Διήμερο training course στη μέθοδο Ψυχοθεραπείας Sandplay
Θεσσαλονίκη 11-12 Μαΐου 2018

Σκόπος
Σκοπός του training course είναι να γίνει μια εισαγωγή στο συναρπαστικό κόσμο της
ψυχοθεραπείας Sandplay και κυρίως να παρουσιαστούν οι μηχανισμοί μέσα από τους
οποίους αποκτά ο θεραπευτής στοιχεία για να κατανοήσει και να ερμηνεύσει τις
αντιδράσεις του θεραπευόμενου αξιοποιώντας το συμβολικό χαρακτήρα των εργαλείων
που διαθέτει. Στόχος του εργαστηρίου είναι να δώσει στους συμμετέχοντες την ευκαιρία να
έχουν μια ισχυρή βιωματική εμπειρία από τη μέθοδο Sandplay, να συνομιλήσουν γύρω
από αυτήν κάνοντας σχόλια, ερωτήσεις και διάλογο σε φιλική ατμόσφαιρα αλλά και να
εμπνευστούν κάνοντας τη δική τους περαιτέρω έρευνα.
Απευθύνεται
Απευθύνεται σε ψυχολόγους, ψυχοθεραπευτές, κοινωνικούς λειτουργούς, ειδικούς
παιδαγωγούς,

εκπαιδευτικούς

και

ηθοποιούς

–

εμψυχωτές

που

θέλουν

να

χρησιμοποιήσουν τις μεθόδους της αμμοθεραπείας στο χώρο εργασίας τους.
Επισκόπηση Training Course
Κατά τη διάρκεια αυτού του διημέρου, οι συµµμετέχοντες εισάγονται στην αµµοθεραπεία,
την ιστορία και την ανάπτυξή της, τις θεωρητικές βάσεις της, καθώς και τα βασικά
συστατικά που εμπλέκονται στη θεραπευτική εφαρμογή της (εισαγωγή στις περιπτώσεις,
δημιουργία συλλογής, δημιουργία φακέλων και καταγραφή περιπτώσεων). Επίσης,
παρουσιάζονται οι οµοιότητες και οι διαφορές µεταξύ της αµµοθεραπείας µε άλλων
θεραπευτικών προσεγγίσεων, εξερευνώντας το πώς η πρώτη µπορεί να συνυπάρχει µε
άλλες θεραπευτικές µεθόδους.
Αναλυτικό Πρόγραμμα
•

Παρασκευή 11 Μαΐου

12:00–13:30: Εισαγωγή και επισκόπηση του προγράμματος. Εξοικείωση με την άμμο και
τα σύμβολα .
13:30 – 15:00: Βασικές αρχές του Sandplay
15:00–15:20 Break
15:20–17:30: Πρακτική εφαρμογή
17:30–18:00 Συζήτηση και ερωτήσεις

•

Σάββατο 12 Μαΐου

13:00–14:30: Βασικές αρχές του Sandplay
14:30 – 16:00: Μελέτη περιπτώσεων (Case study)
16:00–16:20 Break
16:20–18:30: Δημιουργία συλλογής, δημιουργία φακέλων και καταγραφή περιπτώσεων
18:30–19:00 Συζήτηση και ερωτήσεις

Πληροφορίες για το Εργαστήριο

•

Κόστος: 300 € (270€ για τις εγγραφές που θα γίνουν πριν τις 25/4)

•

Χώρος: Ψυχοθεραπευτικό Κέντρο Μαρία Α. Χρήστου , Αγγελάκη 5

•

Γλώσσα: Ελληνικά

•

Χορηγείται πιστοποίηση

Δήλωση Συμμετοχής/ Επιπλέον Πληροφορίες:
•

Τηλέφωνο: (2310) 325-141 & 6977959230

•

E-mail:mkhristu@gmail.com

•

http://art-sandplay-therapy.gr/

•

https://www.facebook.com/sandplaythessaloniki/

Λογαριασμός για την κατάθεση της προκαταβολής
•

Maria Anastasopoulou

•

PIRAEUS BANK (mastercard): 5280550026695019

