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Metody

PRACY

Celem edukacyjnym szkolenia jest
zapoznanie osób wspierających w kryzysach z
filozofią podejścia skoncentrowanego na
rozwiązaniach i podstawowymi narzędziami
pracy w tym modelu.

Kurs jest przygotowaniem do zastosowania
modelu skoncentrowanego na poszukiwaniu
rozwiązań w sytuacjach kryzysowych,
problemowych oraz rozwijaniu
konstruktywnych sposobów radzenia sobie z
problemem w kryzysie..
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PODEJŚCIE  NA
SKONCENTROWANE
NA ROZWIĄZANIACH

NA CZYM POLEGA
TSR?

Generalnym założeniem Terapii
Skoncentrowanej na Rozwiązaniach jest
wspólne znalezienie optymalnego
rozwiązania dla sytuacji, w jakiej znalazł się
klient. Terapia TSR związana jest z
technikami wspomagania procesu zmian i
sposobami ich skutecznego zastosowania,
zaś kierunek pracy nakreślają potrzeby i
cele, jakie wyznaczył klient. 

Terapia polega na szukaniu i wzmacnianiu
pozytywnych stron i zasobów klienta w
kryzysie.

"K l i en t  ma w sob ie  wszys tko ,"K l i en t  ma w sob ie  wszys tko ,
by  by ło  l ep ie j "by  by ło  l ep ie j "

Mi l ton  Er i cksonMi l ton  Er i ckson



Generalnym założeniem TSR jest wspólne
znalezienie optymalnego rozwiązania dla
sytuacji, w jakiej znalazł się klient.
Terapia TSR związana jest z technikami
wspomagania procesu zmian i sposobami
ich skutecznego zastosowania, zaś
kierunek pracy nakreślają potrzeby i cele,
jakie wyznaczył klient.
Terapia polega na szukaniu i wzmacnianiu
pozytywnych stron i zasobów, jakie posiada
klient.
Zmiana jest istotnym hasłem w terapii TSR i
coachingu. W trakcie procesu poszukujemy
zmian, wyczekujemy ich, dążymy do nich i
precyzujemy plan ich osiągnięcia.
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DLACZEGO WARTO 
PRACOWAĆ W NURCIE
TSR?

Poznasz podstawowe założenia i narzędzia
metody skoncentrowanej na rozwiązaniach
Będziesz posługiwał się modelem TSR w
coachingu, terapii, pomocy
psychologicznej, pracy socjalnej, edukacji.
Przygotujemy Cię do poszukiwania
rozwiązań w sytuacjach problemowych
oraz rozwijaniu konstruktywnych
sposobów radzenia sobie z problemami
Dowiesz się jak rozpoznawać kompetencje
indywidualne i relacyjne klientów i jak
wzmacniać ich obszary motywacji do
zmiany.

KORZYŚCI  Z  KURSU

Skupić się na pozytywach i teraźniejszości,
modelując przyszłość w pracy z klientem w
kryzysie
Pomóc klientowi spojrzeć na problem z
wielu perspektyw
Pomóc mu dostrzec, jak małe zmiany
wywołują duże zmiany
Pomagać klientowi w przejściu przez etapy
kryzysu

Jeśli:

Praca w nurcie TSR jest dla Ciebie.



Założenia, filozofia centralna Podejścia

Skoncentrowanego na Rozwiązaniach

Model skoncentrowany na rozwiązaniach jako

terapia krótkoterminowa w kryzysie

Rodzaje relacji terapeutycznych

Praca TSR - techniki TSR 

Umiejętności i kompetencje -postawa

"niewiedzy"        

Tworzenie kontekstu spotkania     

Formowanie celu pracy terapeutycznej        

Rozmowy poza problemem

Komplementowanie - wydobywanie

zasobów klienta

Technika EARS·

Praca w oparciu o wyjątki·

Skalowanie, określanie najbliższych kroków

w kierunku osiągnięcia celu

Elementy Transteoretycznego Modelu

Zmian·

Praca z przekonaniami ograniczającymi

Umiejętność pracy z klientem w obszarze

pracy nad potrzebami - elementy NVC

TERAPIA  SKONCENTROWANA
NA ROZWIĄZANIACHSTRONA |  04

PROGRAM
SZKOLENIA



METODY PRACY
Pakiet materiałów dydaktycznych

dostęp do platformy e-learningowej

materiały do ćwiczeń

wydruki wybranych prezentacji multimedialnych

nagranie sesji terapeutycznej

wirtualne karty do pracy z metaforą

warsztaty i treningi

symulacje rozmowy terapeutycznej

prezentacje nagrania sesji w kryzysie

"case study"

mini-wykłady

testy

Zapisz się

JUŻ DZIŚ

szkolenie LIVE 
platforma e-learningowa
konsultacje poszkoleniowe
autorski warsztat 

TERAZ WYGODNA 
FORMUŁA ON-L INE

Zgłoszenia można dokonać za pośrednictwem

formularza zgłoszeniowego na stronie

www.akademia-blizej.eu lub dokonać zgłoszenia za

pośrednictwem e-mail: szkolenia.blizej@wp.pl lub

dokonać zgłoszenia telefonicznego pod nr tel.: 

530 697 250; 531 775 033
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MATERIAŁY

ZGŁOSZENIA

Czy wiesz,  że możesz

dofinansować kursu do

80%? Skontaktuj  s ię  z

naszym doradcą.



Metody pracy Akademii Bliżej w każdym obszarze opierają się na nauce poprzez dialog
konstruktywny i współpracę. Nasze szkolenia uaktywniają i uświadamiają uczestnikom zdolność
do wprowadzania zmian na lepsze poprzez umiejętność wykorzystywania wiedzy w praktyce, ale
także kształtowania właściwych postaw wspierających rozwój. 

Zaufaj Firmie, która jest już od 10 lat na rynku szkoleniowym i edukacyjnym, ma 20 tysięcy
przeprowadzonych godzin szkoleniowych i przeszkoliła ponad 2 tysiące uczestników kursów z
mediacji i kompetencji społecznych.

Akademia Bliżej prowadzi kursy i szkolenia rozwijające potencjał i kompetencje mediatorów,
trenerów, coachów, mentorów, managerów, psychologów oraz skutecznie przygotowuje
uczestników do potwierdzenia kwalifikacji zawodowych. Wysoką jakość naszych szkoleń
potwierdza państwowy znak jakości MSUES. Jest on gwarancją wysokiej jakości usług.
Prowadzimy superwizję i mentoring.

Edukacja Kursantów opiera się o system kształcenia Vocational Competence Certificate.

AKADEMIA BLIŻEJ
to szkolenia z jakością tworzone 
przez trenerów z pasją

www.akademia-bl izej .eu
szkolenia.bl izej@wp.pl

530 697 250
531  775 033

Kim jesteśmy?



www.akademia-blizej.eu


