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Α. Τίτλοι & Διακρίσεις

Σύνοψη σε 52 Ορόσημα

 Βασικό Πτυχίο Ψυχολογίας, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Ιωάννινα 1986
 Κλινική Άσκηση, ΥΥΠΚΑ, Χατζηκώστα Ιωαννίνων, Ιωάννινα 1984–1986
 Κλινική Άσκηση, ΥΥΠΚΑ, Δαφνί / ΨΝΑ, Αθήνα, 1984–1988
 Πιστοποίηση στην Ψυχανάλυση, Ομάδα Δαφνίου 1984–1988
 Αναγνωρισμένη Ψυχοδυναμική Ψυχαναλύτρια από το 1989
 Υπότροφος του ΙΚΥ κατά τις προπτυχιακές σπουδές, 1982-1983, 1983-1984, 1985-1986
 Υπότροφος του ΙΚΥ για μεταπτυχιακές σπουδές εξωτερικού, 1989–1992
 M.A. Clinical Psychology Community Care, The University of Keele, UK, 1989
 Ψυχοθεραπευτική Πράξη, Τερματικές Α-σθένειες, Κακοποίηση, Οικογένειες Α-σθενών. UK, ’86-κ.ε.
 Διδάκτωρ του Πανεπιστημίου Manchester, UK, 1992
 Άσκηση Συμπεριφορικής Θεραπείας Manchester Victoria University Hospital, UK, 1988-1989
 Πιστοποίηση Συμπεριφορικής Θεραπεύτριας, Manchester Victoria University Hospital, UK, 1990
 Άσκηση Γνωσιακής Ψυχοθεραπείας Manchester Victoria & Rochdale University Hospitals, UK, ’89-’90
 Ψυχοθεραπευτική Πράξη: Αγχώδεις Εκδηλώσεις, OCD, GAD, Διπολικότητα, Πυρήνας Προσωπικότητας. UK, ’88-κ.ε.
 Πιστοποίηση Γνωσιακής Ψυχοθεραπεύτριας, Manchester Victoria & Rochdale University Hospitals, 1992
 Ψυχοθεραπευτική Πράξη: Σώματα Ασφαλείας & Φυλακές για Θύματα Βίας, UK, ’90-’92
 Μέλος του British Psychological Society (BPS), από το 1989
 Μέλος του British Association of Behavioural Cognitive Psychotherapy (BABCP), από το 1990
 Υπότροφος του Hardiness Research Institute για μεταδιδακτορικό τίτλο, USA, 1992-1994
 Αναγνωρισμένη Θεραπεύτρια – Εκπαιδεύτρια – Γνωσιακή Αναλύτρια Ψυχικής Ευρωστίας,USA 1993
 Μετα-διδάκτωρ, Hardiness Institute, Πρόγραμμα Εκπαιδευτικής Κλινικής, Bringham Young, USA 1994
 Επίτιμη Διευθύντρια του Ινστιτούτου Ψυχικής Ευρωστίας (Ψ.Ε.), Casper, Wyoming USA, από το 1995
 Ερευνήτρια Ελληνικού Κέντρου Διαπολιτισμικής Ψυχιατρικής και Περίθαλψης &ΝΜΕΤΣ, 1992-96
 Επίτιμη Διευθύντρια Ελληνικού Κέντρου Διαπολιτισμικής Ψυχιατρικής και Περίθαλψης, Αθήνα 1994
 Εκπαιδεύτρια Προσωπικού, Τομέας Σεξουαλικώς Μεταδιδομένων Νοσημάτων, Ν. Συγγρός ’94
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 Σύμβουλος Ψ.Ε., Τομέας Σεξουαλικώς Μεταδιδομένων Νοσημάτων, Νοσοκομείο Συγγρός, από το 1994
 Ερευνήτρια & Εκπαιδεύτρια Προσωπικού μέσω Προγράμματος ΕΚΔΨΠ για το ΚΕΕΛ, 1994-1996
 Σύμβουλος Ψυχικής Ευρωστίας, Διεθνής Ένωση Κοσμετολογίας, Ελληνικό Παράρτημα, από το 1994
 Διαπολιτισμική Κλινική Σύμβουλος για και προς Εγκλείστους Σωφρονισμού, ’94-’96
 Διαπολιτισμική Κλινική Ψυχοκοινωνική Σύμβουλος για και προς Τσιγγάνους, ΕΚΔΨΠ, Ελλάδα, ’92-’97
 Εκπρόσωπος ΕΚΔΨΠ στην Ευρωπαϊκή Ένωση για τη Διασφάλιση Χρηματοδότησης, Βέλγιο, ’94-’97
 Προσκεκλημένη Λέκτορας Κλινικής Ψυχολογίας & Ψυχομετρίας, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων (Π.Ι.), ’94-’96
 Λέκτορας: Κλινική Ψυχολογία, Ψυχοπαθολογία, Ψυχοθεραπεία & Ψυχομετρία, Π.Ι. 1996/7-2001/2
 Κλινική Σύμβουλος Ψυχικής Ευρωστίας, ΣΚΕΠΙ Πανεπιστημίου Ιωαννίνων από το 1997
 Εκπαιδεύτρια Κλινικής Ψυχολογίας, Ψυχοπαθολογίας & Σχεσιοδυναμικών Εντάσεων. ΑΣΠΑΙΤΕ ’98-κ.ε.
