המרכז

לחקר הגישה הפסיכואנליטית-מערכתית

התוכנית הדו שנתית לייעוץ ופיתוח ארגוני:

POCD

מחזור חדש בפתח — המחזור העשירי יפתח בינואר ! 2021
הגישה הפסיכואנליטית-מערכתית נשענת על התיאוריה הפסיכואנליטית ,תיאוריית המערכות הפתוחות והמפגש ביניהן .תפיסתה הארגונית
נתגבשה בהשראת מכון טביסטוק ליחסי אנוש בלונדון.
התכנית הינה חלק מפעילות "המרכז לחקר הגישה הפסיכואנליטית-מערכתית" ישות ארגונית-עיונית שמטרתה לקדם חקירה ,למידה ,יישום
וכתיבה מדעית.
מנהלי המרכז הם :דר' יוסי טריאסט ודר' אבי נוטקביץ ,שניהם פסיכואנליטיקאים ( )IPSויועצים ארגוניים.
התכנית מספקת הזדמנויות ללמידה עיונית ,התנסותית ויישומית של ההיבטים הפסיכולוגיים והמערכתיים הקובעים תפקודם של ארגונים,
ומאפשרת את יישומה של למידה זו לעולם העבודה במסגרת תפקידיהם השונים של המשתתפים.
בתום התכנית יוכלו הלומדים להצטרף לקהילת הבוגרים המקיימת פעילות למידה וחקירה משותפת בגישה הפסיכואנליטית-מערכתית.
לתכנית סגל ישראלי ובינלאומי בכיר המעורב באופן אקטיבי ביישומה של גישה זו בעבודתו היומיומית עם קבוצות וארגונים בארץ ובעולם.
אנשי הסגל נבחרו לתכנית על בסיס ניסיונם המקצועי העשיר ותרומתם התיאורטית והמעשית לתחום.

למי מיועדת התכנית ?







מנהלים בכל רמה ותפקיד ,המופקדים על ניהול מערכת ,שינוי ארגוני ,צמיחה ארגונית ,הדרכה ופיתוח ,משאבי אנוש וכו' המעוניינים
להעמיק ולשפר את מודעותם ומיומנותם האישית בהשגת יעדים אלו.
יועצים ארגוניים הרוצים להרחיב ,להעמיק ולפתח את כישוריהם המקצועיים ויעילותם בתחום עיסוקם המקצועי.
פסיכולוגים ,עובדים סוציאליים ,פסיכיאטרים ואנשי מקצועות טיפוליים אחרים העוסקים ,או שואפים לעסוק ,בייעוץ קבוצתי וארגוני
כחלק מהפרקטיקה שלהם.
בוגרי תכניות בהנחיית קבוצות המעוניינים ביישום מיומנויות ההנחיה בייעוץ לארגונים.

ממה בנויה התכנית?








סגל הוראה ישראלי ובינלאומי בכיר.
מסלול לימודי דו שנתי במתכונת סמסטריאלית.
מפגשים דו שבועיים בני  4שעות (בימי רביעי בערב בת"א).
חמש סדנאות מרוכזות בנות שלושה  -ארבעה ימים כל אחת.
בהשתתפות דמויות מפתח בתחום ,מן הארץ והעולם כולל
סדנת יחסי קבוצות ( )Group Relationsשל 'אפק'.
שילוב למידה תיאורטית עם למידה התנסותית ועבודה מעשית.
הדרכה אישית על אבחון והתערבות ארגונית בגישה זו.

מנהלי התכנית
גב' מירי צדוק  M.Aפסיכולוגית קלינית ,ויועצת ארגונית.
מר מיקי רוזנשטיין  M.Aפסיכולוג ויועץ ארגוני.

לפרטים ניתן לפנות ל:
גב׳ רפאל פאריינתי ,מנהלת אדמיניסטרטיבית ,טל073-3742724 :
info@p-sod.com | www.p-sod.com

ברושור התכנית המעודכן יפורסם בתקופה הקרובה.

