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fața imaginii monumentale a vărfului

1. Cuvânt înainte

Toaca.

Iulie: Ultimele șase luni au fost la fel de
intense

precum

suprafața

soarelui.

Evenimentul major - a patra ediție a
Europe+
Community

Narrative
Work

Therapy
Conference

and
în

Barcelon, Spania – a prilejuit asociației
Psiterra organizarea unei adevărate
expediții, cu participarea mai multor
membri și colegi formați în terapie
narativă. Întâlnirea cu foștii participanți
la the 3rd Europe+ Narrative Therapy
and Commuity Work Conference de la
Iași, din iulie 2014, organizată de noi în
parteneriat cu Universitatea „Alexandru
Ioan Cuza” din Iași, a fost o experiența
de continuitate și de extindere a
relațiilor personal-profesionale, dincolo
de prezent, peste continent.
August: Continuarea programului de
formare profesională în terapie narativă
a permis o alegere exotică a locației
pentru Terapie Narativă. Nivelul 2: la
Durău, vis-a-vis de centrul ecumenic, în

Septembrie:
1) A fost lansat public proiectul „O viață
demnă pentru fiecare!”, finanțat de către
Primăria

Muncipiului

Iași

(în

continuarea proiectului de anul trecut,
„Refuz să mai suport abuzul în tăcere!”,
asigurând

astfel

permanentizarea
complementar

sustenabilitatea

și

serviciului
multidisciplinar

de

asistență în clinica de geriatrie a
Spitalului Clinic „dr. C. I. Parhon” Iași).
2) Institute of Narrative Therapy, prin
formatorul internațional Hugh Fox, a
fost prezent în Iași din nou: echipa
Psiterra și alți participanți la programul
de formare profesională în Terapie
Narativă prin Asociația Psiterra au
parcurs al treilea curs de formare de
nivel trei: TN3.3!
Octombrie:
1. În Parcul Copou, în colaborare cu
Clinica de Geriatrie a Spitalului Clinic
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„Dr.

C.

I.

Parhon”

Iași,

voluntarii

terapii colaborative care împărtășesc

asociației Psiterra au oferit consiliere

din principii și strategii cu terapia

psihologică gratuit vârstnicilor care au

narativă.

participat la acțiunea dedicată „Zilei
Internaționale a Persoanelor Vârstnice”

În toată această perioadă au fost în lucru

(1 Octombrie).

și volumele Terapia Narativă în România
și Narrative Therapy in Europe care

2. După organizarea în premieră, în

sunt, spre final de an, în faze finale de

octombrie 2015, a Primului Simpozion

editare.

Național

de

Terapie

Narativă

(în

colaborare cu și în cadrul celei de a 6-a

Membrii Psiterra au participat, de

Conferințe Internaționale de Psihologie

asemenea, la o serie de conferințe

Aplicată a Facultății de Psihologie și

științifice

Științe

Universitatea

educației și medicinei cu prezentări și

„Alexandru Ioan Cuza” din Iași), o nouă

workshop-uri demonstrative cu aplicații

premieră, în același parteneriat de elită,

narative inedite și elemente introductive

Psiterra a organizat Prima Conferință

ale abordării narative, pentru un public

Națională

de specialitate și pentru publicul larg.

ale

participare

Educației,

de

Terapie

Narativă,

internațională

cu

din

domeniul

psihologiei,

prin

contribuțiile excepționale ale lui Hugh

Website-ul Asociației este în acest timp

Fox (Institute of Narrative Therapy, UK)

într-un proces de schimbare identitară

și ale prof. Univ. dr. Philia Issari

(„re-branding”  ) iar Programul de

(Universitatea din Atena, Grecia). Alături

Formare

de aceștia, prof. Univ. dr. Nicoleta

Narativă la Psiterra a căpătat noi

Turliuc și alți universitari și clinicieni,

dimensiuni, alăturate fiind, în prezent, și

terapeuți,

Programul

care

au

prezentat

din

experiența lor cu terapia narativă sau cu

Profesională

în

Terapie

de Supervizare Narativă

(deschis oricărui terapeut, nu doar celor
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aflați în formare și care practică terapia

2017,

narativă) și Programul de Dezvoltare

organizatorice a treia oară consecutiv în

Narativă (dedicat nu doar celor care

parteneriat cu Facultatea de Psihologie

sunt în formare avansată în Terapie

și Științe ale Educației de la UAIC pentru

Narativă care caută să obțină atestarea

a 7-a ediție a Conferinței Internaționale

Psiterra (și INT UK) prin obținerea

de Psihologie Aplicată de la Iași. Cu

„Diplomei

Narativă”

această ocazie, Psiterra va oferi al doilea

(Nivelurile 1, 2, 3, integral, plus activități

Simpozion Național de Terapie Narativă.

de supervizare pe parcursul nivelului 3,

În acest fel, din doi în doi ani, ne asociem

și realizarea portofoliului pe marginea

Conferinței

materialelor obligatorii de lectură și a

Simpozion, iar în anii impari, vom

reflecțiilor sistematice de caz și a

promova terapia narativă și aplicațiile ei

studiului final al practicii clinice).

prin Conferința națională de profil.

