Η Brace Social Coop & η Marte Meo Hellas σας προσκαλούν στο εκπαιδευτικό πρόγραµµα “Marte
Meo Therapist”. Αφορά επαγγελµατίες που ήδη κατέχουν τον τίτλο Marte Meo Practitioner και
επιθυµούν να εξειδικευτούν περαιτέρω στην εφαρµογή της τεχνικής για την ενίσχυση της
θεραπευτικής αλλαγής των παιδιών, των εφήβων και των ενηλίκων που φροντίζουν.
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Η Brace Social Coop & η Marte Meo Hellas ανακοινώνουν την έναρξη νέου κύκλου
“Marte Meo Therapist”. Το εκπαιδευτικό πρόγραµµα απευθύνεται σε
επαγγελµατίες που ήδη κατέχουν τον τίτλο Marte Meo Practitioner.
Αποτελεί το δεύτερο επίπεδο της εκπαίδευσης Marte Meo και οδηγεί στην απόκτηση του
πιστοποιηµένου τίτλου Marte Meo Therapist, ο οποίος χορηγείται απευθείας από τον
εκπαιδευτικό οργανισµό Marte Meo International. Βασικές προϋποθέσεις για τη συµµετοχή στο
εκπαιδευτικό πρόγραµµα αποτελούν η επαγγελµατική δραστηριοποίηση του υποψήφιου
εκπαιδευόµενου στον τοµέα που επιθυµεί να εφαρµόσει την τεχνική και η καλή γνώση της
αγγλικής γλώσσας, καθώς ένα σηµαντικό µέρος της βιβλιογραφίας είναι ξενόγλωσσο. Η γνώση
της γερµανικής γλώσσας κρίνεται ιδιαίτερα βοηθητική, δεν αποτελεί όµως προϋπόθεση για τη
συµµετοχή στην εκπαίδευση.
Οι επαγγελµατίες που εντάσσονται στο εκπαιδευτικό πρόγραµµα για την απόκτηση του τίτλου
Marte Meo Therapist εκπαιδεύονται στην ενσωµάτωση του Marte Meo στη Συµβουλευτική και
την Ψυχοεκπαίδευση ατόµων και οικογενειών. Το πρόγραµµα στοχεύει στην µετατόπιση της
οπτικής των εκπαιδευόµενων προς τη δύναµη και τις δεξιότητες που διαθέτει κάθε άνθρωπος και
σύστηµα, και στην κινητοποίηση τους για την περαιτέρω εξέλιξη και ανάπτυξη. Η διαχείριση των
δυσκολιών και των αντιστάσεων κάθε ατόµου και οικογένειας γίνεται µέσα από σεβασµό και
αναγνώριση των προσπαθειών και της επιθυµίας για µετακίνηση και εµπλουτισµό. Η πίστη στη
δυνατότητα του ατόµου να εξελιχθεί διατρέχει όλη την εκπαιδευτική διαδικασία και συχνά οδηγεί
σε µια εσωτερική µεταµόρφωση του θεραπευτή-εκπαιδευόµενου. Αποτέλεσµα είναι η
διαµόρφωση ενός νέου πεδίου αλληλεπίδρασης µε την οικογένεια που εµπεριέχει χαρά και
ελπίδα.
Κατά τη διάρκεια της εκπαίδευσης οι επαγγελµατίες αναλαµβάνουν την πρακτική εφαρµογή της
τεχνικής σε οικογένειες και για την απόκτηση του πιστοποιηµένου τίτλου Marte Meo Therapist,
κάθε εκπαιδευόµενος καλείται να παρουσιάσει τη θεραπευτική αλλαγή, η οποία έχει επιτευχθεί
µέσω της παρέµβασής του, σε τέσσερις οικογένειες.
Το εκπαιδευτικό πρόγραµµα υλοποιεί η Μαρία Σταµατάκη (Πρόεδρος Brace Social Coop &
Marte Meo Supervisor). Η Josje Aarts (Director of Marte Meo International) στηρίζει µε την
πολύχρονη εµπειρία της ως εξωτερική επόπτρια το σύνολο των εκπαιδευτικών προγραµµάτων
Marte Meo που αναπτύσσονται από τις Brace Social Coop & Marte Meo Hellas.

Σελ.2
Σελ.3

Δοµή Εκπαιδευτικού Προγράµµατος:
• Η δοµή του εκπαιδευτικού προγράµµατος βασίζεται σε δύο άξονες: τον θεωρητικό και τον
πρακτικό.
• Οι πρώτες τρεις (3) συναντήσεις εστιάζουν στην περαιτέρω θεωρητική κατάρτιση του
εκπαιδευόµενου στην ανάλυση βιντεοσκοπηµένης αλληλεπίδρασης, στη διαµόρφωση µίας Marte
Meo διάγνωσης και ενός θεραπευτικού πλάνου.
• Στις υπόλοιπες εννέα (9) συναντήσεις στόχος είναι η καθοδήγηση και η στήριξη του
εκπαιδευόµενου για την επιτυχή παρέµβαση του σε τέσσερις, τουλάχιστον, οικογένειες.
• Το εκπαιδευτικό πρόγραµµα ολοκληρώνεται µε την παρουσίαση από τον εκπαιδευόµενο των
παρεµβάσεων του και της προσωπικής του εξελικτικής πορείας µέσα από το πρόγραµµα.
Για τη συµµετοχή στο εκπαιδευτικό πρόγραµµα θα προηγηθεί συνέντευξη από την εκπαιδευτική &
εποπτική οµάδα. Θα σχηµατιστούν µια ή δυο ολιγοµελείς εκπαιδευτικές οµάδες (µέχρι 4 άτοµα).
Διάρκεια Προγράµµατος: 12-16 µήνες
Ηµεροµηνίες & Ώρες Διεξαγωγής: Θα καθοριστούν ανάλογα µε τις δυνατότητες των
εκπαιδευόµενων κάθε οµάδας. Ανάµεσα στις εκπαιδευτικές συναντήσεις θα µεσολαβούν 4-6
εβδοµάδες και κάθε συνάντηση θα διαρκεί περίπου τέσσερις ώρες.
Χώρος Διεξαγωγής: Brace Social Coop & Marte Meo Hellas
Παρνασσού 8, 151 24, Μαρούσι
Κόστος: 2.000 Ευρώ
• Δυνατότητα καταβολής των διδάκτρων σε 12-16 µηνιαίες δόσεις
• Περιλαµβάνεται εκπαιδευτικό υλικό & κόστος πιστοποίησης
• Εφάπαξ εξόφληση: έκπτωση 15%
Βασικός Εκπαιδευτής: Μαρία Σταµατάκη, ECP
Ψυχοθεραπεύτρια, Οικογενειακή Θεραπεύτρια, Marte Meo Supervisor
Εξωτερική Εποπτεία Προγράµµατος: Josje Aarts
Director of Marte Meo International
Δηλώσεις Συµµετοχής:
Γραµµατεία Brace Social Coop & Marte Meo Hellas, 210-6140109 (καθηµερινά 09:00-15:00)
info@brace.org.gr
info@martemeo.gr
www.brace.org.gr
www.martemeo.gr
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