Επιστημονικός Σύλλογος Μέριμνας Παιδιού και Εφήβου
Ανακοίνωση έναρξης ετήσιου εκπαιδευτικού προγράμματος
για το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020

Ο Επιστημονικός Σύλλογος Μέριμνας Παιδιού και Εφήβου (ΣΥΜΕΠΕ) ανακοινώνει
την έναρξη του ετήσιου εκπαιδευτικού του προγράμματος την Παρασκευή 8
Νοεμβρίου 2019 με γενικό θέμα:
Ζητήματα ψυχοπαθολογίας. Αίτημα, υποδοχή, διάγνωση των ψυχοπαθολογικών
καταστάσεων στα παιδιά και τους εφήβους

Προσκαλεσμένος ομιλητής για την Παρασκευή 8/11 το πρωί θα είναι ο
Pierre Delion, καθηγητής παιδοψυχιατρικής στο Πανεπιστήμιο της Lille που θα
μιλήσει με θέμα:
H σημασία της θεσμικής ψυχοθεραπείας στη θεραπευτική προσέγγιση. Βασικές έννοιες
και πρακτικές

Οι ημερομηνίες για τις επόμενες επτά συναντήσεις:
13 και 14 Δεκεμβρίου 2019, 10 και 11 Ιανουαρίου 2020, 14 και 15 Φεβρουαρίου, 13
και 14 Μαρτίου, 10 και 11 Απριλίου, 8 και 9 Μαΐου, 12 και 13 Ιουνίου.
ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
Ο βασικός κορμός ο οποίος είναι υποχρεωτικός για όλους τους συμμετέχοντες,
πραγματοποιείται με τη μορφή διήμερου εκπαιδευτικού προγράμματος, κατά κανόνα
τη δεύτερη Παρασκευή και το Σάββατο κάθε μήνα (Νοέμβριος 2019- Ιούνιος 2020)
Εμπεριέχει και τον μηνιαίο εκπαιδευτικό κύκλο «Από την βρεφική ηλικία στην
εφηβεία», που πραγματοποιείται την Παρασκευή το πρωί (11.00-14.00).

Το πρόγραμμα του έτους περιλαμβάνει
α) τον βασικό κορμό μαθημάτων (σύνολο ωρών 120)
1. Παρασκευή πρωί, 11:00-14:00, ΙΒ’ Κύκλος διαλέξεων «Από τη βρεφική
ηλικία στην εφηβεία» (εισηγητής: Γρ. Αμπατζόγλου. Σχολιασμός: Μ.
Φαϊτάκης). Συμμετέχουν επίσης προσκεκλημένοι ομιλητές).
2. Παρασκευή βράδυ, 20:00-22:30, μηνιαίο σεμινάριο ««Βασικές θεωρητικές
γνώσεις που αφορούν τη θεραπεία βρεφών, παιδιών και εφήβων». Εισηγητές:
Γρ. Αμπατζόγλου, προσκεκλημένοι ομιλητές)
3. Σάββατο πρωί, 10:00-13:30, α) Σεμινάριο «Τεχνικές θεραπευτικής
προσέγγισης και ψυχοπαθολογία» και β) Παρουσίαση περιστατικού.
Εισηγητής: Μ. Φαϊτάκης, προσκλεκλημένοι ομιλητές.
β) τρία επιπλέον μαθήματα τον χρόνο,
που επιλέγονται από τους τρέχοντες κύκλους διαλέξεων ή εργαστηρίων του
ΣΥΜΕΠΕ κατά τη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους (Νοέμβριος 2019 – Ιούνιος
2020). (Σύνολο ωρών 25-30)
Για την απόκτηση βεβαίωσης επιτυχούς παρακολούθησης απαιτείται η υποχρεωτική
παρακολούθηση όλων των μαθημάτων (βασικός κορμός και 3 επιλεγόμενα
μαθήματα).
Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα πλαισιώνεται και από άλλες επιστημονικές
δραστηριότητες, εκπαιδευτικές ημερίδες, ομάδες εργασίας, κινηματογραφικές
προβολές που οργανώνει ο ΣΥΜΕΠΕ κατά τη διάρκεια της χρονιάς.
ΠΑΡΟΥΣΙΕΣ:
Για την απόκτηση πιστοποιητικού επιτυχούς παρακολούθησης απαιτείται η
υποχρεωτική (εκτός απροόπτων) παρακολούθηση των μαθημάτων (βασικός κορμός
και 3 επιλεγόμενα σεμινάρια). Η τυπικότητα σε θέματα παρουσιών είναι απαραίτητη
για την καλή διεξαγωγή του προγράμματος. Οι παρουσίες δηλώνονται σε κάθε
μάθημα μέσω υπογραφών.
Για όσες και όσους δεν μπορούν να παρακολουθήσουν την πρωινή συνάντηση της
Παρασκευής στο «Βακούρα» λόγω εργασίας, θα γίνει πρόβλεψη για ηχογράφηση, ή
βιντεοσκόπηση, και θα βρεθεί λύση για την παρακολούθησή της.

Χώρος διεξαγωγής του προγράμματος:
Τα μαθήματα του εκπαιδευτικού προγράμματος (Παρασκευή βράδυ και Σάββατο
πρωί) πραγματοποιούνται στα γραφεία του ΣΥΜΕΠΕ Βας. Όλγας 83, 1ος ορ.
Θεσσαλονίκη (στάση Λαογραφικό Μουσείο). Τηλ. 2310 826040
Ο ΙΒ’ κύκλος διαλέξεων «Από τη βρεφική ηλικία στην εφηβεία» πραγματοποιείται
όπως κάθε χρονιά Παρασκευή πρωί, στην Αίθουσα 2 του κινηματογράφου Βακούρα,
(Ι. Μιχαήλ 8 στο κέντρο της Θεσσαλονίκης).
Οργάνωση:
Επιστημονικοί υπεύθυνοι/ εισηγητές:
Γρ. Αμπατζόγλου, ομότιμος καθηγητής Παιδοψυχιατρικής ΑΠΘ
Μ. Φαϊτάκης, Παιδοψυχίατρος, διευθυντής ΕΣΥ, Κοινοτικό Κέντρο Ψυχικής Υγείας
Κεντρικού Τομέα
Συντονισμός: Αίγλη Μπρούσκου, γραμματέας ΔΣ του ΣΥΜΕΠΕ (Τηλ. 2310826040
και 6947805282)
Επικοινωνία: symepe@gmail.com
Facebook: Επιστημονικός Σύλλογος Μέριμνας Παιδιού και Εφήβου
www.symepe.gr