În prezent, Psiterra oferă și un Program

Ce urmează? O activitate publicistică

de

Bibliotecii

accelerată, proiecte de cercetare, noi

multimedia Psiterra, atât membrilor

proiecte de intervenție (cu parteneriate

Psiterra și participanților la programele

internaționale),

de formare, cât și oricărei persoane

voluntari și stagiari pe lângă activitățile

interesate.

curente ale Asociației, programe de

... iar viitorul este în continuă creare,

formare la nivel național în alte locații

prin fereastra prezentului, din devenirile

decât doar în Iași... viitorul arată

înrădăcinate în trecut: cursul de formare

primitor, încurajator, bogat. Anul 2016,

TN1,

luna

un an definitoriu pentru aplicarea în

decembrie; în ianuarie-februarie, primul

practică a strategiei de promovare a

curs de nivel 3.1 organizat la Psiterra în

terapiei narative în România, așa cum a

limba română (după modelul INT UK);

fost susținută de ultimele trei Adunări

din decembrie 2016 până în octombrie

Generale ale asociației.

acces

în

în

la

Terapie

resursele

pregătire,

pentru

Psiterra

intră

în

pregătiri

Internaționale

creșterea

bazei

prin

de
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2. Fourth Europe+ Conference of
Narrative Therapy and Community
Work, 6-9 iulie, Barcelona (Spania)
După oportunitatea unică de a fi gazde
pentru ediția a
3-a a
Conferinței
Europene de
Terapie
Narativă, am
deschis
conferința de la
Barcelona
împreună cu
președintele
conferinței,
prof. Carlos
Chimpen,
președintele asociației spaniole de
terapie narativă.
De asemenea, am prezentat lucrearea
colegei Judith Hajdu din Ungaria, despre
proiectul „Radio în penitenciar”.

3. Terapie Narativă Nivel II, 22-26
august, Durău

În fine, am organizat o conferință la
Universitatea din Barcelona, Facultatea
de Psihologie, în care am prezentat
activitatea de cercetare-intervenție
utilizând metode narative de la Psiterra.

Comunitatea practicienilor narativisti
din Romania crește pe zi ce trece! În
perioada 21-25 august, la Durau (Jud.
Neamț, la poalele Ceahlaului) a avut loc
o calatorie între peisajele acțiunii și ale
identității în cadrul Cursului de Formare
Profesională „Terapie Narativa. Nivel II”
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organizat de Psiterra. Ca de fiecare dată,
ne-am inspirat de la practicile narative
ale lui Michael White, Hugh Fox, Maggie
Carey... și ale altora care ne-au vizitat
meleagurile împărtășind din noile
abordări terapeutice.

Însă cine poate vorbi mai frumos decât
un participant implicat activ:
„Profesorul Ovidiu Gavrilovici de la
Universitatea "Al. I. Cuza" din Iaşi
(Facultatea de Psihologie şi Ştiinţe ale
Educaţiei) aduce în România, încetul cu
încetul, Terapia Narativă fondată de
White şi Epston. Munca sa este
asemănătoare pionierilor care deschid
drumuri noi oriunde în lume. Sunt
bucuros şi onorat să fiu din când în când
martor al acestui zbucium al său şi
învăţăcel, dar şi părtaş al proiectelor
sale de excepţie, proiecte care înseamnă
mult voluntariat, multă dedicaţie
sufletească, sacrificiu şi pasiune”(Vasile
Baghiu).

4. Lansarea proiectului O viață
demnă pentru fiecare!, 13
septembrie, Iași
O nouă oportunitate de a continua
oferirea
serviciilor
psiho-sociale
persoanelor vârstnice a fost oferită de
către Primăria Municipiului Iași prin
finanțarea proiectului O viață demnă
pentru fiecare!.
Proiectul urmărește creșterea accesului
la serviciile de asistență psihologică
pentru persoanele vârstnice, creșterea
capacității cadrelor medicale și a
personalului
auxiliar de a
dezvolta
abilități
specifice
de
lucru
cu
persoanele
vârstnice
și
promovarea
unei imagini
pozitive
și
demne
a
persoanelor vârstnice prin desfășurarea
unei campanii în aces sens.
Lansarea oficială a avut loc în data de 13
septembrie în Amfiteatrul Spitalului
Clinic „Dr. C. I. Parhon” Iași.
În audiență ne-a
onorat domnul
Mihai
Chirica,
Primarul
Municipiului
Iași, finanțatorul
6
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acestui proiect, alături de echipa
medicală, reprezentanți ai vârstnicilor
din comunitate, reprezentanți ai
Universității „Alexandru Ioan Cuza” din
Iași, reprezentanți ai serviciilor sociale
municipale, studenți voluntari, asistenți
sociali, psihologi, rezidenți în medicină
de la UMF „Gr. T. Popa” Iași.
Activitățile principale
implementate sunt:

