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1. Introducere (Ovidiu Gavrilovici) 
 
După trei numere din 2015, o nouă introducere? 
Ei bine, da. A fost o perioadă finală a anului de o 
intensitate fără precedent pentru mica noastră 
echipă și pentru numeroșii noștri suporteri! 
 
Ceea ce vedeți aici reprezință vârful aisbergului 
de activități și inițiative fructuoase care ne-au 
umplut viețile cu momente unice de multe ori 
până acum, suprize, bucurii, și depășiri ale unor 
momente critice în feluri care nu puteau fi 
previzionate. 
 
Suntem mai bogați sufletește, mai inspirați 
profesional, și mai uniți colegial, ghidați și pe mai 
departe de atitudinea „narativă” cea care ne 
provoacă să îi găsim aplicații inedite în psihologia 
practică și în alte arii de acțiune – medicină, 
educație, consultanță comunitară și 
organizațională.  
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2. Vizita la ferma lui Daniil Danilopolus 
(Grecia) 

 

Întâlnirea cu Daniil Danilopolus, soția sa Penelope 

și Viki Steka în Grecia (al doilea an consecutiv) la 

ferma lui Daniil a fost un prilej de a împărtăși 

experiențe legate de aplicarea terapiei narative și 

a principiilor abordării narative în munca noastră. 

 

Daniil ne-a explicat filosofia narativă care stă în 

spatele terapiei cu ajutorul cailor pentru copii și 

adulți, Viki a vorbit despre modul în care a utilizat 

metoda re-membering în lucrul cu consilierii 

școlari, noi cei de la Psiterra  (Aliona, Cătălina și 

Ovidiu) am reușit să vorbim pe scurt despre 

programul de medicină narativă pentru medici și 

asistenți medicali, despre programul de 

dezvoltare a identității profesionale pentru 

consilieri școlari, despre întîlnirile narative lunare 

Psiterra, despre metoda Open Dialogue în lucrul 

cu vârstnicii. 

(Aliona Dronic) 

 

3. Formare profesională în Terapie 
Narativă Nivel 3.2 cu Hugh Fox 

 
Începutul lui septembrie, l-am dedicat formării în 

Terapia Narativă cu terapeutul Hugh Fox 

(Institute of Narrative Therapy, UK). A devenit 

aproape o 

tradiție ca în 

fiecare an, 

începînd din 

2011, Hugh să 

vină în Iași 

pentru a 

continua 

formarea cu 

grupul nostru.  

Acest eveniment este unul special pentru că ne 

permite o conectare intensă (timp de 5 zile) la 

filosofia, praciticile și cazuistica narativă, pentru 

că ne permite să avansăm în înțelegerea abordării 
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narative, pentru că ne 

permite să reflectăm 

asupra modului în care noi 

înșine aplicăm în practica 

noastră principiile 

narative, pentru că ne 

permite să exersăm 

abilități și competențe 

narative, pentru că la 

finalul cursului vedem 

lumea prin LENTILE NARATIVE. Deasemenea, este 

o senzație plăcută să știi că Hugh a fost prietenul 

și colaboratorul lui Michael White (fondatorul 

terapiei narative).  

 

Tema de anul acesta (suntem deja la nivelul 3.2) 

s-a numit „Linking Lives” – Conectarea vieților.  

 

Am început cu conceptul de identitatea 

relațională (distributed identity), cum contribuim 

noi la identitatea celorlalți și cum ceilalți 

contribuie și au contribuit la identitatea noastră. 

Am identificat discursurile culturale care 

interferează cu ideea de identitate relațională, 

cum ar fi ideea că succesul este o realizare 

individuală.  

Am revizuit conversațiile re-membering, 

conversații terapeutice care se referă la viața unei 

persoane ca la un club cu membri și care creează 

un context în care o persoană în mod deliberat 

alege cine își păstrează 

calitatea de membru, cine 

poate fi adăugat sau a cui 

calitatea trebuie revocată 

sau revizuită.  

