Göteborgs Centrum för Kompetensutveckling

Inbjuder till en två-dagars workshop den 25-26 nov. 2019

Jim Wilson och Peter Rober
Att skapa dialog i mötet med människor

Tillit och kreativitet i tider av begränsningar och kontroll
Workshopdagarna är till för dem som är intresserade av att utveckla sin systemiska praktik. Peter
och Jim är goda vänner och har hållit ett flertal inspirerande och uppskattade workshops
tillsammans. De talar en lättförståelig engelska. I tider som präglas av byråkratiska och nyliberala
idéer tyngs socialarbetare och familjeterapeuter av de ”måsten” och göranden som hänger ihop
med detta synsätt. Det är då viktigare än någonsin att hitta sätt att skapa trygghet i mötet med
våra klienter och familjer. Peter Rober och Jim Wilson kommer att hålla dessa workshopdagar
kring hur vi kan skapa detta trygga utrymme, och hur vi kan behålla och utveckla vår kreativitet
och nyfikenhet i arbetet med människor.
Peter Rober är professor i klinisk psykologi vid institutet för familje- och sexualitetsstudier vid
universitet i Leuven i Belgien. Han är även ansvarig för Context – Center för äktenskaps- och
familjeterapi i Leuven. Peter har hållit seminarier runt hela världen och ett fokus han haft är hur
man kan använda feedback i familjearbetet. Nyligen publicerade han sin bok: In Therapy
Together: family therapy as a dialogue. På GCK’s hemsida gck.nu finns två av hans artiklar.
Jim Wilson är familjeterapeut och har arbetat vid NHS (motsvarande BUP) i London och Wales.
Han har lång erfarenhet av att ha utbildat och handlett socialarbetare och familjeterapeuter på
hemmaplan, i Sverige och flera andra länder. Jim har tidigare varit inbjuden av GCK, och har då
pratat om att samtala med barn. På svenska finns hans bok: Barnets röst i utredning och
behandling. Nyligen utkom hans bok: Creativity in times of constraint, en bok som inom kort
väntas komma ut på svenska. På GCK’s hemsida finns också ett antal artiklar av Jim Wilson.
Tid

25 - 26 november, kl. 09-16 båda dagarna

Plats

Göteborg (lokal anges senare)

Kursspråk

Engelska

Kostnad

2100 kr(moms 525 kr tillkommer)
I kostnaden ingår för- och eftermiddagsfika
Var femte deltagare i arbetsgrupp går gratis. Antalet platser är begränsat.

Anmälan

Maila namn, mailadress och fakturaadress senast 1 november 2019
Anmälan är bindande

För mer info

Kontakta Eva Hellberg info@gck.nu eller Lars Ljungman
lars.ljungman63@gmail.com
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