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ȘCOALA DE VARĂ ÎN PSIHOTERAPIE FAMILIALĂ SISTEMICĂ AREOPAGUS
25-27 iulie 2019, Timișoara
Intervenții bazate pe relații de încredere
Construirea conectării - Construirea speranței - Construirea familiilor

Trust-Based Relational Intervention (TBRI)
Building Connection, Building Hope, Building Families

Ce este TBRI?
Trust-Based Relational Intervention (Intervenția bazată pe relații de încredere)
este o abordare multi-disciplinară, centrată pe teoria atașamentului și traumei.
Această abordare este fundamentată științific și a fost specific concepută de către
Karyn Purvis și David Cross, pentru a adresa nevoile complexe ale copiilor
vulnerabili. Este bazată pe mulți ani de cercetare în domeniul atașamentului, al
procesării senzoriale și al neuroștiinței.
Copiii cu istoric de neglijare, abandon, abuz și traumă experimentează modificări
comportamentale la nivelul creierului și al sistemului de credințe prin care vede
realitatea. În timp ce unele strategii de parenting funcționează în situații obișnuite,
copiii cu istoric de traumă au nevoie de intervenții specifice care vin în întâmpinarea
nevoilor lor unice și se adresează copilului ca întreg.
Astfel, cursul este o îmbinare a conceptelor teoretice cu activități practice, vizualizare
de înregistrări video, exerciții în grupuri mici și activități de auto-conștientizare.
Intervenția bazată pe relații de încredere are la bază trei seturi de principii:
1. Principiile de conectare – se adresează nevoilor de atașament
2. Principiile de împuternicire/întărire – se adresează nevoilor fizice
3. Principiile de corectare – sunt folosite pentru a dezarma comportamentele
generate de teamă

OBIECTIVE:
•

Înțelegerea modului în care experiențele de viață ale copilului, atât de la
început cât și pe parcursul creșterii, influențează pe termen lung dezvoltarea
copilului
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•

Dezvoltarea unei modalități de a răspunde corespunzător comportamentului
problematic al copilului

•

Crearea cadrului pentru învățare practică

CINE poate participa: Psihologi, psihoterapeuti, consilieri şcolari, asistenți sociali,
medici, studenți sau alţi specialişti care în profesia lor se intersectează cu copii cu
istoric de traumă.
CREDITE de formare continuă de la Colegiul Psihologilor din România și Federația
Română de Psihoterapie: 24 credite

FORMATORI
Julia Beaty este formator și terapeut certificat în TBRI. Este director de program în
cadrul Universității Carolina de Sud, Facultatea de Medicină (Center for Disability
Resources). De asemenea Julia este și terapeut de familie, lucrând cu copii și familii
în cadrul South Carolina Youth Advocate Project.
Robert Beaty este terapeut certificat în Applied Behaviour Analysis (ABA) – o
abordare terapeutică care se adresează în special copiilor și tinerilor cu un
diagnostic din spectrul autismului. Robert lucrează cu familii și copii cu dizabilități și
nevoi speciale în școli.

LOCAȚIE: Calea Martirilor, 104, Timișoara, www.aift.ro
ÎNSCRIERI: office@areopagus.ro
CONTRIBUȚIE: 500 lei (include 4 manuale de lucru, pauze de cafea și credite de
formare continuă). Pentru a primi manualele și creditele de formare continuă este
necesară participarea la toate cele 3 zile de curs.
Achitarea taxei:
Cont: Asoc. CRISDU Areopagus
RO71RZBR0000060004703033
Raiffeisen Bank, Timișoara
Mențiunea: Numele/TBRI
Vă rugăm să trimiteți dovada plății prin email la adresa: office@areopagus.ro
PROGRAMUL CURSULUI
Ziua 1
9:00 – 9:30

Înscrierea participanților
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9:30 – 11:15 Introducere în TBRI – istoric, factori de risc, dezvoltarea creierului
11:15 – 11:30 Pauză
11:30 – 13:00 Prezentare generală – principii de conectare, întărire și corectare
13:00 – 14:00 Pauză de prânz
14:00 – 15:30 Principiile de conectare - stilurile de atașament
15:30 – 15:45 Pauză
15:45 – 17:00 Principiile de conectare – strategii de conștientizare și de implicare

Ziua 2
9:00 – 11:00 Principiile de întărire – strategii fiziologice
11:00 – 11:15 Pauză
11:15 – 13:00 Principiile de întărire – strategii ecologice
13:00 – 14:00 Pauză de prânz
14:00 – 15:30 Activități practice
15:30 – 15:45

Pauză

15:45 – 17:00

Principiile de corectare – strategii proactive

Ziua 3
9:00 – 11:00

Principiile de corectare – stiluri de parenting (structură vs. îngrijire)

11:00 – 11:15 Pauză
11:15 – 13:00 Principiile de corectare – strategii proactive
13:00 – 14:00 Pauză de prânz
14:00 – 15:30 Principiile de corectare – strategii responsive
15:30 – 15:45 Pauză
15:45 – 17:00 Aplicație practică – grupul de îngrijire
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