care vor fi

 implementarea serviciului de
asistență psihologică pentru 100 de
persoanele
vârstnice
internate
în
Spitalul Clinic „Dr.
C. I. Parhon”, Iași,
Secția de Geriatrie
și Gerontologie

 implementarea
modelului inovativ de
dezvoltare a abilităților
specifice de lucru cu
pacienții
vârstnici
pentru 40 de cadre
medicale și personal
auxiliar din Iași
 desfășurarea
campaniei
de
promovare a unei
imagini pozitive și
demne a persoanelor
vârstnice din Iași.

Pentru mai multe informații puteți
accesa: www.viatademna.psiterra.ro
5. Terapie Narativă Nivel 3.3,
formator Hugh Fox (Institute of
Narrative Therapy, UK), 25-30
septembrie, Iași

Membrii Psiterra și colaboratorii care
au început formarea în terapie narativă
avansată, Nivelul 3, au participat la
cursul pe teme de supervizare și
consultanță narativă.
De această dată,
cursul a fost
organizat în
parteneriat cu
Muzeul UAIC și s-a
desfășurat cu același
spirit de
profesionalism și
dedicare totală din
partea lui Hugh Fox
(INT UK), formatorul nostru și
vicepreședintele Psiterra.
Prin amabilitatea doamnei profesor
Nicoleta Turliuc, am avut posibilitatea
să utilizăm și spațiul de formare a
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centrului de pe care îl coordonează,
aflat în curtea Muzeului UAIC.

6. Ziua Internațională a Persoanelor
Vârstnice, 1 octombrie, Iași
În data de 1.10.2016 în intervalul orar
10:00 – 15:00 la Casa de
Cultură „Mihai Ursachi”
Iași (Parcul Copou) a
avut loc celebrarea Zilei
Internaționale
a
Persoanelor Vârstnice,
organizată în parteneriat
cu Secția de Geriatrie și
Gerontologie
Spitalul
Clinic „Dr. C. I. Parhon” Iași, Primăria
Municipiului
Iași,
Facultatea
de
Psihologie și Științe ale Educației,
Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din
Iași și Asociația Aproape de Oameni.
Scopul a fost
promovarea
unei imagini
demne
și
pozitive
a
persoanelor
vârstnice.

vârstnice au beneficiat de servicii
medicale
(evaluare
geriatrică
comprehensivă. evaluarea sindromului
de fragilitate, evaluarea statusului
nutrițional, măsurarea forței musculare
cu dinamometrul, măsurarea tensiunii
arteriale și a frecvenței cardiace,
măsurarea glicemiei, informare asupra
serviciilor dedicate seniorilor cu
probleme de sănătate) și servicii
psihologice (evaluare și consiliere
psihologică, psihoeducație, informare cu
privire la asistența psihologică a
seniorilor cu probleme de sănătate).
Acțiunea a reunit o echipă
multidisciplinară formată din
medici
geriatri,
medici
interniști și psihologi pentru
determinarea gratuită a unor

parametri
fizici,
biologici și
psihologici
care
să
ofere indicii
asupra stării de sănătate și eventual a
necesității unor consultații medicale
aprofundate ulterior. Alături de
practicieni au participat și studenți
voluntari de la specializările psihologie,
psihopedagogie specială și asistență
socială de la Universitatea „Alexandru
Ioan Cuza” din Iași.

Persoanele
8
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7. Prima Conferință Națională de
Terapie Narativă și Aplicații Narative
în Organizații și Comunități
(TN+ANCO), 22-23 octombrie, Iași
În perioada 22 -23 octombrie Facultatea
de Psihologie și Științe ale Educației de
la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza”
din Iași și Asociația Psiterra au
organizat
în
Clădirea
Școlii
Doctorale, Prima
Conferință
Națională
de
Terapie Narativă
și
Aplicații
Narative
în
Organizații
și
Comunități
(TN+ANCO)
Traiectorii identitare alternative.
Scopul conferinței a fost promovarea
abordării narativă și a aplicațiilor sale
clinice,
educaționale,
sociale,
comunitare
și
organizaționale;
conferință multidisciplinară, pornind
din sfera psihologiei aplicate și având
conexiuni cu sociologia, antropologia,
filosofia aplicată, asistența socială,
managementul, științele educației și
domenii conexe.
În
deschiderea
conferinței
au
luat
cuvântul

