Szkolenie: “Dialog Motywujący w pracy z grupami”
Termin: 17-18.06.2018
Miejsce: Centrum Kulturalno -Kongresowe Jordanki, Toruń
Trener: prof. Chris Wagner, ekspert pracy grupowej DM
Dialog Motywujący (DM) jest metodą (lub stylem prowadzenia rozmowy)
stworzoną, by pomóc klientom/pacjentom odnaleźć motywację do zmiany. DM
jest zazwyczaj stosowany w konsultacjach indywidualnych, jednakże rośnie też
zainteresowanie zastosowaniem DM do warunków pracy grupowej. Praca z
grupą dialogiem motywującym wykorzystywana jest w bardzo różnych
problemach: zaburzenia związane z podwójną diagnozą, schorzenia
chroniczne, zachowania ryzykowne u nastolatków, przemoc między
partnerami, przestępstwa seksualne itp.
Ze względu na ogromne zainteresowanie jakie wywołują w
Polsce metody motywującej pracy grupowej zaprosiliśmy do
współpracy największego znawcę tematu, wybitnego
amerykańskiego psychologa Prof. Chrisa Wagnera. Prof. Chris
Wagner zapoczątkował adaptację DM do warunków pracy
grupowej. Wspólnie z dr Karen Ingersoll jest autorem książkiświatowego bestselleru ‘Motivational Interviewing in groups’.
Jego obszary kompetencji obejmują pracę motywującą z
osobami z różnymi rodzajami problemów, w tym z osobami
hospitalizowanymi, skazanymi w więzieniach itp. Ma bogate
doświadczenie w obszarze zdrowia psychicznego, zdrowia,
uzależnień. Dialog Motywujący zaczął praktykować w 1995
roku, a od 1998 roku jest członkiem MINT,
Międzynarodowego Stowarzyszenia Trenerów DM (obecnie
członkiem Zarządu MINT). Prowadzi semestralne zajęcia dla
absolwentów zaawansowanych kursów DM, a także szkolenia
dla trenerów DM oraz konsultacje dla zespołów.
Podczas szkolenia uczestnicy będą aktywnie brali udział w
ćwiczeniach i scenkach opartych m.in. na ich własnych
doświadczeniach. Poprzez prezentacje, ćwiczenia i odgrywanie scenek w
grupach możliwe będzie doświadczenie i poznanie różnych sposobów używania
DM w kontekście pracy grupowej. Uczestnicy będą kolejno przyjmowali różne
role: lidera grupowego, członka grupy i obserwatora. Szkolenie będzie
zawierało elementy skoncentrowanej na procesie i motywującej pracy grupowej.

Uczestnicy szkolenia zyskają praktyczną wiedzę i umiejętności na temat:
różnic grupowej praktyki DM w porównaniu do praktyki indywidualnej
zapoznają się z czterema fazami rozwoju grupy DM
zapoznają się z serią różnych ćwiczeń stosowanych w grupach DM
zyskają świadomość zakresu różnych możliwości wykorzystania DM do
pracy grupowej
• zyskają wiedzę niezbędną do prowadzenia różnych rodzajów grup (np.
psychoedukacyjnych, psychoterapeutycznych i grup wsparcia)
z elementami DM
• doświadczą siły pracy grupowej w formule DM
•
•
•
•

Szkolenie otwarte jest dla wszystkich, którzy chcieliby zdobyć praktyczną
wiedzę z zastosowaniem DM do pracy grupowej. Aby umożliwić trening
umiejętności i coaching liczba miejsc jest ograniczona.
Szkolenie będzie w całości tłumaczony na język polski.
Zapisy i informacje: www.amie.pl/szkolenia/
Serdecznie zapraszamy!
Zespół Akademii Myśli i Emocji