 

Un alt subiect a fost 

procesul terapiei narative, 

modul cum se poate 

ajunge de la ce este 

cunoscut și familiar la ceea ce este posibil să fie 

cunoscut cu ajutorul suportului social. Am imersat 

pierderea (unei persoane dragi, a unei relații etc) 

în contextul conversațiilor re-membering, 

reconectarea cu persoana dragă care a fost 

pierdută.  Ne-am 

reamintit metafora lui 

Michael White 

„Saying hello again”. 

Discursurile sociale 

pun accent pe 

„depășirea 

momentului” și 

„continuare vieții” și 

contribuie la golirea 

identității (pierderea 

rolurilor de soție, 

fiică, mamă etc) și depopularea clubului vieții 

unei persoane. Practica re-populări invită 

persoana să se vadă prin ochii persoanei pierdute 
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și să observe ce aspecte ale modului în care își 

trăiesc viața ar fi apreciate și recunoscute de 

către persoana pierdută. Aceasta face ca aceste 

aspecte ale vieții să fie vizibile pentru persoană și 

făcînd aceasta se construiește o continuitate cu 

trecutul.  

 

Am încheiat cu promisiunea de a păstra 

comunitatea narativă și de a nu ne pierde 

lentilele narative. 

(Aliona Dronic) 

 

 

4. Întâlnire Narativă Psiterra 

(INPsiterra Septembrie 2015) 

„Intervenția de tip narativ aplicată în 

școală” 

 

 

Aspecte ale construcției identitare profesionale 

la consilierii școlari 

 

Cine sunt consilierii școlari și care este rolul lor în 

sistemul de educaţie, formare, orientare şcolară 

şi profesională? În ce constă identitatea acestora 

și ce îi face să fie ceea ce sunt? Care sunt 

elementele specifice care determină 

autodefinirea identitară a consilierilor școlari? 

Cum înțeleg și în ce fel își descriu aceștia propria 

identitate profesională?  

Acestea sunt întrebările care au ghidat și conturat 

Întâlnirea narativă Psiterra INPsiterra, organizată 

pe data de 28 septembrie 2015.  

Pentru o viziune complexă asupra modalităților 

de dezvoltare a identității profesionale a 

consilierilor școlari, în prima parte a întâlnirii au 

fost prezentate rezultatele unei cercetări, prin 

care ne-am propus, pe de o parte, să investigăm 

statutul dezvoltării carierei în rândul consilierilor 

școlari, iar pe de altă parte să evidențiem rolul 

aspectelor narativ - biografice și reflexive în 

construcția identitară a consilierului școlar, prin 

intermediul unui program de intervenție narativă 

pentru dezvoltarea identității profesionale. 

Pe parcursul evenimentului, au fost analizate 

câteva fragmente din poveștile care au luat 

naștere ca urmare a întâlnirilor narative din 

cadrul programului, temele dominante reflectând 

principalele preocupări ale consilierilor școlari şi, 

prin aceastea, structura identității lor. Focarele de 

semnificație esențiale, care au reflectat rezumativ 

narațiunile analizate, s-au referit la 

(auto)responsabilizare, disponibilitatea de 

acumulare a unei pluralități de roluri și identități, 

flexibilitate, spontaneitate.  
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Așa cum a reieșit din poveștile prezentate, 

consilierii școlari sunt supuși unor multiple și 

diverse influențe sociale pe care trebuie să le 

gestioneze, identificând o modalitate proprie de 

împletire a lor, cărora trebuie să le răspundă și în 

final să ia decizii cu privire la rolul lor profesional, 

să modeleze programele și serviciile de consiliere 

oferite beneficiarilor. În fapt, identitățile 

consilierilor școlari sunt formate prin deciziile 

luate atunci când interacționează cu mai multe 

categorii de public.  

În căutarea soluțiilor de definire a identității 

profesionale a consilierilor școlari, întâlnirea s-a 

încheiat cu reflecţiile participanților, practicieni în 

diferite domenii ale psihologiei, care au 

împărtășit impresiile lor: 

„Ați reușit să acordați importanță metodei de 

cercetare narativă și, în același timp, 

experiențelor consilierilor școlari... ar merita 

scrisă o carte despre asta! Este un studiu realizat 

exact în perioada în care ne dezvoltăm, ne 

așezăm, ne clarificăm identitatea. Este un studiu 

despre noi. ...” 

