Συγκινησιακά Εστιασμένη Θεραπεία - EFT Greece

ΕΝΑΡΞΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Το Ελληνικό Δίκτυο για την Συγκινησιακά Εστιασμένη Θεραπεία (EFT)
ανακοινώνει την έναρξη του πρώτου εκπαιδευτικού
προγράμματος στo EFT στην Ελλάδα.
Προσκεκλημένη: Dr. Sue Johnson
Ημέρες: 12-13 Μαΐου 2012.
Αγαπητοί συνάδελφοι,
Με χαρά σας ανακοινώνουμε την δημιουργία του Ελληνικού Δικτύου για την Συγκινησιακά
Εστιασμένη Θεραπεία (EFT). Σκοπός του Δικτύου είναι η δημιουργία μιας κοινότητας
επιστημόνων που ενδιαφέρονται ενεργά για το EFT και την προαγωγή της εφαρμογής του στην
Ελλάδα.
Η Συγκινησιακά Εστιασμένη Θεραπεία (EFT) είναι ένα μοντέλο θεραπείας που έχει θεωρητικές
ρίζες στη Συστημική Προσέγγιση ως πλαίσιο κατανόησης της δυναμικής διεργασίας της σχέσης
του ζευγαριού. Ταυτόχρονα, αξιοποιεί τη Θεωρία του Δεσμού όσον αφορά τις ανάγκες της
ενήλικης σχέσης αγάπης και, επιπλέον, χρησιμοποιεί συγκεκριμένες τεχνικές της Βιωματικής
Θεραπείας.
Ουσιαστικά το μοντέλο EFT απαρτιώνει την διαπροσωπική συστημική προσέγγιση, τη θεωρία
του δεσμού και την ενδοπροσωπική βιωματική προσέγγιση.
Το EFT Greece παρέχει προγράμματα εκπαίδευσης – μεμονωμένα εργαστήρια, εξειδίκευση και
εποπτεία – σε επαγγελματίες ψυχικής υγείας, ώστε να συμβάλλει στην ανάπτυξη
ψυχοθεραπευτών ειδικευμένων στην συγκεκριμένη προσέγγιση τόσο στην θεραπεία ζεύγους,
όσο και στη θεραπεία οικογένειας.
Έτσι, σε συνεργασία με το Αθηναϊκό Κέντρο Μελέτης του Ανθρώπου, το EFT Greece σας
προσκαλεί στον πρώτο κύκλο εκπαίδευσης στο EFT στην Ελλάδα, όπου προσκεκλημένη
εκπαιδεύτρια είναι η ίδια η ιδρύτρια της προσέγγισης, Dr. Sue Johnson (www.iceeft.com )
Η Sue Johnson έχει δώσει διαλέξεις σχετικά με το EFT διεθνώς για πάνω από 25 χρόνια, έχει
εκπαιδεύσει πλήθος επαγγελματιών ψυχικής υγείας ανά τον κόσμο και είναι ευρέως
αναγνωρισμένη για την εξαιρετική διδασκαλία της και τις δεξιότητές της στην θεραπεία. Έχει
λάβει πολυάριθμα βραβεία διεθνώς - θεωρείται ως μια από τους πιο σημαντικούς
ψυχοθεραπευτές ζεύγους στον κόσμο σήμερα.
Στόχος του συγκεκριμένου αυτού εκπαιδευτικού διημέρου, είναι μια πρώτη ευαισθητοποίηση
τόσο στη θεωρητική βάση του EFT, όσο και στις θεραπευτικές μεθόδους του: μια σημαντική
ευκαιρία εξοικείωσης με την επιστημονικά τεκμηριωμένη θεραπεία EFT για τα σύνθετα
προβλήματα στο ζευγάρι.
Για όσους ενδιαφέρονται να συνεχίσουν την εκπαίδευση τους και να ειδικευτούν περαιτέρω στο
EFT, μπορούν να ενταχθούν στο πλήρες πρόγραμμα εκπαίδευσης, που οργανώνει το EFT
Greece σε στενή συνεργασία με το International Centre for Excellence in Emotionally Focused
Therapy (ICEEFT).
Το πρόγραμμα αυτό είναι πιστοποιημένο επισήμως από το ICEEFT (www.iceeft.com ) και η
έναρξη του θα πραγματοποιηθεί το Σεπτέμβριο 2012.
(συνέχεια στην πίσω σελίδα)
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Περισσότερες πληροφορίες για την συνέχιση και ολοκλήρωση του εκπαιδευτικού προγράμματος
θα βρείτε στην ιστοσελίδα του Δικτύου (www.eft.net.gr).
Γλώσσα: Αγγλικά με ταυτόχρονη μετάφραση στα Ελληνικά.
Τόπος: Κέντρο Πολιτισμού «Ελληνικός Κόσμος», Αίθουσα «Ιφιγένεια-2», Πειραιώς 254,
Ταύρος
Ώρες: Σάββατο 12 και Κυριακή 13 Μαΐου, 9:30πμ - 5:30μμ
Δίδακτρα:
Τα δίδακτρα του διημέρου ορίστηκαν έτσι ώστε να καλύπτουν μόνο τα έξοδα διοργάνωσης
(αίθουσα, μετάφραση, φιλοξενία εκπαιδευτή, καφές/ελαφρύ γεύμα ...).
Κόστος διημέρου:
150€ για εγγραφές έως 20 Απριλίου 2012, 100€ για εκπαιδευόμενους
200€ για εγγραφές μετά τις 20 Απριλίου 2012, 150€ για εκπαιδευόμενους

* Θα δοθεί βεβαίωση παρακολούθησης
Τραπεζικοί Λογαριασμοί: Μπορείτε να πληρώσετε με κατάθεση στον λογαριασμό της
Ε.Π.Ε.Α.Σ. στις τράπεζες:
EFG Eurobank: 0026 0221 310 200 425083

IBAN GR: 430260221 0000310 200 425083

Εμπορική Τράπεζα: 83469714

IBAN GR: 66 0120 0010 0000 0008 3469 714

*Παρακαλούμε ζητήστε να βάλουν οπωσδήποτε το επίθετό σας και την λέξη «EFT» σαν
σημείωση στην κατάθεση για να μπορούμε να την επιβεβαιώσουμε.
Δηλώστε συμμετοχή στέλνοντάς μας τα στοιχεία σας (όνομα, διεύθυνση με ταχυδρομικό
κώδικα, τηλέφωνο, email, ημερομηνία κατάθεσης, όνομα τράπεζας & αριθμό παραρτήματος
τραπέζης) τηλεφωνικά ή με φαξ στο 210-6898031 ή με email στο info@eft.net.gr

Σας περιμένουμε με χαρά να συνδημιουργήσουμε αυτό το καινούργιο δίκτυο.
Με εκτίμηση,
Η Οργανωτική Oμάδα του Δικτύου
Κυριακή Πρωτοψάλτη-Πολυχρόνη, Αναστασία Βλαχογεωργάκη, Αλεξάνδρα Δημητριάδου,
Ιωάννα Κουκού, Παναγιώτα Παυλοπούλου, Νίκος Σπηλιόπουλος.
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