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2017, What did we learn about resilience in post-comunism Romania?, prelegere,
Simpozionul RESILIO și Conferința Internațională de Psihotraumatologie, București,
România
2017, De ce este important să vorbim despre traumă și dezvoltare umană?,
prelegere, Conferința Internațională de Psihotraumatologie, București, România
2017, Cine sunt eu dacă îmi permit să mă dezvolt? – nu traumatizarea blochează
dezvoltarea, ci nerecunoașterea ei, workshop, Conferința Internațională de
Psihotraumatologie, București, România
2017, Asistarea psihologică în domeniul îngrijirii paliative, workshop, alături de
Florentina Nicolescu și Luxița Băra, în cadrul Simpozionului Național de
Gerontopsihologie, București, România
2016, How do abortions affect identity?, workshop, al Treilea Congres International
Love, Trauma and I, Munchen, Germania
2016, Stimulating resilience and health through psychotherapy for early family
traumas, Al Treilea Congres Internațional de Reziliență From Person to Society,
Trois Rivieres, Canada,
2016, Resilience, culture and early traumas, Al Treilea Congres Internațional de
Reziliență From Person to Society, Trois Rivieres, Canada,
2016, Neuroticism, resilience & dissociation in Romanian cultural context, coautor
alături de Cătălin Nedelcea, Iulia Ciorbea, Șerban Ionescu, Al Treilea Congres
Internațional de Reziliență From Person to Society, Trois Rivieres, Canada,
2015, Trauma psihică – rezultat al dinamicii victimă-agresor, la Conferința
Oportunități și limite în cercetarea aplicativă, Sibiu, România
2015, Îmbătrânirea - un punct de vedere psihotraumatologic, atelier interactiv în
cadrul Simpozionului Național de Gerontopsihologie, București, România
2014 - Prelegerea: “O căciuliță chiar face diferența! “ în cadrul Conferinei Fii
Bine cu Tine si Copilul Tau va Fi Bine cu El! – organizator: Institutul pentru
Studiul și Tratamentul Traumei
2014 Deschiderea departamentului de pentru asistarea psihologica a militarilor si
familiilor acestora “Asistarea Psihologica a Militarilor Participanti la Misiuni in
Teatrele de Razboi”, oganizat de: Institutul pentru Studiul și Tratamentul Traumei.
Cuvânt de deschidere și formator în cadrul workshopului de formare continua,
alături de Prof. Dr. Jamie Hughes, Președintele Societății de Psihologie Britanice
2014 – am susţinut prelegerea „Rană, agresiune şi vindecare” în cadrul Conferinţei
Naţionale cu participare internaţională organizată de Asociaţia de Medicină a
Sexualităţii din România (A.M.S.R), 25-26 octombrie, Bucureşti
2014 – am susţinut lucrarea „Trauma simbiotică - studii de caz”, în cadrul
Congresului Mondial dedicat Rezilienţei, a doua ediţie, 8-10 mai, 2014, Timişoara.
La acest congres am facut parte şi din comitetul ştiinţific.
2013 – am participat cu lucrarea ”Sănătate individuală, sănătatea comunităţii” şi cu
workshop-ul ”Aventura lui Împreună cu Separat” în cadrul Conferinţei Naţionale de
Psihotraumatologie cu participare internaţională, organizat la Bucureşti, de
Asociaţia de Terapii Scurte şi Consultanţă Orientată spre Resurse şi Soluţii, în
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colaborare cu Facultatea de Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei din Universitatea
Bucureşti şi Institutul pentru Studiul şi Tratamentul Traumei,
2013 – am moderat atelierul interactiv „Criza bărbatului la 40 de ani. O traumă?!”,
în cadrul Conferinţei Naţionale cu participare internaţională organizată de Asociaţia
de Medicină a Sexualităţii din România (A.M.S.R), Bucureşti
2012 – am susţinut workshop-ul „Faţa nevăzută a resurselor noastre interioare” în
cadrul evenimentului anti-mobbing „Săptămâna – Femeia contează”, organizate în
Bucureşti de Asociaţia COLFASA
2012 – am susţinut atelierul interactiv ”Culpabilitate şi sexualitate”, în cadrul
Conferinţei Naţionale cu participare internaţională organizată de Asociaţia de
Medicină a Sexualităţii din România (A.M.S.R), la Bucureşti.