„Ascultând consilierii școlari povestind despre 

experiențele lor, m-au făcut să apreciez la un alt 

nivel, să-mi câștige respectul și aprecierea mea, 

pe care nu aveam cum să le am înainte...”   

(Cristina Vameșu) 

 

 

5. Diseminarea rezultatelor și concluziilor 
preliminare ale proiectului Refuz să mai 
suport abuzul în tăcere     

                                                                                    

 Conferința ”Medicina de Familie - Prima 

linie în asistența medicală”, ediția a XI-a, 

15-17 octombrie, 2015, Brăila. 

Conferința ”Medicina de Familie - Prima linie în 

asistența medicală”, ediția a XI-a ne-a oferit 

ocazia să realizăm 

atît lansarea 

programului de 

formare pentru 

medici cât și 

prezentarea 

rezultatelor și 

concluziilor preliminare ale proiectului.  

 Programul acreditat de formare continuă pentru 

medici „Abuzul asupra vârstnicilor - de la 

identificare la intervenție” s-a desfășurat în sala 

de conferințe a Hotelului Traian, Brăila în data de 

15 octombrie cu 33 de medici participanți din  

județul Brăila. 
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Formatorii conf. univ. dr. 

Ovidiu Gavrilovici, asist. 

soc. Roxana Necula și 

asist. univ. dr. Anca Pîslaru au vorbit despre 

tipurile de abuz, modelul multidisciplinar narativ 

de abordare a 

vârstnicului 

care a fost 

supus abuzului, 

serviciile 

sociale 

disponibile în 

comunitate 

pentru 

vârstnicii care 

au fost supuși abuzului, fragilitate vs abuz și 

aplicarea scalei EASI (metodă de screening a 

abuzului asupra vârstnicilor).  

În Sala de Conferinție a Prefecturii Județului Brăila 

Aliona Dronic a descris serviciul complementar de 

abordare multidisciplinară a abuzului asupra 

vârstnicilor, a prezentat diagrama serviciului 

complementar de la care s-a pornit și cea la care 

s-a ajuns, a ilustrat diagrama prin intermediul 

unui studiu de caz, de asemenea atingând și alte 

subiecte. Conf. univ. dr. Ovidiu Gavrilovici a 

punctat importanța valorificării serviciilor 

existente în comunitate pentru vârstnicii care au 

fost supuși abuzului și necesitatea existenței unei 

structuri care să coordoneze aceste servicii. 

 Conferința 

Internațională de 

Psihologie Aplicată, 

ediția a VI-a, 

„Intersectări 

prolifice între teorie 

și practică”, 22-24 

Octombrie 2015, 

Iași 

Aliona Dronic (în 

colaborare cu Ovidiu 

Gavrilovici) a prezentat 

lucrarea „Scala Suspiciunii 

Abuzului față de Vârstnici – adaptare, aplicare și 

rezultate intermediare”. Originea scalei, 

notorietatea internațională, statisticile 

preliminare ale aplicării scalei în cadrul Spitalului 

Clinic „Dr. C. I. Parhon” au fost cîteva dintre 

subiectele abordate. 

 Simpozionul Național de Terapie Narativă 

24 octombrie, 2015, Iași organizat în  

Conferinței Internaționale de Psihologie 



Buletin Psiterra 1.3: Decembrie 2015       

 

8 
 

Aplicată, 

ediția a VI-a, 

„Intersectări 

prolifice între 

teorie și 

practică”, 22-

24 Octombrie 

2015, Iași 

Primul Simpozion Național de Terapie Narativă 

din România a fost o oportunitate excelentă de a 

prezenta metodologia narativă de lucru cu 

vârstnicii 

beneficiari ai 

proiectului, 

în cadrul 

mesei 

rotunde 

„Abordarea 

narativă în echipa multidisciplinară în asistența 

vârstnicilor abuzați spitalizați” facilitată de Ovidiu 

Gavrilovici.  

