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COPIII SI EMOTIILE LOR
Drumul de la boala la sanatatea mintala

Cum poti ca
psihoterapeut sa
ajuti un copil
care trece printro boala care ii
l i m i t ea z a s a u
restrictioneaza
viata, fie ca este
vorba de ceva
temporar sau de
o manifestare a
unor traume mai
profunde (cum
ar fi tulburarea
de conversie, episoade somatice, etc.)? Cum poti ca psihoterapeut
sa ajuti un copil sa faca fata provocarilor cauzate de sanatatea
mintala (cum ar fi auto-mutilarea, despresia sau anxietatea) astfel
incat sa eviti consecintele pe termen lung?
In acest workshop de formare continua desfasurat in maniera experientiala
vei avea ocazia sa explorezi diferite metode de interventie psihodramatica,
tehnici de actiune sau creative prin care poti sa lucrezi cu copiii sau tinerii
care trec printr-o situatie de boala, fizica sau mintala. Indiferent daca vei
descoperi abordari noi sau iti vei valida modul in care ai lucrat pana acum,
acest workshop te va ajuta sa devii un psihoterapeut mai bun.
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PENTRU INSCRIERI VA RUGAM SA ACCESATI ACEST LINK

Cui se adreseaza acest
workshop?
Acest workshop este destinat psihoterapeuților și
consilierilor indiferent de orientarea profesională,
psihologilor practicieni, psihopedagogilor, studenților
sau masteranzilor, persoanelor care intenționează să
urmeze o formare în psihodramă sau care au interacționat cu psihodrama (workshop-uri sau grupuri de
dezvoltare personală prin psihodramă), precum și altor
specialiști din domenii conexe (medicină, asistență
socială).

Pe parcursul acestui workshop vei:
‣ explora diferite modalitati prin care poti intelege evenimentele legate de boala fizica, astfel incat sa
sprijini vindecarea complementara celei medicale;
‣ intelege impactul pe care boala fizica il are asupra dezvoltarii copilului si a sistemului familial;
‣ experimenta modul in care se poate realiza genodrama bolii si rolul pe care un astfel de instrument
il are in cadrul setting-ului terapeutic;
‣ reflecta asupra importantei trecerii de la rolul de pacient pasiv la pacient activ in raport cu propria
vindecare;
‣ discuta despre problematica puterii in cadrul setting-ului medical: cine o detine si cum pot copiii
sau tinerii sa preia puterea in procesul bolii;
‣ examina provocarile bolii asupra sanatatii mintale a copiilor, acestea putand lua forma depresiei sau
anxietatii;
‣ analiza modul in care auto-mutilarea, ca strategie disfunctionala de coping, poate fi gestionata, si
metodele prin care poti evalua si lucra cu tinerii cu risc de suicid;
‣ descoperi si exersa metode de reglare emotionala si de crestere a tolerantei la stres.

DR. KATE KIRK
Dr. Kate Kirk este psihodramatist și psihoterapeut specializat în lucrul cu copiii și adolescenții,
membru în Consiliul pentru Psihoterapie din Marea Britanie (UKCP) și Asociația de Psihodramă
din Marea Britanie (BPA). Între 1995 – 2000, Kate a lucrat cu copii cu boli cu risc vital și boli care
limitează activitatea. Kate s-a retras din Sistemul de sănătate mintală pentru Copii și Adolescenți
(CAMHS) dupa 17 ani in care a lucrat cu diverse problematici psihiatrice: anorexia nervosa,
depresie, stres post – traumatic, copii cu sindromul Asperger etc. Experienta lui Kate din cadrul
CAMHS include și copii suferind de cancer, diabet, fibroză cistică, simptome fără cauze medicale,
tulburări de conversie etc. Kate a publicat numeroase articole și capitole, fiind în același timp co –
autor a două cărți avand ca tema cele de mai sus. In prezent Kate este co-directorul studiilor de
licenta in Psihoterapie Umanistica si Integrativa din cadrul Universitatii din Cork, Irlanda, program
validat de catre Universitatea Coventry. In calitate de membru al Comisiei pentru Cercetare din
cadrul FEPTO Kate realizeaza in prezent un studiu de cercetare intitulat “Cadrul International al
Psihoterapiei prin Psihodrama cu Tineri: modul in care psihodrama poate fi aplicata in situatii
diferite, in moduri diferite si pentru varste diferite”, studiu care in prezent intra in cel de-al treilea
ciclu de colectare a datelor.

