Συμβουλευτικό Κέντρο Στήριξης στο Πένθος, Θεσσαλονίκη

Β’ ΚΥΚΛΟΣ EΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ
«ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΠΑΙΔΙΩΝ, ΕΦΗΒΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ ΠΟΥ
ΠΕΝΘΟΥΝ»
Στόχοι επιμόρφωσης: (α) κλινική αξιολόγηση των παιδιών, εφήβων και οικογενειών
που βιώνουν τραυματικές απώλειες, (β) η ψυχολογική στήριξη τους σε καταστάσεις
κρίσης, και όταν χρήζουν μακρόχρονη ψυχοθεραπευτική παρέμβαση, (γ) η
διαχρονική στήριξη της οικογένειας, όταν μέλος της πάσχει από απειλητική για τη
ζωή ασθένεια.
Συμμετέχοντες: 20 ψυχολόγοι, παιδοψυχίατροι, κοινωνικοί λειτουργοί,
ψυχοθεραπευτές με άδεια άσκησης επαγγέλματος (κατόπιν επιλογής) που έχουν
παρακολουθήσει τον Α΄ κύκλο επιμόρφωσης ή προηγούμενο πρόγραμμα Κατάρτισης
της Μέριμνας σε θέματα πένθους.
Διάρκεια: 50 ώρες
Θεματικές Ενότητες Β’ Κύκλου
1.
2.
3.
4.
5.

Τραυματικός θρήνος παιδιών, εφήβων και ενηλίκων σε καταστάσεις πένθους
Η κλινική συνέντευξη με «ψυχικά ευάλωτα» παιδιά, εφήβους και ενήλικες
Στηρίζοντας την οικογένεια μετά την αυτοκτονία αγαπημένου προσώπου
Στηρίζοντας την οικογένεια μετά τη δολοφονία αγαπημένου προσώπου
Στηρίζοντας την οικογένεια όταν ο γονιός πάσχει από απειλητική για τη ζωή
ασθένεια
6. Στηρίζοντας το παιδί και τον έφηβο με απειλητική για τη ζωή ασθένεια, την
οικογένεια και το σχολικό περιβάλλον
7. Πένθος στην οικογένεια μετά το θάνατο παιδιού
Η προσέγγιση των παραπάνω θεμάτων θα γίνει μέσα από θεωρητικές εισηγήσεις,
συζητήσεις κλινικών περιπτώσεων, προβολή και ανάλυση εκπαιδευτικών βίντεο και
βιωματικών ασκήσεων. Ο συντονισμός των συναντήσεων και η εποπτεία του
συνολικού εκπαιδευτικού έργου θα πραγματοποιηθεί από τα στελέχη του
Συμβουλευτικού Κέντρου Στήριξης στο Πένθος της Μέριμνας στη Θεσσαλονίκη.

Κόστος: 300 ευρώ
(100 ευρώ προκαταβολή μετά την επιλογή του ενδιαφερόμενου. Το υπόλοιπο ποσό
να εξοφληθεί σε δύο ισόποσες δόσεις).
_____________________________________________________________________
Όλοι οι συμμετέχοντες θα λάβουν βεβαίωση παρακολούθησης.
Ημερομηνία λήξης αιτήσεων εκδήλωσης ενδιαφέροντος:
για επιμόρφωση στη Θεσσαλονίκη: 25 Απριλίου 2018
Παρακαλώ συμπληρώστε το ΕΝΤΥΠΟ «Αίτηση συμμετοχής στο Πρόγραμμα
Επιμόρφωσης ΣΤΗΡΙΞΗ ΠΑΙΔΙΩΝ, ΕΦΗΒΩΝ, ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΣΤΟ
ΠΕΝΘΟΣ» που βρίσκεται στην ιστοσελίδα της Μέριμνας www.merimna.org.gr και
στείλτε το στο thessaloniki.support@merimna.org.gr

Έναρξη επιμόρφωσης: 4 Μαΐου 2018
Οι εκπαιδευτικές συναντήσεις θα υλοποιούνται ένα διήμερο το μήνα (Παρασκευή
18.00-21.00 και Σάββατο 10.00-17.00) τις ακόλουθες ημερομηνίες:






4 και 5 Μαΐου 2018
1 και 2 Ιουνίου 2018
14 και 15 Σεπτεμβρίου 2018
12 και 13 Οκτωβρίου 2018
9 και 10 Νοεμβρίου 2018

Χώρος διεξαγωγής: Μέριμνα | Φράγκων 13, 7ος Όροφος
Επικοινωνία: 2310 510010
E-mail : thessaloniki.support@merimna.org.gr