Explicitarea demersului și a diagramei serviciului 

compleme

ntar de 

abordare 

multidisci

plinară a 

abuzului 

asupra 

vârstnicilor, împărtășirea concluziilor preliminare 

ale echipei de implementare a proiectului au fost 

realizate de Aliona Dronic. 

Lăcrămioara Cojocaru a împărtășit reflecțiile și 

experiențele personale legate de munca de 

psiholog care interacționează cu vârstnicii 

beneficiari ai proiectului. Lăcrămioara a oferit o 

analiză fină a procesului terapeutic, a 

schimbărilor prin care a trecut ca terapeut și a 

efectelor interacțiunilor terapeutice asupra 

vârstnicilor. 

 

 Conferința Națională cu Participare 

Internațională „Zilele Spitalului Clinic CF 

Iași”, Iași, 30 octombrie, 2015 

În cadrul Conferinței Naționale cu Participare 

Internațională „Zilele Spitalului Clinic CF Iași”, 

Roxana Necula a prezentat rezultatele, concluziile 

și recomandările preliminare ale proiectului. 

Accentul a fost pus pe metodologia de lucru cu 

vârstnicii din cadrul serviciului complementar de 

abordare multidisciplinară a abuzului și pe lecțiile 

pe care le-am avut de învățat în urma 

implementării acestuia.  

 Al VII-lea Congres Național de Geriatrie și 

Gerontologie cu participare internațională 

„Geriatria și Gerontologia în Context 
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European”, 29 

octombrie – 1 

noiembrie, 2015 

Conf. univ. dr. Ovidiu 

Gavrilovici a prezentat în 

plen informații generale 

referitoare la 

implementarea 

proiectului și la concluziile preliminare. Un 

subiect important a fost Scala Suspiciunii Abuzului 

față de Vârstnici (Scala EASI), de la istoricul 

traducerii, a conversațiilor cu autorul scalei pînă 

la aplicarea nemijlocită în Spitalul Clinic „Dr. C. I. 

Parhon” ca un instrument ce ar putea fi introdus 

în evaluarea geriatrică obligatorie. Discursul a fost 

încheiat cu prezentarea modelului narativ de 

îngrjire Psiterra care stă la baza metodologiei de 

lucru în cadrul serviciului complementar de 

abordare multidisciplinară a abuzului asupra 

vârstnicilor. 

 Simpozionul Național de 

GerontoPsihologie „Psihologie și 

Îmbătrînire - Actualități și Tendințe în 

Context European”, București, 30 

octombrie. 

Aliona Dronic a prezentat rezultatele preliminare 

ale cercetării calitative „Impactul psiho-social al 

abuzului asupra vârstnicilor”. 

Prelucrarea calitativă a poveștilor de viață 

autentice ale vârstnicilor care au fost supuși 

abuzului relevă că abuzurile sunt văzute ca 

experiențe care 

subminează demnitatea, 

demnitatea poate fi 

recuperată, iar viața are 

semnificații multiple și 

contradictorii.  

(Aliona Dronic) 
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6. Primul Simpozion Național de Terapie 

Narativă din România (24 octombrie) 

 
Primul simpozion național de Terapie Narativă a 
avut loc la Iași după ce în 2014 am avut privilegiul 
să fim gazdele, în parteneriatul UAIC-Asociația 
Psiterra, celei de a 3-a Narrative Therapy and 
Community Work Conference în care ne-au vizitat 
peste 80 de participanți din peste 25 de țări de pe 
5 continente. A fost evenimentul psihologic cu 
cea mai mare participare internațională organizat 
vreodată la universitatea noastră!  
 
La Simpozion au participat în jur de 35 de 
persoane locația fiind în corpul R al UAIC, 
amfiteatrul R502, în cadrul Școlii Doctorale. 
Simpozionul a fost găzduit de a 6-a ediție a 
Conferinței Internaționale de Psihologie Aplicată 
(CIPA 2015) „Intersectări prolifice între teorie și 
practică”, 22-24 Octombrie 2015.  
 
