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Kouluttaja: Michel Silvestre on kliininen psykologi ja perheterapeutti, joka on työskennellyt 
yksityisvastaanotollaan vuodesta 1999 lähtien. Hän on EMDR instituutin sertifioima fasilitaattori ja 
EMDR Europen sertifioima lasten ja nuorten EMDR-kouluttaja. Perheterapiatutkinnon Silvestre on 
suorittanut Mental Research Instituutissa Palo Altossa, Kaliforniassa ja hän toimii luennoitsijana 
psykologian oppiaineessa Aix-en-Provencen yliopistossa.  
 
 

Ajankohta: 16.-17.4.2021 

 

Paikka: Zoom-kokousohjelma 

 



 

Ohjelma:   

Perjantai 16.4. klo 9.00 – 17.00  

8.45.-9.00     Zoom-ohjelma avautuu 

9.00-10.30    Luento I 

10.30-11.00  Kahvi 

11.00-12.30 Luento II 

12.30-13.30 Lounastauko 

13.30-15.00 Luento III 

15.00-15.30 Kahvi 

15.30-17.00 Luento IV 

 

Lauantai 17.4. klo 9.00 -17.00 

9.00-10.30    Luento V 

10.30-11.00  Kahvi 

11.00-12.30 Luento VI 

12.30-13.30 Lounastauko 

13.30-15.00 Luento VII 

15.00-15.30 Kahvi 

15.30-17.00 Luento VIII 

 
Koulutus on tarkoitettu kaikille EMDR-terapeuteille sekä EMDR-terapian mahdollisuuksista 
kiinnostuneille psykiatreille, psykologeille tai psykoterapeuteille. Maksimi osallistujamäärä 
on 90 henkilöä. - Koulutuskieli on englanti ja koulutuksessa on simultaanitulkkaus 
suomeksi, tulkkina Kimmo Absetz. 
 
Koulutuksen hinta: Hinta on EMDR-yhdistyksen jäsenille 100 € koko koulutus tai 70 € vain 
yksi päivä. Ei-jäsenille hinta on 160 € koko koulutus tai 100 € vain yksi päivä.  
 
Sitovat ilmoittautumiset 26.3.2021 mennessä yhdistyksen sähköpostiosoitteeseen 
emdrsuomi@gmail.com - Meiliin tieto Zoom-ohjelman kanssa käytettävästä 
sähköpostiosoitteesta ja laskutustiedot (sähköinen lasku tai sähköpostin liitelasku) sekä 
otsikkoon merkintä Silvestre ja tieto päivistä, joina haluaa osallistua. 
 
Ilmoittautumisajan päättymisen 26.3.2021 jälkeen tehdyistä peruutuksista veloitetaan 50% 
hinnasta ja 9.4.2021 jälkeen koko maksu.  
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OHJELMA-ABSTRAKTI: 

 

EMDR JA PERHETERAPIA: Integroitu lähestymistapa 

traumatisoituneiden lasten hoidossa 

  

Tämän kaksipäiväisen koulutuksen aikana käymme läpi 

monitasoisen psykoterapeuttisen toimintamallin käyttö 

traumatisoituneiden lasten hoidossa. Kuvaan, miten 

kahden käytetyn hoidollisen paradigman, yksilöllisen 

EMDR-terapian ja suhdekeskeisen perheterapian, 

integroiminen on välttämätöntä, jotta pystyttäisiin 

vastaamaan psyykkisen traumatisaation vaikutuksiin sekä 

yksilölle että perheelle. 

  

Tapauskuvausten, kliinisten esimerkkien ja vuoropuhelun 

avulla käymme osallistujien kanssa läpi miten 

työskentelyn eri vaiheissa näitä kahta integroidaan. 

Keskeisiä taustakäsitteitä ja -teorioita tässä 

esityksessä ovat kiintymyssuhdeteoria, tunne-elämän 

dysregulaatio, lasten EMDR-hoidon kehityksellinen 

protokolla ja perhedynamiikka. 


