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Η Εκπαίδευση στην Ψυχοσωματική

Εκλογή Υποψηφίων
Υποψήφιος ο οποίος ζητεί να γίνει δεκτός ως εκπαιδευόμενος της ΕΨΣΕ υποβάλλει
γραπτώς αίτημα προς το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΨΣΕ. Το αίτημα συνοδεύεται
από πλήρες βιογραφικό σημείωμα και βεβαίωση περί της ψυχαναλυτικής του
εκπαιδεύσεως.
Ο υποψήφιος πρέπει α) να έχει ολοκληρώσει την εκπαίδευσή του ως ψυχαναλυτή ή
να έχει ενταχθεί σε πρόγραμμα εκπαίδευσης στο πλαίσιο Ψυχαναλυτικής Εταιρείας
αναγνωρισμένης από την Διεθνή Ψυχαναλυτική ένωση β) να έχει ήδη τουλάχιστον
τέσσερα χρόνια προσωπικής
Ψυχαναλυτικής Ενώσεως (IPA).

ανάλυσης

με

ψυχαναλυτή

της

Διεθνούς

Το αίτημα συζητείται από τριμελή επιτροπή διδασκόντων της ΕΨΣΕ κατόπιν
πραγματοποιήσεως συνεντεύξεων με τον υποψήφιο.
Η αξιολόγηση κάθε μέλους της επιτροπής καθώς και η απόφαση η οποία
λαμβάνεται, βασίζονται σε ψυχαναλυτικά κριτήρια τα οποία έχουν γίνει αποδεκτά
από το σώμα των διδασκόντων της ΕΨΣΕ.
Η αξιολόγηση των μελών και η απόφαση της επιτροπής κατατίθενται γραπτώς.
Η απόφαση λαμβάνεται με απόλυτη πλειοψηφία (50% +1) των διδασκόντων.
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Εκπαιδευτικό πρόγραμμα
Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα περιλαμβάνει σεμινάρια και εποπτείες.
Τα σεμινάρια πραγματοποιούνται από διδάσκοντες της ΕΨΣΕ.
Οι υπεύθυνοι των σεμιναρίων μπορούν να καλούν άλλους διδάσκοντες, όπως και
μέλη της Εταιρείας, να μετέχουν στην οργάνωση και ανάπτυξη ενός σεμιναρίου.
Θέματα:
1. Εισαγωγή
Σημεία συναντήσεως

και

διαφορές

ψυχαναλυτικών

και

ψυχοσωματικών

θεωρήσεων.
2. Ψυχαναλυτικές έννοιες και ψυχοσωματική προσέγγιση
Θέσεις του Freud για την σωματική συμπτωματολογία
Οργάνωση του ψυχισμού ( Ενορμήσεις – Αντικείμενο – Ψυχικές δομές –
Μηχανισμοί – Άμυνες )
Παλινδρομήσεις
Σύγχρονες νευρώσεις
3. Ψυχοσωματική Οικονομία
Ενέργεια – διεγέρσεις – εκφορτίσεις
Αντιλήψεις – Αναπαραστάσεις – Σκέψη
Μνήμη και μνημονικά ίχνη
Καθηλώσεις – Επαναλήψεις
Ρόλος του αντικειμένου και του πλαισίου
Ονειρική λειτουργία
Άγχη
Χρηστική λειτουργία και χρηστική σκέψη
Θεμελιακή κατάθλιψη
Ασθένειες κρίσεων και αποδιοργανώσεις
4. Θεραπευτική προσέγγιση
Παρουσίαση περιπτώσεων
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Τα εκπαιδευόμενα μέλη της ΕΨΣΕ θα ενημερώνονται από τους υπευθύνους των
σεμιναρίων σχετικά με τον χρόνο έναρξής και το ακριβές περιεχόμενο κάθε
σεμιναρίου.
Εποπτείες :
Απαιτούνται δύο εποπτείες οι οποίες είναι δυνατόν να αρχίσουν μετά συμπλήρωση
ενός έτους παρακολουθήσεως των θεωρητικών μαθημάτων.
Περάτωση σπουδών
Η τελική αξιολόγηση υποβάλλεται γραπτώς από την Επιτροπή στο Σώμα των
Διδασκόντων, το οποίο αποφασίζει με απόλυτη πλειοψηφία (50%+1) την περάτωση
της εκπαίδευσης.
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