Programul Simpozionului a fost tripartit: 
 
Masă rotundă: Abordarea narativă în echipa 
multidisciplinară în asistența vârstnicilor abuzați 
spitalizați - Ovidiu Gavrilovici  
(moderator/facilitator) (UAIC) 
 
Masă rotundă: Performanța în sport: Experiente 
trans-formative revelate prin facilitare narativă 
Ovidiu Gavrilovici  (moderator/facilitator) (UAIC) 
 
Workshop: Tehnica narativă „Copacul și Pădurea 
Vieții” Ovidiu Gavrilovici (UAIC), Ionuț Dacian 
Cehan, (Colegiul Național „Garabet Ibrăileanu” 
din  Iași) și Cristina Vameșu  (Liceul „Vasile 
Alecsandri” din Iași) 
 
 
 
 

Iar la final, după închiderea oficială a conferinței 
CIPA2015, am deschis porțile Întâlnirilor Narative 
Psiterra, ediția Octombrie 2015 (eveniment cu 
intrare liberă pentru public) organizat tot în 
amfiteatrul R502. La acest eveniment cu totul 
inedit am reluat o experiență de peste 4 ani de la 
precursoarele INPsiterra, „Grupul de Reflecție 
Narativă” la care au participat Mădălina Ținteia și 
Luminița Boyte (prin Skype) și am reînnodat 
povestea „cartoletelor” și cum aceasta a 
„fasonat” viața lor și a Cătălinei Neculau pornind 
de la GRN și continuând experiența în trei... până 
la împărtășirea cu noi, în public, la INPsiterra din 
24 octombrie! 
 
 
(Ovidiu Gavrilovici)    
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Cristian Ungureanu, unul din cei trei invitați 
speciali la masa rotundă despre performanța în 
sport împărtășește după eveniment:  
 

„… in Conferinta Internationala de 
Psihologie Aplicata sesiunea 
Performanta in Sport, cu nobletea 
daruita de catre profesor Ovidiu 
Gavrilovici de a fi alaturi de sir 
judoka Vladut Simionescu, al tarii 
noastre sol participant spre a lui 
Zeus incantare la J.O. 2012 Londra, 
si cu un real al vietii ghid d-na 
profesor Croitoru Liliana … : 

https://cristianungureanu.wordpress.com/” 
 
Cristian este, la rândul său, un performer al 
maratonului în România.  
 
În dialogul ad-hoc din paginile Facebook, i-am 
răspuns:  
 

„O incantare ghidata de ceremonia 
definitionala, o cale aurita a dezvoltarii de 
comunitati intelepte, informate si bazate pe 
cele mai profunde constelatii de valori pe 
care ne fundamentam vietile. Multumiri 
invitatilor... atat de speciali si atat de calzi si 
aproape de noi!” 

 

 
 
Iar la sesiunea prezentării tehnicii 
„Copacul Vieții” Ionuț și Cristina au co-
facilitat realizarea expoziției „Pădurea 
vieții” realizată de toți participanții la 
workshop pe pereții interiori ai 
Amfiteatrului R 502.  

https://cristianungureanu.wordpress.com/
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7. Regal de 3 workshop-uri cu Maggie 
Carey, Australia    
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8. Programul de formare continuă pentru 
asistenți medicali Abuzul asupra 
vârstnicilor – de la identificare la 
intervenție  
 
 
Asistentul medical este cel care este cel mai 
prezent în viața pacientului fie că vorbim de 
spital, fie că vorbim despre policlinică sau orice 
altă formă organizată de a oferi îngrijiri medicale. 
Pe asistentul medical nu 
prea îl întreabă nimeni cum 
își gestionează emoțiile pe 
care le întâlnește atunci 
când tratează un pacient, 
sau chiar când stă de vorbă 
cu el...sau atunci când un 
pacient se pierde sub ochii 
lui... 
 
Pe asistentul medical nu îl 
întreabă nimeni dacă bunicul 
din salonul 5 îi amintește de 
bunicul lui care a murit de 
cancer de prostată așa cum 
face Rita Charon cu medicii ei 
rezidenți... și pentru că 
nimănui nu pare să îi pese de 
emoțiile asistentului medical... 
ne-am întrebat ce se întâmplă 
cu emoțiile întâlnirii cu un vârstnic, cum știu ei să 
treacă mai departe, la următoarea experiență?  
 
