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SEMINARI I FUSHËS FROJDIANE NË SHQIPËRI
Paraqitje e përgjithshme

Seminari do të mbahet nga lektori i Fushës Frojdiane, Gian Francesco Arzente,
anëtar i Scuola Lacaniana di Psicoanalisi (SLP) & i Shoqatës Botërore të Psikanalizës
(A.M.P.)
Ky cikël seminaresh organizohet nga Sekretariati i Fushës Frojdiane për Europën Lindore.
Seminari klinik 2019-2020
«Fëmija dhe simptomat e tij»
Sesioni i parë u zhvillua në 5 Tetor 2019
Nga Daniel Roy, psikanalist, psikiatër në Francë
Sesioni i dytë do të zhvillohet në 7 Mars 2020
Nga Gian Francesco Arzente, psikanalist në Torino
Drejtor i Institutit psikiatrik ‘Il Montello”, Torino
Sesioni i tretë do të zhvillohet në 4 korrik 2020
Nga Guy Poblome, psikanalist në Belgjikë
.

Regjistrimet kryhen në adresën elektronike seminaret_e_psikanalizes@nyjelakim.net
Donacioni për seminarin – 2000 lekë.
Për më shumë informacione vizitoni faqen tonë zyrtare www.nyjelakim.net

Argumenti
Të interpretosh fëmijën. Një sfidë.
Më falni për shqetësimin.
Na ishte njëherë fëmija ?
Çfarë interpreton një fëmijë? Interpreton një rol, një ideal, disa pritshmëri të cilat i janë atribuar, që para
lindjes së tij, nga ana e familjes apo shoqërisë së cilës i përket? Apo ndoshta, duke mos mundur të përgjigjet
në mënyrë të përshtatshme ndaj çfarë i është ngarkuar interpreton, nëpërmjet simptomave të tij, familjen
nga e cila vjen, shoqërinë ku jeton, kulturën në të cilën bën pjesë?
Detyra e një analisti apo e një profesionisti të orientuar nga psikanaliza, nuk është të mbrojë realitetin
social, as ti përulet realizimit të idealeve te familjes apo të shkollës, e cila mund ta ketë kontaktuar në lidhje
me simptomat e fëmijës me të cilat ne do të ndeshemi. Të interpretosh fëmijën është një sfidë sepse nuk
ekziston mundësia e riparimit të asnjë difekti, por mund të mirëpriten të thënat e tij edhe kur ai nuk flet, ti
lejohet të marrë kohën e duhur për të ditur çfarë të thotë përballë diçkaje që ai mund ta ndiejë si një detyrim që i vjen nga Tjetri.
Një interpretim ose pranohet ose refuzohet. Një shënjues që imponohet mund të përcaktojë një fat. Të
arrish ta mirëpresësh dhe jo më ta pësosh, mund të shkaktojë ndryshimin e fatit të njeriut.
Argomento
Interpretare il bambino. Una sfida
Scusate il disturbo. C’era una volta il bambino.
Che cosa interpreta un bambino? Interpreta un ruolo, un ideale, delle aspettative che gli sono attribuite già
prima della sua nascita dalla sua famiglia o dalla società in cui è inserito? Oppure, lui stesso non potendo
rispondere in modo adesivo a quanto gli è stato assegnato, interpreta con i suoi sintomi la propria famiglia,
la società in cui vive, la cultura di cui fa parte?�
Compito di una analista, o di un operatore orientato dalla psicoanalisi non è quello di essere il guardiano
della realtà sociale, �né di accondiscende all'avverarsi degli ideali della famiglia, della scuola che ci ha
contattato per i sintomi del bambino che andremo ad incontrare. Interpretare il bambino è una sfida
perché non ha il potere di riparare alcun difetto, ma può accogliere il suo dire anche se non parla e consentirgli di sapere cosa dire di fronte a qualcosa che può avvertire come imposto, assegnatogli dall'Altro.�
Un'interpretazione si accetta o si rifiuta. Un significante si impone può determinare un destino. Giungere a
accoglierlo, a non più subirlo, può consentire di cambiare il proprio destino.
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PROGRAMI
Kumtesa
8h30 - 8h50 : Regjistrimi i pjesëmarrësve
8h50 - 9h00 :

Përshëndetje e pjesëmarrësve nga Jolka Nathanaili-Penotet, Presidente e Rrethit
Lakanian Shqiptar

9h00 - 10h00 : Kumtesa “ Të interpretosh fëmijën. Një sfidë ” nga Gian Francesco Arzente
10h00 - 10h30 : Pyetje dhe diskutime me pjesëmarrësit
10h30 - 12h00 : Vijimi i kumtesës nga Gian Francesco Arzente

12h00 - 13h00 : PUSHIM

Prezantimet Klinike
13h00 - 13h30 :

Prezantim rasti klinik “Lulja pa emër” nga Fabiola Kalluçi, Njësia për Fëmijën &
Familjen Nyjelakim

13h30 - 14h00 : Pyetje dhe diskutime me pjesëmarrësit
14h00 - 14h30 :

Prezantim klinik
Multidisiplinare

“Kukafshehti”
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Sonilda

Barjamaj,

Qendra

14h30 - 15h00 : Pyetje dhe diskutime me pjesëmarrësit
15h00 - 16h00 : Konkluzione dhe perspektiva teorike-klinike n
 ga G
 ian Francesco Arzente
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