 Κατοχύρωση Πνευματικών Δικαιωμάτων Γνωσιο-Ψυχο-Φυσιο-λογίας Ευρωστίας ©‘HardyForceField DynamicsTM 1999
 Επίκουρη Καθηγήτρια Επί Θητεία, ΦΕΚ Κλινικής Ψυχολογίας Π.Ι. 2001/2-2005/6
 Υπεύθυνη Αναπληρώτρια Προγράμματος Κατάρτισης Εκπαιδευτικών Β΄θμιας Δ.Ελλάδας, 2001/2-2003/4
 Εκπαιδεύτρια Νοσηλευτικού, Παρανοσηλευτικού Προσωπικού και Στελεχών ΕΚΑΒ, από το 2001
 Σύμβουλος Ενδυνάμωσης Ευρωστίας Ανόδου. Γραφείο Διασύνδεσης Π.Ι. σε Φοιτητικά Θέματα από το ’02
 Εκπαιδεύτρια Εξελικτικής Κλινικής Ψυχολογίας & Ψυχοπαθολογίας, Τμήμα Νηπιαγωγών Π.Ι., ’98-’07
 Υπεύθυνη Αναπληρώτρια του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών Δυσλεξίας, Π.Ι., 2003/4-2009/10
 Κατοχύρωση Πνευματικών Δικαιωμάτων Δυναμικής Αναδόμησης Ευρωστίας ©HardyFluxTM 2004
 Επίκουρη Καθηγήτρια Σε Μονιμότητα, ΦΠΨ Κλινική Ψυχολογία, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων 2006/7-2010/11
 Τηλε-Μέντορας, Τηλε-Σύμβουλος και Τηλε-Επόπτρια Κλινικής & Σχεσιοδυναμικής ιδ.επί Ψ.Ε.2006
 Κατοχύρωση Πνευματικής Ιδιοκτησίας ΜεταΔιαΤροπικής Ευρωστίας Ανόδου ©MDTP HardySurgeTM 2008
 Επιστημονική Ιθύνουσα ΑΓΑΡ ΕλΕυ/ξης e-Κλινικής Στήριξης, Παραχώρηση Εφαρμογών ΨΕ 2009
 Κατοχύρωση Πνευματικής Ιδιοκτησίας e-Μεθόδων E-Motion, E-2Motion, E2Motion4eMotion©, 2009
 Υπεύθυνη Δράσης ΔΑΣΤΑ: Εκπαίδευση Εκπαιδευτών Στήριξης Φοιτητικού Πληθυσμού του Π.Ι. από το 2009
 Διευθύντρια Ειδικού Εργαστηρίου Εαυτού [τ. Ειδικών Μαθησιακών Δυσκολιών υπό μετονομασία] 2009
 Ερευνήτρια Εργαστηρίου e-Εφαρμογών για την MDTP:HS, Πανεπιστήμιο V.U.B., Βρυξέλλες ’10-’11/’12
 Υπεύθυνη Δράσης για την Ελλάδα: Διακρατικό Διαθεματικό Διεπιστημονικό Πρόγραμμα Νέων Τεχνολογιών
Empathic Products: Πειραματικές Εφαρμογές, Ποιοτικά και Ποσοτικά Ερευνητικά Δεδομένα και Έλεγχος
Ηθικής&Δεοντολογίας σε e-Εφαρμογές Κλινικής Πράξης Ε-Motion από το 2011 έως το 2014
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Β. Φυσιογνωμία του Έργου.
