Η ΣΥΣΤΗΜΙΚΗ & ΤΑ ΣΗΜΕΙΑ ΤΩΝ ΚΑΙΡΩΝ
Προκλήσεις και Προσκλήσεις σ’ έναν κόσμο που αλλάζει

★09:00-09:30

ΣΑΒΒΑΤΟ 2 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ
Εγγραφές

09:30-09:40

Χαιρετισμοί
Πρόεδρος ΣΕΒΕ

09:40-10:00

Jacques Pluymaekers
«Η συστημική προσέγγιση, πάντα τόσο ουσιαστική σε καιρούς κρίσης »
(video – ειδική μαγνητοσκόπηση για τη Διημερίδα)

10:00-11:30

Στρογγυλό Τραπέζι
Συντονιστής: Δημήτρης Μπάσογλου
«Η αποτελεσματικότητα των δικαιωμάτων του ανθρώπου και η θεσμική τους υποστήριξη»
Κωνσταντίνος Τσιτσελίκης
«Οικονομική κρίση και διαχείριση της εγκληματικότητας στην Ελλάδα»
Κώστας Κοσμάτος
«Σκέψεις πάνω στη σχέση μας με τη Φύση»
Ευφροσύνη Μουρελή

11:30-12:00

Διάλειμμα

12:00-13:30

Στρογγυλό Τραπέζι
Συντονιστής: Ανδρέας Τσάφος
«“By design or by disaster?” Η σημασία των συστημικών προσεγγίσεων για μια κοινωνική-οικολογική αλλαγή»
Τάσος Ζήσης
«Ψυχικό σύμπτωμα: η μικρογραφία του κοινωνικού γίγνεσθαι»
Σοφία Ασαλέα
«Ο Λόγος της Κρίσης και η λογική της συστημικής επεξήγησης»
Θωμάς Σιώμος

13:30-15.00

Διάλειμμα

15.00-16:30

Εργαστήρια
«Παρεμβάσεις με δικαστική εντολή και ‘επιβεβλημένη βοήθεια’:
πώς να απελευθερωθούμε από ένα παράδοξο που εγκλωβίζει?»
Έλενα Καρκαζή
«Αναζητώντας συνδέσεις σε καιρούς εγκατάλειψης»
Παρασκευή Δημητρίου, Σεμόιρα Ζούλα, Λυκούργος Καρατζαφέρης, Θεοδώρα Ντέτσικα
«Ο σχεσιακός εαυτός στη θεραπευτική και εποπτική σχέση»
Ανδρέας Τσονίδης, Δημήτρης Μπάσογλου, Κέλλη Πατρίκου

16:30-16:45
16:45-17:45

Διάλειμμα
Μαζεύοντας τις ιδέες της ημέρας...
ξεκινώντας από μια συζήτηση με τον Jacques Pluymaekers (μέσω Skype)

10:00-10:15

ΚΥΡΙΑΚΗ 3 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ
Sussex Partnership NHS Foundation
Ιστορίες για τον ύπνο και για τα πράγματα που κάνουν μια διαφορά από ασυνόδευτα παιδιά
(Video από το τεύχος 31 του Μεταλόγου)

10:15-11:45

Στρογγυλό τραπέζι
Συντονίστρια Βιργινία Ιωαννίδου
Ρένος Παπαδόπουλος
Δουλεύοντας με πρόσφυγες και μετανάστες – τεχνολογικά ή συνεργικά;
Video (από το τεύχος 31 του Μεταλόγου)

Umberta Telfener & Pietro Barbetta
«Ο κόσμος και η θέση μας σε αυτόν ως συστημικοί στοχαστές. Η σχέση μας και η τοποθέτησή μας
ως προς τις επικρατούσες παρεμβάσεις / συστήματα ψυχικής υγείας»
(video – ειδική μαγνητοσκόπηση για τη Διημερίδα)

Alain Chabert
«Aριστοτέλης, Hannah Arendt, Ηθική και Συστήματα»
(video – ειδική μαγνητοσκόπηση για τη Διημερίδα)

11:45-12:15

Διάλειμμα

12:15-13:15

Στρογγυλό τραπέζι
Συντονίστρια: Μαρία Παντελάκη
«Ιστορίες εφήβων σε έναν κόσμο που αλλάζει: μυστικά και ψέμματα»
Αλεξάνδρα Τσουκάτου
«Συστημική Ψυχοθεραπεία και Ευεξία. Σκέψεις για μια συστημική Κοινωνικό-Ψυχο-Σωματική»
Σταύρος Καρπουχτσής

13:15-14:15

Διάλειμμα

14:15-15:45

Εργαστήρια
«Μιλώντας για τα όνειρα και τις προσωπικές ιστορίες σε πλαίσια προστατευτικής φύλαξης (κράτησης)
ανηλίκων αιτούντων άσυλο και προσφύγων»
Καλυψώ Τόττη
«Παραμύθι και πολυφωνία: Εφαρμογές στον χώρο της τοξικοεξάρτησης»
Όλγα Κωνσταντίνου

15::45-16:00

Διάλειμμα

16:00-17:00

Ο λόγος στους/στις εκπαιδευόμενους/ες στη Συστημική Ψυχοθεραπεία : συζητώντας με αφορμή τη Διημερίδα
Συντονίστριες : Μαριλένα Αγγελή, Βασιλική Βατάλη, Αναστασία Γεϊτσίδου, Βασιλική Σταμάτη
Κλείσιμο της Διημερίδας
★

παράκληση προς όλους/ες για έγκαιρη προσέλευση