Dar atunci când își dau seama că vârstnicul cu 
care au stat de vorbă are vânătăi pe mâini și 
privește speriat? Dar atunci când își dau seama că 
bătrânul cu care stau de vorbă are vânătăi pe 
suflet și dor, pentru că se vede asta în ochii lor?  
Eu știu, dincolo de experiența de psiholog care 
este ceva  mai proaspătă, că din experiența de 
asistent medical am rămas în minte cu o bunică 
de la salonul 8, D8... o bunică pentru care am stat 

peste program vreo 2 zile, pe care am pieptănat-o 
și i-am ascultat poveștile. Am rămas cu 
sentimentul acela pe care ți-l poate oferi un salon 
gol, când te întorci bucuros după operația 
pacientului să regăsești zâmbetul mai puțin 
schimonosit de durere, zâmbetul mai plin de 
speranță... Acel 

salon 
gol 
am 
simțit că doare, am 
simțit că e rece până în măduva oaselor...pentu 
că atunci nu știam că aș putea învăța să îmi 
trăiesc emoțiile care sunt un tabu din punct de 
vedere profesional: ”Nu trebuie să te implici, să 
nu suferi!”. Dar câți dintre noi reușesc asta? 
Suferim, dragi colegi asistenți, suferim dragi 
colegi medici, suferim dragi colegi psihologi... 
suferim până când învățăm să luăm din întâlnirea 
cu pacientul nostru acel „ceva” pe care el și toți 
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cei care trec nu doar prin „mâinile noastre”, cum 
se obișnuiește să se spună, ci prin viețile noastre, 
lăsându-ne câte ceva. Și atunci învățăm că 
suntem atât de bogați... am învățat că am avut 
privilegiul să împletesc un păr de bunică grijulie, 
care cu siguranță a făcut asta cu copiii ei, cu 
nepoții ei care nu puteau fi acolo, atunci...și 
suferința mea devine bogație, așa că îi mulțumesc 
primei mele paciente de suflet că a fost parte din 
viața mea și iat-o... prezentă aici, în povestea mea 
de viață! 
 
Poate că vocea surdă a unui bătrân care privește 
în gol poate fi auzită... și ar putea fi auzită de ei, 
cei din linia întâi... asistenții, care mereu vor să 
facă mai mult decât pot, pentru că asta am avut 
ocazia să întânesc la curs... oameni care simt și 
care vor, oameni care vor să depășească limitele 
unui sistem și să fie mai aproape de oamenii din 
fața lor, care le sunt pacienți. 
 

(Cătălina Neculau)     
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9. Terapie Narativă Nivel 1 – Grupul 2  de 
formare la Iași   
 
 
Nimic nu poate fi mai plin de energie, mai vibrant, 
mai plin de provocare decât continuarea formării 
la un nou nivel! După lansarea programului de 
formare profesională la Psiterra în toamna anului 
2014 cu primul Grup de formare Terapie Narativă 
Nivel 1, anul acesta a apărut un al doilea GRUP!  
 
El poartă indicativul TN1 IS2 – adică Terapie 
Narativă Nivel 1, Grupul 2 din Iași! 
 
O compoziție absolut inedită: trei oameni de 
litere și un specialist în educația timpurie (și 
antreprenor pe lângă asta!). Narativitatea și-a 
găsit analiștii, practicienii, și pasionații! 
 
Modelul narativ se regăsește la Psiterra în mod 
original - singurul program de formare 
profesională în terapie narativă din lume care 
folosește activ martorul neimplicat și echipa de 
reflecție pe parcursul fiecărei zile și chiar a 
fiecărei secvențe de formare). Astfel, cine 
participă la formare are pe lângă formator și 1-2 
co-formatori simultan, în diferite secvențe, 
precum și 1-2-3 martori neimplicați sau organizați 
în adevărate echipe de reflecție. Numeroase 
„oglinzi”, variate ocazii de re-semnificare, prin re-
povestiri, și re-repovestiri care adaugă, de fiecare 
dată, viață pură la experiențele dinamice din 
formare. Intrăm colegi și... ieșim prieteni... pentru 
că poveștile reale de viață ne leagă și ne 
îmbogățesc, realizând o comunitate de învățare.  
 
