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(Psycho)terapia: sztuka czy technologia?

28-29 listopada 2018 w Cieszynie

Bardzo wyraźna (i stale rosnąca) popularność różnych form (psycho)terapii wydaje się
prowadzić do paradoksalnej nieco sytuacji. Z jednej strony rodzi wielkie nadzieje na coraz
wyższą jej skuteczność, z drugiej jednak skłania, a nawet zmusza do ostrożności, czy wręcz
rezerwy, z jaką należy traktować nowe metody i techniki.
Jako organizatorzy obrad zapraszamy do szerokiej i multidyscyplinarnej dyskusji nad
dorobkiem nauki o psychoterapii oraz praktyki psychoterapeutycznej przedstawicieli
wszystkich dziedzin, które w jakikolwiek sposób są z nimi związane, a więc nie tylko

naukowców, lecz także praktyków – lekarzy (zwłaszcza psychiatrów), nauczycieli (w tym
także akademickich), terapeutów, wychowawców oraz specjalistów innych dziedzin. Liczymy
bowiem na pojawienie się w tym zakresie wątków z możliwie wielu poziomów refleksji:
przedmiotowego, (meta)teoretycznego, metodologicznego i metodycznego. Ze szczególną
uwagą pragniemy przyjrzeć się formom, metodom i technikom psychoterapii dzieci.
W trakcie obrad mamy nadzieję:
 dokonać rekonstrukcji zarówno niepodlegającego dyskusji „twardego centrum” form,
metod i technik psychoterapii, jak też ich bardziej elastycznych „miękkich peryferii”;
 skatalogować najważniejsze kontrowersje wokół niektórych z nich;
 dokonać zestawienia najistotniejszych czynników odpowiedzialnych za niską
skuteczność psychoterapii, a nawet jej jatrogenny charakter.

Przewidujemy zarówno czynną, jak i bierną formę uczestnictwa w naszych obradach. W
zależności od niej prosimy o nadesłanie wypełnionej karty zgłoszenia na adres elektroniczny
jjoka@poczta.onet.pl lub annapsych@interia.pl oraz o uiszczenie opłaty konferencyjnej do
końca września br.

Dane do przelewu - adres odbiorcy i numer konta bankowego:
Uniwersytet Śląski
ul. Bankowa 12, 40-007 Katowice, Poland
ING BANK ŚLĄSKI, Oddział w Katowicach
ul. Mickiewicza 3, 40-092 KATOWICE, Poland
74 1050 1214 1000 0007 0000 7909
For international transfers (SWIFT / BIC):
INGBPLPW
IBAN:
PL 74 1050 1214 1000 0007 0000 7909
Jako tytuł przelewu prosimy wpisać:
(Psycho)terapia - Cieszyn, nazwisko uczestnika

Dla osób zgłaszających uczestnictwo czynne (wykład, referat, komunikat, plakat) wynosi ona
350,-PLN (dla doktorantów – 150,- PLN.), zaś dla osób deklarujących uczestnictwo bierne
200,- PLN (dla doktorantów – 100,- PLN ).

Z opłaty tej pokryjemy koszty materiałów konferencyjnych oraz poczęstunek.
Informacje na temat dostępnej w Cieszynie bazy noclegowej oraz kolejne komunikaty będą
się pojawiać na stronie internetowej naszej konferencji:
http://weinoe.us.edu.pl/miedzynarodowa-konferncja-naukowa-psychoterapia-sztukaczy-technologia
Serdecznie zapraszamy do Cieszyna i liczymy na konstruktywną dyskusję w przyjaznej
atmosferze!
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