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PROGRAMI IZPOPOLNJEVANJA

Duhovno izpopolnjevanje
Program omogoča udeležencem, da duhovnost bolj izkustveno 
in celostno razumejo in živijo ter drugim posredujejo resnično 
bogastvo duhovnega življenja.

Geštalt pedagogika
Program usposoblja za samostojno delo obogateno z novimi
metodami in didakticnimi koncepti na podrocju pedagoškega in
svetovalnega ter pastoralno-katehetskega dela.

Karitativno in humanitarno delo
Program je naravnan k razvijanju veščin karitativnih in humani-
tarnih delavcev in prostovoljcev za socialno in  karitativno ter 
humanitarno delo z osebami v stiski in s socialno izključenimi.

Pastoralno izpopolnjevanje
Program usposablja udeležence za prevzemanje samostojnih 
pastoralnih nalog in obveznosti, za vodenje skupin in 
posameznikov, še posebno za vodenje župnij.

Zakonska in družinska terapija
Cilj programa je izpopolnitev teoretičnega znanja s podrocja
družinskih in partnerskih odnosov ter usposabljanje za 
samostojno terapevtsko delo.

Supervizija za zakonsko in družinsko terapijo ter 
svetovanje
Program usposoblja za izvajanje individualne ali skupinske 
supervizije, za načrtovanje, vodenje in kakovostno izvajanje 
supervizijskega procesa.

Beležka:



Zakonska in družinska terapija 

- 60 ECTS
- 2 leti (4 semestri)
- izvaja se v Ljubljani

Izpopolnjevalni program zakonske in družinske terapije 
je namenjen dodatnemu strokovnemu izobraževanju 
diplomantov različnih strok, ki v svojem delu obravnav-
ajo družino kot celoto, pare oziroma zakonce ter otroke 
in mladostnike. 
Cilj programa je usposabljanje za samostojno terape-
vtsko delo, izpopolnitev teoretičnega znanja s 
področja družinskih in partnerskih odnosov, 
starševstva, intime, življenjskega cikla družine in 
posameznika in družinske psihopatologije.

Program omogoča evalvirano izobraževanje za vse 
vrste poklicev, ki delajo z ljudmi ter vključitev v 
domača in mednarodna strokovna terapevtska združen-
ja in zbornice. 
Relacijska družinska terapija temelji na predpostavki, da 
se odnosi in vzdušje z najbližjimi, ki smo jih doživeli v 
otroštvu, nezavedno ponavljajo tudi v odraslosti. 
Čeprav so ti vzorci odnosov lahko zelo boleči, se lahko 
razrešijo v intimi dveh, ki si dajeta sočutje in ustvarita 
nekaj novega. Zato je tudi sama terapija naravnana na 
zdravljenje odnosov. 

Relacijska družinska terapija je inovativni model 
terapije, ki ga je razvil prof. dr. Christian Gostečnik. 
Glede na ta model, je družina naravni prostor, v katerem 
se otrok lahko razvije v varnem okolju. Tako je tudi 
bistven poudarek na tem, da je tudi v terapevtskem 
prostoru nujno potrebno ustvariti vzdušje zaupanja, 
na osnovi katerega je mogoče zdravljenje in razreševan-
je še tako težkih ran in zapletov iz otroštva in mladosti. 

Na 5. slovenskem forumu inovacij leta 2010 je Model 
relacijske družinske terapije, ki se ga učijo študenti na 
tem izpopolnjevanju, prejel nagrado za inovativnost.

Zakaj na izpopolnjevanje? 

- je edini javno veljavni študij zakonske in družinske  
 terapije v Sloveniji
- temelji na inovativnem Relacijskem družinskem  
 modelu terapije
- usposablja za samostojno izvajanje terapevtskega  
 dela z družinami, pari in posamezniki.

Komu je program namenjen?

- diplomantom strok, ki pri svojem delu obravnavajo  
 družine, pare ter otroke in mladostnike in ki želijo  
 svoje znanje dodatno strokovno nadgraditi
- vsem, ki želijo pridobiti znanje in osebno izkušnjo  
 za samostojno izvajanje terapevtskega dela z   
 družinami, pari in posamezniki.

Kdo se lahko vpiše v študijski program?

- diplomanti I. stopnje z ustreznih strokovnih   
 področij (teologija, izobraževalne vede in   
 izobraževanje učiteljev, socialno delo, družbene  
 vede, humanistične vede, zdravstvo)
- diplomanti I. stopnje, ki po sklepu Komisije za   
 študijske zadeve opravijo dodatne pogoje za vpis.

Kaj se bom na programu naučil?

- spoznati temeljne značilnosti terapevtskega dela
- pridobiti osebno izkušnjo terapije
- temeljnih znanj o družini kot sistemu odnosov z  
 različnimi vlogami, pravili in vzorci
- spoznavati različne razvojne faze posamezne   
 družine (prelomne točke, motnje…)
- temeljna znanja o psihopatologiji posameznika
- nove terapevtske pristope pri reševanju 
 problemov parov in družin.

Kaj je inovativna relacijska družinska terapija? 

- temelji na predpostavki, da se odnosi in vzdušje z  
 najbližjimi, ki smo jih doživeli v otroštvu, 
 nezavedno ponavljajo tudi v odraslosti
- kljub bolečim vzorcem odnosov se odnosi lahko  
 razrešijo v intimi dveh, ki si dajeta sočutje in   
 ustvarita nekaj novega
- sama terapija je naravnana na zdravljenje odnosov
- relacijska družinska terapija je inovativni model, ki  
 ga je razvil prof. dr. Christian Gostečnik.

 Nekaj temeljnih predmetov:

Družinski sistem in terapija I
Osvojitev temeljnih znanj s področja sistemske teorije ter terapije 
in usposobljenost za začetno terapevtsko delo z družino.

Razvojni cikli družine
Spoznavanje dolgotrajnih razvojnih procesov v družini in 
posamezniku ter njihova aplikacija v družinski in partnerski 
terapiji.

Osnove sistemsko-relacijskega pristopa
Spoznavanje terapevtskih modelov, tehnik in šol, usposobljenost 
za prepoznavanje teh modelov, integracija modelov.

Družinska psihopatologija
Razumevanje klasificiranja in diagnosticiranja duševnih motenj, 
aplikacija tega razumevanja v terapevtskem delu z družino in 
pari ter usposobljenost za prepoznavanje motenj.

    