Mulțumiri lui Vasile Baghiu, Cristinei Vidruțiu 
(care a străbătut Carpații, de la Cluj-Napoca trei 
weekend-uri la rând!), Danei Ene și Claudiei 
Mirosnicencu. Precum și darnicilor „martori”, 
contributori cu ore din viața lor la frumusețea 
unei „formări” nu doar de povești despre oameni, 
ci a unei omenii... de poveste! 

(Ovidiu Gavrilovici)                                                                 
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10. Terapie Narativă Nivel 2 – Grupul 1 de 

formare la Iași  

 

Iar atunci când Grupul 1 continuă călătoria prin ... 

„pădurea narativă” de experiențe... Nivelul 2 

devine locul privilegiat pentru 5 zile de expediție 

reconectându-ne la bazele practicii narative de 

anul trecut (noiembrie-decembrie 2014) și 

trecând mai departe. Urmează ca prin nivelurile 1 

și 2 să fim abilitați cu principalele atitudini 

narative – curiozitatea și respectul – influențiali și 

decentrați – și cu o serie de „hărți” care să ne 

permită explorări sistematice și atente cu alții, fie 

în terapie, fie în aplicații în educație, fie în 

sprijinul și dezvoltarea profesionalizării, în 

îngrijirile pentru sănătate, în consultanța 

comunitară sau cea organizațională... aplicațiile 

sunt nesfârșite pentru că au de a face cu orice 

este legat de comunicarea interumană, în orice 

domeniu profesional.  

 

Și în acest caz am beneficiat de sprijinul atent și 

respectuos al Cătălinei, Lăcrămioarei, Alionei. În 

weekend-urile care vor urma (pentru că la data 

realizării acestei pagini a avut loc doar prima din 

cele cinci zile de formare) vor mai avea ocazia să 

ni se alăture în calitate de martori neimplicați și 

studenții în psihologie voluntari la Psiterra 

precum și alți prieteni ai terapiei narative.  
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... și urmează pe 21 decembrie la ora 17:00 la 

Corpul R (Clădirea Școlii Doctorale a UAIC) de pe 

strada Lăpușneanu – cu intrarea dinspre Piața 

Eminescu, etajul 5, amfiteatrul R502: 

 

INPsiterra – Decembrie 2015! 

Întâlnirile Narative Psiterra, ediția decembrie are 

în centru pe psihologul, asistentul social, 

specialistul în resurse umane și fotograful 

pasionat Răzvan Lăzărescu – membru al 

Asociației Psiterra – care ne va provoca cu tema:  

Narațiunile și imaginarul vizual. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Până acum, în luna mai, Aliona Dronic ne-a 

prezentat „Scrierea structurată narativă. Metoda 

Dariei Kutuzova” și ne-a introdus în atmosfera 

proiectului „Refuz să mai suport abuzul în 

tăcere!”.  
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În luna iulie am avut parte de o prezentare cu 

public INPsiterra a studiului „Povești din viața 

trăită cu schizofrenie”, o contribuție originală a 

Cristinei Ristea.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

În contextul acțiunilor „Răspunsul la traumă” a 

Facultății de Psihologie în parteneriat cu Asociația 

Psiterra INPsiterra noiembrie a găzduit 

„Abordarea narativă și răspunsul la traumă”. 

 

 

Iar în luna septembrie Cristina Vameșu ne-a 

introdus în lumea consilierilor școlari prin 

„Intervenția de tip narativ aplicată în școală”.  
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Anul 1 Nr. 3 
Decembrie 2015 

 

  

CEI MAI NOI NARATIVIȘTI FORMAȚI LA 
PSITERRA VĂ UREAZĂ  

ALĂTURI DE ECHIPA PSITERRA 
„SĂRBĂTORI FERICITE ȘI LA MULȚI ANI!” 

http://www.psiterra.ro/

