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IZVAJALCI IZOBRAŽEVANJA:
Dr. Ken Evans (Velika Britanija)
Evropski certifikat integrativne psihoterapije (ECIP), Gestalt 
terapevt 

Mag. Joanna Hewitt Evans (Velika Britanija) 
Evropski certifikat integrativne psihoterapije (ECIP), Gestalt 
terapevtka 

Prof. dr. Gordana Buljan Flander (Hrvaška)
Profesorica in doktorica psihologije, Evropski certifikat inte-
grativne psihoterapije (ECIP)

Mag. Eluned Gold (Velika Britanija) 
Transakcijska analitičarka (CTA), Učiteljica in supervizorka 
transakcijske analize s statusom PTSTA

Mag. Vesna Hercigonja-Novković (Hrvaška) 
Magisterij iz integrativne psihoterapije, Evropski certifikat 
integrativne psihoterapije (ECIP), prof. defektologije 

Prof. dr. Dubravka Kocijan-Hercigonja (Hrvaška) 
Profesorica psihiatrije na Medicinski fakulteti, Evropski 
certifikat integrativne psihoterapije (ECIP), Učiteljica in 
supervizorka integrativne psihoterapije 

Daniela Janša, dr. med. (Slovenija) 
Doktorica medicine, Specialistka psihiatrije

Dr. Leonida Kobal (Slovenija) 
Doktorat iz klinične psihologije, Sistemska psihoterapevtka, 
EMDR (I. in II. stopnja) 

Mag. Lynn Martin (Velika Britanija)
Integrativna psihoterapevtka, Mednarodna učiteljica in 
supervizorka integrativne psihoterapije, Transakcijska 
analitičarka (CTA)

Hans Nanninga (Nizozemska) 
Klinični psiholog, Psihoterapevt za otroke in mladostnike

Doc. dr. Gregor Žvelc (Slovenija) 
Specialist klinične psihologije, Evropski certifikat integrativne 
psihoterapije, Mednarodni učitelj in supervizor integrativne 
psihoterapije, Transakcijski analitik (CTA, PTSTA), EMDR (I. 
in II. stopnja) 

As. mag. Maša Žvelc (Slovenija) 
Magistrica klinične psihologije, Evropski certifikat integrativne 
psihoterapije (ECIP), Učiteljica integrativne psihoterapije 
(Scarborough Institute), Diploma iz supervizije (European 
Institute for Psychotherapeutic Studies), EMDR (I. in II. 
stopnja)

INFORMACIJE IN PRIJAVE

Rok za prijave na izobraževanje je 4.1.2012. Ker je 
število mest omejeno, bomo prijave upoštevali po 
vrstnem redu do zapolnitve mest. Po prijavi boste 
prejeli vabilo na uvodni razgovor in ostale infor-
macije. Namen uvodnega razgovora je seznanitev 
s kandidatom in pojasnila na njegova vprašanja 
ter selekcija kandidatov. Izobraževanje bomo iz-
vajali, če bo prijavljenih vsaj 15 udeležencev.

Prijave pošljite na spodnji naslov ali pa se pri-
javite po telefonu oziroma elektronski pošti. Pri 
tem navedite vaše osnovne podatke (naslov, tele-
fon, e-mail, izobrazba, interes za študij in kratek 
življenjepis, ki naj vključuje tudi izkušnje pri delu 
z otroki in mladostniki).

Inštitut za integrativno psihoterapijo 
in svetovanje, Ljubljana
Stegne 7
1000 Ljubljana
Telefon: 041 903 974, 01 511 10 29
Elektronska pošta: admin@institut-ipsa.si
Spletna stran: www.institut-ipsa.si

ID za DDV: SI 11638478
Transakcijski račun: 02032-0254270905

Vabi na 

IZOBRAŽEVANJE IZ 
PSIHOTERAPIJE 

OTROK IN MLADOSTNIKOV



with Children and Young People:
www.eiatcyp.eu
European Centre for Psychotherapeutic studies: 
www.eurocps.eu
Društvo Metulj:
www.drustvo-metulj.si

KOMU JE IZOBRAŽEVANJE NAMENJENO?

Izobraževanje je namenjeno:
 Certificiranim psihoterapevtom, ki delajo z od-

raslimi in bi želeli delati z otroki in mladostniki. 
Psihoterapevti s certifikatom lahko po opravljenih 
obveznostih študija prejmejo certifikat iz psihote-
rapije otrok in mladostnikov v okviru Evropskega 
interdisciplinarnega društva za terapijo z otroki in 
mladostniki (EIATCYP). 

 Ostalim strokovnjakom, ki delajo z otroki in 
mladostniki, in bi radi dopolnili in izboljšali svoje 
znanje.

