Asociaţia Română de Psihodramă Clasică vă invită pe o nouă scenă, cu o puternică încărcătură istorică,
să experimentăm, să explorăm și să fim împreună. Țara Hațegului, Sarmizegetusa, este localitatea gazdă a
Școlii de Vară 2018, zonă în care se găsesc unele dintre cele mai importante monumente de arhitectură si
arheologie din țara noastră. O zonă aflată la confluența istoriei cu arta și spiritualitatea, iar prin prezența
noastră și cu psihoterapia.
DE CE aici?!
Pentru că Ulpia Traiana Sarmizegetusa a fost capitala provinciei romane Dacia, întemeiată la porunca
împăratului Traian;
Pentru că zona a fost sursa de inspirație a lui Jules Verne pentru cartea sa, „Castelul din Carpați”;
Pentru că este prima zonă din România unde s-au descoperit mai multe specii de dinozauri ierbivori
(Telmatosaurus, Zalmoxes, Magyanosaurus, Struthiosaurus) și o specie de dinozauri carnivori (Elopteryx);
Pentru că ne place să explorăm și să fim împreună în mijlocul verii, de peste 10 ani!
Așadar, vă aşteptăm într-un spațiu magic, ce invită la întâlnirea cu sine și cu ceilalți, prin sesiuni de
psihodramă, momente de bucurie şi tele, într-un cadru de poveste și magie, însuflețit.
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PROGRAM:>

Joi, 05 iulie 2018
16.30 – 17.30 - înregistrare participanţi
17.30 – 20.00 - sesiune deschidere
W1 - Radu Vulcu și Mihaela Bucuță – „Jocul de-a vacanța”

20.30 – cină

Vineri, 06 iulie 2018
08.00 – 09.30 - mic dejun
09.30 – 11.30 - workshopuri în paralel
W2 - Violeta Pecican Gherănescu - „Psihodrama individuală și adultul cu tulburare din spectru autist”
W3 - Irina Ștefănescu - „Dă viaţă instrumentelor din metode de acţiune în viaţa de zi cu zi! ”

12.00 – 14.00 - workshopuri în paralel
W4 - Irina Gruia - „Vindecarea rănilor fundamentale”
W5 - Angela Ionescu - „Atingerea unui apropiat îndepărtat”

14.00 – 15.30 - prânz
17:00 – 18:00 - ședință ARPsiC
18.00 – 20.00 - workshop
W6 - Aureliana Tuță - „Întâlnire cu magia” – situl arheologic Ulpia Traiana Sarmizegetusa

20.30 – cină

Sâmbată, 07 iulie 2018
08.00 – 09.30 - mic dejun
09.30 – 11.30 - workshopuri în paralel
W7 - Ramona Răducan - „Convingerile limitative”
W8 - Buzoianu Teodora & Niculescu Adriana - „Exerciții de eliberare de traume și tensiuni”

12.00 – 14.00 - workshopuri în paralel
W9 - Adrian Bratu - „Copil cu TSA versus psihodramă”
W10 - Elena-Iulia Petcu - „Castelul interior- călătorie prin metaforă”

14.00 – 15.30 - prânz
16.00 - 20.00 – workshop
W11&W12 - Mihaela Bucuță – „Teambuilding și metode de acțiune”

21.00 – ceaun & foc de tabără & banchet

Duminică, 08 iulie 2018
08.00 – 09.30 mic dejun
09.30 – 11.30 - workshop
W13 – Stylianos N. Lagarakis - „The crisis in our sexual relationships”

12.00 – 14.00 - sesiune de încheiere
W14 – Mihaela Bucuță și Radu Vulcu – „Homo Ludens”

IMPORTANT:>
Taxa aferentă şcolii de vară se achită în contul ARPsiC cu numărul:
RO73BTRL03301205125596XX, deschis la Banca Transilvania,
Sibiu, P-ţa Aurel Vlaicu nr.1, bl.V 4 – cu menţiunea: „ȘCOALA VARĂ 2018”
- până la data de 30.06.2018 -

PERSOANE DE CONTACT:
Secretar Școală de Vară
Psih. Iulia Ludoşan
tel. 0735.264.922

Director Comisia de Reuniuni și Programe
Psih. Liviu Gaja
tel. 0726.673.668
e-mail: secretariat.arpsic@gmail.com

Președinte ARPsiC
Psih. Dr. Mihaela Bucuţă
tel. 0722.558.059

