Κύκλος Μελέτης και Εφαρµογών Συστηµικών Αναπαραστάσεων
για Επαγγελµατίες Ψυχικής Υγείας
περίοδος Σεπτεµβρίου 2018 - Ιουνίου 2019
Συντονίστρια
Ευτυχία Παπατζανάκη
Κοινωνική Λειτουργός
Συστηµική Ψυχοθεραπεύτρια και Σύµβουλος (κάτοχος Ε.C.P)
Συντονίστρια Συστηµικών Αναπαραστάσεων (DGfS).
Είναι ετήσιος κύκλο κατάρτισης στη µέθοδο των Συστηµικών Αναπαραστάσεων
που απευθύνεται σε επαγγελµατίες και εκπαιδευόµενους ψυχοθεραπευτές και
συµβούλους, ανεξαρτήτως θεραπευτικής προσέγγισης. Οι συµµετέχοντες/ουσες
θα γνωρίσουν σε βάθος θεωρητικά και βιωµατικά την µέθοδο και τις κυριότερες
µορφές
και
εφαρµογές
της
στα
ανθρώπινα
συστήµατα.
Στη διάρκεια αυτού του κύκλου κατάρτισης
θα
µελετήσουν
το
θεωρητικό
υπόβαθρο
της
µεθόδου
,
τις βασικές αρχές της εργασίας µε Συστηµικές Αναπαραστάσεις και τις βασικές
µορφές και τύπους αναπαραστάσεων ( θα δοθούν σχετικές σηµειώσεις και
βιβλιογραφία).
- θα αξιοποιήσουν την µέθοδο για την επαγγελµατική και την προσωπική ανάπτυξη
τους (όλοι/ες οι συµµετέχοντες/ουσες θα δουλέψουν µε αναπαραστάσεις προσωπικά
και επαγγελµατικά θέµατα).
- θα έχουν την ευκαιρία για εντατική βιωµατική εκπαίδευση και πρακτική στη
µέθοδο ως εκπρόσωποι σε ανοικτά εργαστήρια αναπαραστάσεων και σε υποοµάδες
µελέτης.
- θα τους δοθεί η δυνατότητα να έχουν υποστήριξη του θεραπευτικού τους έργου (µε
εποπτεία περιστατικών τους ή συνοδεία πελατών τους για Συστηµική Αναπαράσταση)
- θα µάθουν να χρησιµοποιούν την µέθοδο µε πελάτες τους σε ατοµικές συνεδρίες
(µε χρήση εικόνων και συµβόλων στη θέση εκπροσώπων).
- Με την ολοκλήρωση του βασικού κύκλου θα δοθεί βεβαίωση παρακολούθησης.
Όσοι/ες συµµετέχοντες/ουσες ενδιαφέρονται να εµβαθύνουν και να
εξασκηθούν περισσότερο µπορούν να έχουν, σε επόµενο κύκλο, επιπλέον πρακτική και
εποπτεία.
Η Συνολική διάρκεια του βασικού κύκλου σεµιναρίων είναι 160 ώρες
( 10 διήµερα: περίπου ένα Σαββατοκύριακο το µήνα)
Τόπος ∆ιεξαγωγής
Β. Σοφίας 51, Μετρό Ευαγγελισµός
& Γεροστάθη 6, Λυκαβηττός
∆ηλώσεις ενδιαφέροντος
6976631842
έως ∆ευτέρα 24 Σεπτεµβρίου 2018.
Θα προηγηθούν ατοµικές συναντήσεις γνωριµίας των υποψηφίων συµµετεχόντων
µε την συντονίστρια
Επίσης θα γίνουν 2 Προκαταρτικές συναντήσεις:
Παρασκευή 28 Σεπτεµβρίου, 17.00 - 21.00 :
Εισαγωγικό δωρεάν Σεµινάριο µε θέµα «Γνωριµία µε τις Συστηµικές
Αναπαραστάσεις" και
Σάββατο 29 Σεπτεµβρίου, 10.00-18.00
το πρώτο ανοικτό εργαστήριο συστηµικών αναπαραστάσεων της περιόδου 2018-2019

Η επίσηµη έναρξη του κύκλου κατάρτισης Σάββατο 20 Οκτωβρίου 2018 και η
Λήξη : Κυριακή 30 Ιουνίου 2019
Χώροι ∆ιεξαγωγής:
Β. Σοφίας 51, Μετρό Ευαγγελισµός & Γεροστάθη 6, Λυκαβηττός
Κόστος Συµµετοχής:
Για τον πλήρη κύκλο 160 ώρες - 10 διήµερα :
Επαγγελµατίες ψυχοθεραπευτές/σύµβουλοι 1100 € και Εκπαιδευόµενοι/ες 800 €,σε
10 µηνιαίες δόσεις.
Ή 850€ & 550€ αντίστοιχα αν γίνει εξόφληση µέχρι 20 ∆εκεµβρίου (σε 2-3
δόσεις)
∆ηλώσεις ενδιαφέροντος και περισσότερες πληροφορίες στο 6976631842
και αναλυτικό πρόγραµµα και θεµατολογία στο www.exelixi-psychotherapy.gr

