Κλινικά Ψυχαναλυτικά Σεμινάρια

Γαλλικό Ινστιτούτο Θεσσαλονίκης
Σάββατα 4/11/17, 13/1/18, 3/3/18
Ψυχαναλυτικός Κύκλος Θεσσαλονίκης
Ελληνική Εταιρεία της Νέας Λακανικής Σχολής

Κλινικά Ψυχαναλυτικά Σεμινάρια
Ο Ψυχαναλυτικός Κύκλος Θεσσαλονίκης της Ελληνικής Εταιρείας της Νέας Λακανικής
Σχολής, στο πλαίσιο των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων του, πρόκειται να διοργανώσει
κλινικά ψυχαναλυτικά σεμινάρια για σπουδαστές και επαγγελματίες της ψυχικής υγείας.
Σκοπός αυτής της πρώτης σειράς μαθημάτων είναι να παράσχει στους συμμετέχοντες τις
θεμελιακές γνώσεις για την αντιμετώπιση της ψυχικής νόσου.
Το πρόγραμμα θα διεξαχθεί στο Γαλλικό Ινστιτούτο Θεσσαλονίκης, Λεωφόρος Στρατού 2Α.
Περιλαμβάνει τρεις δίωρες συναντήσεις στις παρακάτω ημερομηνίες ως εξής:
1. Σάββατο 4 Νοεμβρίου 2017 12:00 -14:00
2. Σάββατο 13 Ιανουαρίου 2018 12:00 -14:00
3. Σάββατο 3 Μαρτίου 2018
12:00 -14:00
Τα θέματα κατά σειρά θα είναι:
1. Παράνοια
– Εισηγητές: Νούλη Απαζίδου και Ελισάβετ Νεοφυτίδου
2. Μελαγχολία – Εισηγητές: Κατερίνα Κράββα, Βερονίκη Πατιά και Θάνος Ξαφένιας
3. Σχιζοφρένεια – Εισηγητές: Ευάγγελος Ντούρος και Θεόδωρος Βαλαμουτόπουλος
Θα συζητηθούν η διαφοροδιάγνωση, τα συμπτώματα και η αντιμετώπισή τους σύμφωνα με
την ψυχαναλυτική αντίληψη. Σε όλα τα σεμινάρια κύριος συντονιστής θα είναι ο κ. Ρεζινάλντ
Μπλανσέ (ψυχαναλυτής, μέλος της Νέας Λακανικής Σχολής και της Σχολής του Φροϋδικού
Αιτίου – rblanchet@otenet.gr ). Οι εισηγητές είναι ειδικοί ψυχίατροι και κλινικοί ψυχολόγοι.
Λόγω του περιορισμένου αριθμού των θέσεων οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να
αποστείλουν μήνυμα με το ονοματεπώνυμο, την ηλικία, την επαγγελματική τους
απασχόληση καθώς και τις σχετικές σπουδές που έχουν κάνει -ακαδημαϊκές ή/και
ψυχαναλυτικές.
Οι αιτήσεις και τα όποια ερωτήματα πρέπει να απευθύνονται στους:
Ευάγγελο Ντούρο - durogoo8@gmail.com τηλ. 697 4868714 και
Κατερίνα Κράββα – kravvakaterina@yahoo.co.uk τηλ. 697 4331964
Ο κάθε υποψήφιος θα λάβει εγκαίρως μια απάντηση, θετική ή αρνητική, για την
συμμετοχή του.
Θα χορηγηθεί πιστοποιητικό συμμετοχής σε όσους παρακολουθήσουν όλη τη σειρά
των σεμιναρίων.
ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
30 ευρώ (προπληρωμή όλης της σειράς των σεμιναρίων)
15 ευρώ (κάθε αυτοτελές σεμινάριο)
Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΛΑΚΑΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ (ΕΕ-ΝΛΣ) - www.greeksociety-nls.gr
είναι μια επιστημονική εταιρεία μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, η οποία ορίζεται ως «εντεταγμένη
εταιρεία» στη New Lacanian School (NLS). Ιδρύθηκε την 1η Μαρτίου 2003 στην Αθήνα και η ίδρυσή
της αποτελεί σταθμό στην ανάπτυξη της ψυχανάλυσης λακανικού προσανατολισμού στην Ελλάδα.
Σκοπός της ΕΕ-ΝΛΣ είναι η προώθηση της μελέτης και της διάδοσης της ψυχανάλυσης στην Ελλάδα.
Τούτο λαμβάνει χώρα σε εναρμόνιση με τους σκοπούς της NLS και σε συντονισμό με τις
δραστηριότητες της τελευταίας, καθώς και της Παγκόσμιας Εταιρείας Ψυχανάλυσης (Association
Mondiale de Psychanalyse, ΑΜΡ). Η Ψυχανάλυση είναι το περιοδικό της Ελληνικής Εταιρείας.
ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ υποστηρίζεται από την Ακαδημία Κλινικών Σπουδών της
Αθήνας (ΑΚΣΠΑ) - http://www.apaks.gr/ - και το Γαλλικό Ινστιτούτο Θεσσαλονίκης.