președintele conferinței conf. univ. dr.
Ovidiu Gavrilovici, decanul Facultății de
Psihologie și Științe ale Educației conf.
dr. Ștefan Boncu și prof. univ. dr.
Nicoleta Turliuc.
În continuarea primei zile:
 prof. univ. dr.
Nicoleta
Turliuc a
prezentat
Cercetarea
narativă cantitativă și
modele
de
analiză
diadică a datelor
 prof. univ. dr.
Philia Issari
(Atena, Grecia)
a vorbit via
Skype despre
Narratively
based research
on
narrative
counselling
pshychotherapy

and

 terapeutul narativ Hugh Fox
(Institute
of
Narrative
Practice, UK) a
adus în discuție
via
Skype
subiectul
Supervision.
Scaffolding.
Migration of identity
 psihologul
Cristina Vameșu a
împărtășit experiența
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a Secret Anti-bulying teams
 conf. univ. dr. Ovidiu Gavrilovici,
psiholog Cristina
Vameșu,
consilier școlar
Elena Barbieru
și
consilier
școlar
Irina
Dumitru
au
vorbit despre un experiment inedit
Reverberații în timp. Dezvoltarea
identității profesionale la consilieri
școlari prin mijloace narative
 psihoterapeut Simona Herb a vorbit
despre
Rescrierea
poveștii de iubire în
cuplu – perspectiva
terapiei centrate pe
emoții

 psiholog Ruxandra Filipescu și lect.
univ. dr. Cristina Elena Stărică au
realizat un wokshop
interactiv Gestionarea
pierderii în diferite
contexte de viață, prin
tehnici de terapie
narativă

În ziua a doua:
 psiholog Lăcrămioara Cojocaru
și conf. univ. dr.
Ovidiu
Gavrilovici
au
susținut
workshop-ul
Terapia
prin
expunere narativă.
Aplicații
în
situația copiilor care au suferit traume
 lect. univ. dr. Cristina Elena
Stărică a avut
prezentarea
Intervenţie
terapeutică
narativă
la
pacienţii cu boli
cronice
 psiholog Vasile Baghiu via Skype
a vorbit despre Himerismul poetic sau
îmbogăţirea
ficţională a unei
poveşti alternative
identitare preferate

 lansarea proiectului Viața în mișcare
la
UAIC
Psiterra-FPSEFEFS/UAIC
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 psiholog Aliona Dronic și conf.
univ. dr. Ovidiu
Gavrilovici au
ilustrat practica
Re-afilierea.
Aplicație practică

 psiholog Gabriela Bădăluță a
prezentat
workshop-ul
Cum schimbăm
povestea în
terapia
narativă?



dr. psihiatru Gabriel Crumpei și
Alina Gavriluț au vorbit despre
Paradigma
informației în
neuroștiinte și
rolul ei în
abordarea
narativă din
perspectiva
transdisciplinară

 conf. univ. dr. Adina Karner
Huțuleac a
prezentat
Paradigma
narativă în
supervizarea
profesională –
psihoterapie și
consiliere
sistemică
 psiholog Marian Panainte și
conf. univ. dr.
Ovidiu
Gavrilovici au
susținut
workshop-ul
Expresiile
faciale platforma
excelenței în realizarea relațiilor
terapeutice

8. O incursiune în viitor
Volumele „Terapia narativă în România”
și „Narrative therapy in Europe” sunt în
etapa de editare și de pregătire spre
publicare. Noi voluntari s-au alăturat
programelor

derulate

la

Psiterra.

Pregătim lansarea unei noi serii de
formare Terapie Narativă Nivelul 1 și va
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urma Terapie Narativă Nivelul 3.1, la
începutul anului 2017.

Anul 2017 va aduce noi membri în
cadrul Asociației Psiterra. De asemenea,

În

decembrie

începe

campania

de

noi proiecte.

promovare a International Conference
on

Applied

Psychology/Conferința

Internațională de Psihologie Aplicată
CIPA2017,
parteneriatul

a

șaptea
de

peste

ediție,

în

6

cu

ani

Strategia Psiterra devine mai aplicată,
intensificată, iar rezultatele noastre, mai
vizibile, mai percutante.

Facultatea de Psihologie și Științe ale
Educației, Universitatea „Alexandru Ioan

Dăm voce celor pe care avem șansa să îi

Cuza” din Iași.

cunoaștem și colaboratorilor noștri.
Împreună

sărbătorim

relaționări

colaborative personale și profesionale!

www.psiterra.ro
contact@psiterra.ro
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