METODE DELA

Metode dela vključujejo: predavanja, izkustvene 
vaje, delo v parih in manjših skupinah, skupinski 
proces, analizo videoposnetkov terapije, demon-
stracijo terapije, prikaze primerov in supervizijo.

OSNOVNE INFORMACIJE 

Izobraževanje v prvem šolskem letu obsega 120 
ur in je razporejeno na več modulov, ki praviloma 
potekajo več dni. Prvi modul izobraževanja bo po-
tekal od 8.2. do 12.2.2012 v Ljubljani. Vodila ga 
bosta Ken Evans in Joanna Hewitt Evans iz Velike 
Britanije, ki sta vodji Evropskega centra za psiho-
terapevtske študije. Dr. Ken Evans je bivši pred-
sednik Evropske zveze za psihoterapijo, Evropske 

PSIHOTERAPIJA OTROK IN MLADOSTNIKOV

Vabimo  vas na izobraževanje iz psihoterapije otrok in 
mladostnikov. Izobraževanje temelji na relacijsko- 
razvojnem modelu psihoterapije, ki izhaja iz pred-
postavke, da smo ljudje povezani z drugimi od 
rojstva in da se osebnost človeka razvija na pod-
lagi zgodnjih medosebnih odnosov. Izobraževanje 
temelji na razvojnih teorijah, ki opisujejo razvoj 
osebnosti na podlagi medosebnih odnosov (npr. 
Bowlby, Winnicot, Stern, Schore). Skladno je s hu-
manističnimi pristopi (npr. gestalt, transakcijska 
analiza, integrativna psihoterapija) in relacijskimi 
pristopi v psihoanalizi. 

IZOBRAŽEVANJE

Izobraževanje iz psihoterapije otrok in mladostni-
kov traja tri leta in vodi do certifikata iz otroške 
in mladostniške psihoterapije v okviru Evrop-
skega interdisciplinarnega društva za terapijo z 
otroki in mladostniki (EIATCYP). Izobraževanje bo 
potekalo v slovenskem, hrvaškem in angleškem 
jeziku (glede na izvajalca delavnice). Prvi dve leti 
izobraževanja vključujeta temeljna znanja za delo 
z otroki in mladostniki, v tretjem letu izobraže-
vanja pa bodo organizirani izbirni moduli, ki se 
usmerjajo na specifične težave pri delu z otroki 
in mladostniki. 

Izobraževanje bo potekalo v sodelovanju z Evrop-
skim centrom za psihoterapevtske študije in je 
skladno s kriteriji Evropskega interdisciplinar-
nega društva za terapijo z otroki in mladostniki 
(EIATCYP). Pri izvedbi izobraževanja sodelujemo 
tudi z Društvom Metulj – Centrom za pomoč otro-
kom, mladostnikom in odraslim v stiski.

Več informacij o navedenih organizacijah najdete na 
naslednjih spletnih straneh:
European Interdisciplinary Asociation for Therapy 

zveze za integrativno psihoterapijo in Evropske 
zveze za gestalt terapijo. Ima izkušnje pri delu 
z mladostniki in z rizičnimi družinami. Joanna 
Hewitt Evans je magistrica psihoterapije, ima 15 
let izkušenj pri delu z otroki, ki so doživeli zlorabe. 
V Veliki Britaniji je vodila akreditiran program iz 
psihoterapije.
Več o izobraževanju lahko izveste v Programu izo-
braževanja, ki ga lahko dobite na spletnih straneh 
Inštituta za integrativno psihoterapijo in svetovanje: 
www.institut-ipsa.si (prenosi). 

VODENJE

Izobraževanje bodo izvajali priznani učitelji psiho-
terapije v okviru Evropskega interdisciplinarnega 
društva za terapijo z otroki in mladostniki ter 
ostali strokovnjaki, ki so specialisti za posamezna 
področja.

CENA IZOBRAŽEVANJA

Prispevek za 1. letnik znaša 1700 EUR + 20% DDV 
in vključuje vse stroške izobraževanja (izvedba 
delavnic in predavanj, uvodni razgovor, popravljanje 
izpita, gradiva). 
Vpisnina je 170 EUR + 20 % DDV in je vključena v 
ceno študija. 
Plačilo je možno v dveh obrokih. Prvi obrok je 
potrebno poravnati do 16.1.2012, drugi pa do 
22.6.2012.

KRAJ

Izobraževanje bo potekalo na Inštitutu za inte-
grativno psihoterapijo in svetovanje v Ljubljani, 
Stegne 7, 1000 Ljubljana in po potrebi na drugih 
lokacijah v Ljubljani oz. okolici Ljubljane.