2011 – am fost invitată ca expert în psihotraumatologie şi preşedinte al Institutului
pentru Studiul şi Tratamentul Traumei să ţin o prelegere în cadrul primei ediţii a
seriei de conferinţe sub denumnirea „Săptămâna – Femeia contează”, organizate în
Bucureşti de Asociaţia COLFASA care se ocupă de protecţia victimelor mobbingului
2011 – am prezentat lucrarea ”Factori de rezilienţă la femeile cu traume sexuale”, în
cadrul sesiunii pentru experţi la Conferinţa Naţională cu participare internaţională
organizată de Asociaţia de Medicină a Sexualităţii din România (A.M.S.R), ClujNapoca
2010 – am prezentat lucrarea ”Rolul psihologului în creşterea calităţii vieţii sexuale”,
şi am participat la o sesiune interactivă de discuţii pe marginea unor cazuri clinice în
cadrul Conferinţei Naţionale cu participare internaţională cu tema ”Interrelaţia –
Boală – Sănătate – Calitatea vieţii”, organizată de Asociaţia de Medicină a
Sexualităţii din România (A.M.S.R), Sibiu
2009 – am prezentat lucrarea ”Trauma şi dezvoltarea psihosexuală”, în cadrul
Conferinţei Naţionale cu participare internaţională ”Sănătatea sexuală – factori de
risc”, organizată de Asociaţia de Medicină a Sexualităţii din România (A.M.S.R),
Brăila
2009 – workshop de „Eficienţă relaţională”, Psihopol III, Bucureşti
2008 – am prezentat lucrarea ”Traumă şi sexualitate”, împreună cu Carmen Ragea şi
Lavinia Sârbu, în cadrul Conferinţei Naţionale cu participare internaţională
”Psihosexualitatea”, organizată de Asociaţia de Medicină a Sexualităţii din România
(A.M.S.R.), Braşov. Lucrarea a primit premiul pentru cea mai bună lucrare a
conferinţei.
2008 – workshop de „Intervenţii scurte în asistenţa psihologică a personalului din
instituţiile de apărare”, Psihopol II, Bucureşti.
2007 – am susţinut o conferinţă în cadrul proiectului „Promovarea bunelor
tratamente pentru copiii din România şi părinţii lor”, proiect finanţat şi susţinut
de Ambasada Franţei la Bucureşti şi Federaţia ONG-urilor din România – FONPC.
Conferinţa s-a intitulat „Părinţi echilibraţi – Copii echilibraţi”.
2007 - am prezentat lucrarea „Promovarea programelor de prevenire şi terapie a
traumei în România” la a 23-a Întâlnire Anuală a Societăţii Internaţionale de
Studiu al Stresului Traumatic, Baltimore, S.U.A..
2007 – am participat la cel de-al doilea Forum de „Securitate Psihologică,
Rezilienţă şi Traumă Psihică”, Timişoara, unde am prezentat lucrarea „Rezilienţa la
adulţii care au pierdut un părinte prin deces în adolescenţă”.
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2006 – am participat la Conferinţa Naţională de Psihologie, Cluj, unde am prezentat
lucrarea „Stimularea creşterii posttraumatice prin intervenţii psihoterapeutice”.
2002 – am participat la Conferinţa Naţională de Psihologie, Neptun, România, unde
am participat cu lucrarea “Noi repere în psihoterapia persoanelor traumatizate”.
2001 – am participat la Conferinţa Naţională de Psihologie, Timişoara, unde am
condus, împreună cu Cătălin Nedelcea, un workshop de artterapie.
2000 – am participat la Simpozionul Naţional de Psihologie unde am condus un
workshop de „Psihoterapia persoanelor traumatizate”.
1997 - am luat parte la lucrările Conferinţei Naţionale de Psihologie “Psihologia –
încotro?”, Timişoara, Romania, unde am fost invitată să prezint rezultatele
cercetărilor efectuate pentru elaborarea tezei de licenţă.
1996 - am luat parte la lucrările Congresului Internaţional de Psihologie, Montreal,
Canada, unde am prezentat lucrarea: “Transparenţă, transpătrundere şi
personalitate în adolescenţă”. Totodată, am participat şi la Seminarul de Cercetare
Avansată organizat în cadrul acestui congres de Uniunea Internaţională a
Psihologilor. Seminarul a avut ca temă programul MISC care stimulează dezvoltarea
psihică a copiilor în cadrul familiilor sau în cadrul instituţiilor de îngrijire a copiilor.
1995 - Conferinţa Asociaţiei Internaţionale de Antroposofie, secţiunea de tineret; am
luat parte la workshop-urile de dramaterapie şi pedagogie Waldorf.
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