojowego” 

29-30 Maja 
„Zastosowanie psychoterapii grupowej w leczeniu zaburzeń emocjonalnych, 

psychicznych i zachowań u dzieci i młodzieży” 

26-27 Czerwca 
„Psychoterapia integracyjna zaburzeń lękowych i depresyjnych u dzieci i młodzieży 

oraz zachowań autodestrukcyjnych oraz tendencji samobójczych” 

Lipiec - 

Sierpień - 

18-19 Września  „Psychoterapia integracyjna uzależnień u dzieci i młodzieży” 

9-10 Października 
 „Psychoterapia integracyjna spektrum autyzmu u dzieci i młodzieży oraz zaburzeń 

psychotycznych” 

20 i 28 Listopada  „Psychoterapia integracyjna zaburzeń odżywiania i zaburzeń somatyzacyjnych” 

 
Zadanie 2 Przeprowadzenie kursu szkoleniowego z terapii środowiskowej dzieci i młodzieży – 
Uniwersytet Medyczny im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu 
 
 

20-21 Lutego 
 Seminarium 2: Kryteria zdrowia i zaburzeń psychicznych w okresie rozwojowym. 

Klasyfikacja zaburzeń psychicznych 

19-20 marca 
Seminarium 3: Wybrane zagadnienia kliniczne z psychiatrii dzieci i młodzieży cz. 1. 

Kazuistyki. 

23-24 Kwietnia 
Seminarium 4. Wybrane zagadnienia kliniczne z psychiatrii dzieci i młodzieży cz. 2. 

Kazuistyki. 
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8-9 Maja 

Seminarium 5. Zasady salutogenezy i terapii  zorientowanej na zasoby 

psychologiczne dziecka oraz jego rodziny.  Profilaktyka i ochrona zdrowia 

psychicznego w okresie rozwojowym. 

11-12 Czerwca 

Seminarium 6. Podstawy terapii zaburzeń psychicznych, emocjonalnych i zachowania 

w okresie rozwojowym. Zintegrowany model opieki psychiatrycznej środowiskowej 

(system rodzinny, leczniczo- terapeutyczny, szkolny, opieka społeczna, kuratorzy 

sądowi).   

26-26.09.2021 
Seminarium 7. Pierwszy wywiad i konsultacje prowadzone z rodziną. Podstawy 

teoretyczne systemowej terapii rodzin. 

30-31.10.2021 Seminarium 8. Systemowa terapia rodzin w praktyce 

 
Zadanie 4 Przeprowadzenie szkolenia w ramach specjalizacji z psychologii klinicznej dla 
psychologów – Uniwersytet Adama Mickiewicz w Poznaniu 
 
 

6-7 Marca 
Zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania; Formy zaburzeń w okresie 
dzieciństwa i dorastania 

10-11 Kwietnia 
Podstawy zagadnień medycznych dla psychologów; Kliniczna diagnoza 

psychologiczna; Podstawy diagnozy psychologicznej dzieci i młodzieży 

 8-9 Maja 

Etyka zawodowa i aspekty prawne pracy psychologa klinicznego; Prawo medyczne; 

Podstawy opiniodawstwa w psychologii sądowej; Podstawy zagadnień medycznych 

dla psychologów 

5-6 Czerwca 
Podstawy opiniodawstwa w psychologii sądowej; Podstawy zagadnień medycznych 

dla psychologów 

3-4 Lipca Diagnostyka i terapia w chorobach somatycznych – rola psychologa; 

 
W ramach zadania nr 4 odbywają się także Staże kierunkowe  - z uwzględnieniem sytuacji 
epidemicznej i decyzji placówki, w której staż ma się odbywać. Ich rejestr podlega ciągłej zmianie, 
dane dotyczące umów trójstronnych na dzień 21 kwietnia 2021 są następujące:  
21 umów zrealizowanych 

15 umów podpisanych w realizacji 
18 umów w trakcie podpisywania, staże planowane 
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Zadania nr 5 Przeprowadzenie szkolenia w ramach specjalizacji z psychoterapii dzieci i młodzieży – 
Wrocławski Instytut Psychoterapii 
 

19-21 Lutego 
Zastosowanie wybranych modeli, koncepcji i strategii terapeutycznych w leczeniu 

zaburzeń psychicznych okresu rozwojowego 

5-7 Marca 
Konceptualizacja przypadku klinicznego i zintegrowany plan terapeutyczny w 

psychoterapii wieku rozwojowego 

23-25 Kwietnia 
Zastosowanie psychoterapii grupowej w leczeniu zaburzeń emocjonalnych, 

psychicznych i zachowań u dzieci i młodzieży 

14-16 Maja Zastosowanie teorii systemowej w psychoterapii zaburzeń okresu rozwojowego 

11-13 Czerwca Psychoterapia integracyjna uzależnień u dzieci i młodzieży 

3-5 Września 
Psychoterapia integracyjna zaburzeń lękowych i depresyjnych u dzieci i młodzieży 

oraz zachowań autodestruktywnych oraz tendencji samobójczych. 

1-3 Października 
Psychoterapia integracyjna ze spektrum autyzmu u dzieci i młodzieży oraz zaburzeń 

psychotycznych 

12-14 Listopada Psychoterapia integracyjna zaburzeń odżywiania i zaburzeń somatyzacyjnych 

3-5 Grudnia Psychoterapia integracyjna ADHD i zaburzeń zachowania 

 
Zadanie 6 Przeprowadzenie kursu szkoleniowego z terapii środowiskowej dzieci i młodzieży – 
Wrocławski Instytut Psychoterapii 
 
 

26-27 Lutego 

Seminarium 1: Fazy rozwoju dziecka i cykle życia rodziny. 

Wpływ środowiska rodzinnego i społecznego na rozwój dziecka (psychologiczny, 

psychoseksualny, neurobiologiczny oraz społeczny). 

26-27 Marca 
Seminarium 2: Kryteria zdrowia i zaburzeń psychicznych w okresie rozwojowym. 

Klasyfikacja zaburzeń psychicznych. 

16-18 Kwietnia 
Seminarium 3: Wybrane zagadnienia kliniczne z psychiatrii dzieci i młodzieży cz. 1. 

Kazuistyki. 
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7-9 Maja 
Seminarium 4. Wybrane zagadnienia kliniczne z psychiatrii dzieci i młodzieży cz. 2. 

Kazuistyki. 

4-5 Czerwca 

Seminarium 5. Zasady salutogenezy i terapii  zorientowanej na zasoby 

psychologiczne dziecka oraz jego rodziny.  Profilaktyka i ochrona zdrowia 

psychicznego w okresie rozwojowym. 

3-4 Września 

Seminarium 6. Podstawy terapii zaburzeń psychicznych, emocjonalnych i zachowania 

w okresie rozwojowym. Zintegrowany model opieki psychiatrycznej środowiskowej 

(system rodzinny, leczniczo- terapeutyczny, szkolny, opieka społeczna, kuratorzy 

sądowi).   

 


