ΝΕΟΣ ΚΥΚΛΟΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ:
«Ανάπτυξη τησ ςυναιςθηματικήσ ευφυΐασ μζςα από την εικαςτική ζκφραςη
για παιδιά και εφήβουσ»
Στόχοσ του ςεμιναρίου είναι η κατανόηςη τρόπων προςζγγιςησ και ψυχολογικήσ παρζμβαςησ
παιδιϊν και εφήβων μζςα από την χρήςη τησ ςυμβολικήσ ζκφραςησ και η εκπαίδευςη ςτην χρήςη
τησ τζχνησ ςτην ςυμβουλευτική για παιδιά.

Πρόγραμμα ςυναντήςεων:




Τετάρτη 23/11/16, 17:00 – 20:00
Δευτέρα 28/11/16, 17:00 – 20:00
Τετάρτη 30/11/16, 17:00 – 20:00

Περιεχόμενο ςεμιναρίου:
1.
2.
3.
4.

Εικαςτικό ςυνεδρύα 1
Εικαςτικό ςυνεδρύα 2
Εικαςτικό ςυνεδρύα 3
Ιςτορικό αναδρομό και το θεωρητικό πλαύςιο τησ θεραπεύασ μϋςω τησ τϋχνησ ςτην ψυχολογύα
και την ψυχιατρικό
5. Η τεχνικό τησ εικαςτικόσ ϋκφραςησ- Σημειώςεισ
6. Πώσ μασ βοηθϊει η εικαςτικό δημιουργύα
7. Συνεργαςύα με διαςυνδετικό ομϊδα
8. Εικαςτικϋσ ςυνεδρύεσ 1-2-3. Παρουςύαςη περιςτατικών
9. Παρουςύαςη περιςτατικού 1: ¨Αναλύοντασ τον εςωτερικό κόςμο ενόσ εφόβου¨.
10. Παρουςύαςη περιςτατικού 2: ¨Συνομιλώντασ με ϋνα 7χρονο παιδύ¨.
11. Βιβλιογραφύα

Ειςηγήτρια:
Έλςα Δημοπούλου, Ψυχολόγοσ – Art Therapist
(University of Kent, MA in Art therapy King’ s College, MA in Relationships
Counselling in Hull University)
Σπούδαςε Εφαρμοςμϋνη Κοινωνικό με Κλινικό Ψυχολογύα ςτο Πανεπιςτόμιο του Kent
τησ Αγγλύασ (Bsc). Συνϋχιςε τισ ςπουδϋσ τησ ςτο King’s College όπου πόρε μεταπτυχιακό
δύπλωμα ςτην Εικαςτικό Ψυχοθεραπεύα για παιδιϊ και εφόβουσ. Έχει απαςχοληθεύ ωσ παιδοψυχολόγοσ
ςτον εκπαιδευτικό οργανιςμό Place to Βe όπου όταν υπεύθυνη για τισ ςυμβουλευτικϋσ υπηρεςύεσ ςε
ςχολεύα καθώσ και ςτην παιδοψυχιατρικό κλινικό του νοςοκομεύου Guy’s ςτο Λονδύνο. Εργαςύεσ τησ
ϋχουν δημοςιευτεύ ςτο βιβλύο Διϊγνωςη και Αξιολόγηςη Παιχνιδιού με τύτλο: «Τεχνικϋσ αφόγηςησ
ιςτορύασ για την αξιολόγηςη των ςυναιςθηματικών προβλημϊτων και προβλημϊτων ςυμπεριφορϊσ των
παιδιών». Το 2013 τελεύωςε και το δεύτερο μεταπτυχιακό τησ ςτη ςυμβουλευτικό ζευγαριού ςτο
πανεπιςτόμιο του Hull τησ Αγγλύασ.
Στην Ελλϊδα εργϊζεται ιδιωτικϊ ωσ ψυχολόγοσ με εξειδύκευςη ςτη ςυμβουλευτικό ζευγαριού,
ςυμβουλευτικό γονϋων και ςτην εικαςτικό ψυχοθεραπεύα για παιδιϊ. Παρϊλληλα ϋχει εκπαιδευτεύ ςτον
επαγγελματικό προςανατολιςμό για εφόβουσ από την ISON PSYCHOMETRICA.

Περιςςότερεσ πληροφορίεσ: 210 – 8217710 , contact@bhc.gr
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