БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ ПО ФАМИЛНА ТЕРАПИЯ организира двудневен семинар на тема:

“Нови развития в Миланския подход" с водещ
Д-р Умберта Телфенер
на 12 и 13 май (събота и неделя), 2018 от 10:00 до 18:00 часа̀ в зала 3 на ФНТС, ул. "Г.С.Раковски" №108, София
Семинарът “Нови развития в Миланския подход” ще
съдържа теоретична част, клинична част, видео
илюстрация и ролева практика.
Имейл за регистрация: bobimetcheva@gmail.com

Такса за участие (в лева)
Ранна
регистрация до
8.04.2018

Студенти и членове на БАФТ

130

Стандартна такса

160

Късна
регистрация до
10.05.2018

Студенти и членове на БАФТ

160

Стандартна такса

190

Начини на плащане:
1. Банков превод на IBAN: BG69 SOMB 9130 1054 8099 01
Общинска банка
Титуляр: Българска асоциация по фамилна терапия
Основание: Такса за семинар

За Умберта Телфенер
Умберта Телфенер, здравен и клиничен
психолог, преподавател в Миланския подход във
фамилната терапия (Boscolo & Cecchin). Тя е един
от старшите системни професионалисти в
Италия. През 70-те години е учила от пионерите
на фамилната терапия в света. От тогава обучава
и разпространява системното мислене в
различни контексти. Сред директните ѝ учители
са Хайнц фон Фоерстер, Лин Хофман, Салвадор
Минучин, Джей Хейли, Карл Уитакър, Карлос
Слуцки, Луиджи Босколо и Джанфранко Чекин.
Д-р Телфенер преподава “Епистемология и системно мислене” и
“Системна практика и интервенции” в Università di Roma (University of Roma La
Sapienza) и обучава фамилни терапевти в Centro Milanese di Terapia della Famiglia
(CMTF). Тя работи като супервизор в различни контексти - частни и обществени.
Автор е на много статии и на книгите Ammalarsi di Psicoterapia, 1995
(Getting sick of psychotherapy), Sistemica un dizionario sulla complessità, 2003
(Systemics, a dictionary on complexity), написана под директна супервизия на Хайнц
фон Фоерстер и Болати Борингиери, La psicoterapia come pratica riflessiva
(Psychotherapy as a reflexive practice), в съ-авторство с Болати Борингиери, и
Learning Context, Practices to enter in new settings.
Умберта Телфенер е бивш председател на Италианското общество за
системна терапия и изследвания - Italian Society for Systemic Therapy and Research
(SIRTS) и е външен изпитващ в Kensington Consultation Centre, Лондон.
Сайтът ѝ www.systemics.eu съдържа нейни статии и презентации.

2. В брой при:
- Борислава Мечева - bobimetcheva@gmail.com
- Теодора Гергинова - teodora.gerginova@gmail.com
- Георги Френгов - jorofrengov@gmail.com

При плащане по банков път, моля, изпратете по имейл копие от платежен документ заедно с вашата заявка за регистрация.