Επισκόπηση Επιστημονικών Ενδιαφερόντων: Δείκτες Ικανοτήτων,
Δυνατοτήτων & Προσωπικότητας σε 100 γραμμές, με 1111 λέξεις.
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ: Κλινική Εκπαίδευση, Ερευνητική Δραστηριότητα & Διδακτική ως Ψυχοθεραπευτική
Πράξη εναρμονίζονται ήδη από το 1990, με στόχο αρχικά την έκτοτε πρωτοποριακή ανίχνευση
στοιχείων Ευρωστίας ακόμη και σε βεβαρυμένες κλινικές εικόνες προσώπων. Με εφόδιο τις
επανειλημμένες επιβεβαιώσεις αξίας της, ως πυρήνα Υγείας, αναδιαμορφωμένος στόχος των
λειτουργιών αυτών είναι η προοδευτική διάρθρωση μεθοδολογικά επαληθευόμενων ιεραρχιών από:
τεχνικές, τακτικές και εν τέλει ολόκληρες ενότητες δράσης αρωγής – όλες, προσαρμοσμένες στις
προτεραιότητες που υπαγορεύει η ανθρώπινη προσωπικότητα ως προς διακριτές εκδοχές Ευρωστίας
της, αποτυπώνοντας με ακρίβεια τον άλλοτε ‘μεγάλο άγνωστο’ της Ψυχολογίας, της Κλινικής
Ψυχολογίας και της Ψυχοθεραπείας: τον Εαυτό. Οι λετουργίες αυτές αποσκοπούν να προσεγγίσουν
τον ανθρώπινο νοο-ψυχικό πόνο, αλλά και τις φυσικές επιπλοκές του, όχι με έμφαση στην διαχείριση
του εκάστοτε συμπτώματος, αλλά στην πρωτότυπη και ριζοσπαστική αξιοποίηση των ειδικών
ποιοτήτων του Εαυτού για να προσπελαστούν θεμελιακά πεδία Ευεξίας, με προοπτική πρόβλεψη,
δράσεις πρόληψης και οριστικής ίασης, μα και προοδευτική εγκαθίδρυση δυνατοτήτων αυτοθεραπείας
των προσώπων.

ΣΥΝΕΧΕΣ: Ο εναρμονισμός αυτών των λειτουργιών οδήγησε σε διευρυνόμενη εξέλιξη του έργου στο
συνεχές: Ψυχική Ευρωστία (1990)  Δυναμικά Πεδία Γνωσιο-Ψυχο-Φυσιολογίας Ευρωστίας (1997)
 Δυναμική Μεταβλητή Αναδόμηση Ευρωστίας Πρόσω Διάχυσης (2001)  Ψυχική Ευρωστία Ανόδου
(2007)  Μέθοδος ΜεταΔιαΤροπικής Ευρωστίας Ανόδου (2009). Κάθε φάση του συνεχούς
αντανακλά την βαθμιαία ωρίμανση, στην οποία προωθούσαν τα διαρκώς επικαιροποιούμενα
ποσοτικά και ποιοτικά ερευνητικά δεδομένα των ίδιων των προσώπων, όπως μελετήθηκαν σε
βάθος χρόνου από αντιπροσωπευτικά – άνω των 300 κάθε φορά προσώπων – δείγματα. Κάθε φάση
του ακολουθείται και από ενέργειες κατοχύρωσης πνευματικών δικαιωμάτων, ένεκα της
συνειδητοποίησης ότι πρόκειται για μοναδικά αποδοτική μεθοδολογία, που ευεργετεί συνολικά τα
πρόσωπα.

ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ: Το έργο βαθμιαία συγκροτείται γύρω από την ανάπτυξη και σταδιακή οργάνωση
ευέλικτων εφαρμογών της σημαίνουσας αυτής Μεθόδου. Επειδή προκύπτει από την σπουδή των
ειδικών σημασιών, που τα περισσότερα πρόσωπα κατά την διαγωγή τους στη ζωή εξυφαίνουν,
επιλεκτικά τονίζοντας όψεις Ευρωστίας, σπανίως δε τον Εαυτό ως όλον και ως είναι, η Μέθοδος
προσδιορίζει την αποστολή της στην συνολική του ανάδειξη. Επενδύει λοιπόν την αξία της και στα
τρία επίπεδα: α) επιστημολογικής συνοχής, αφού δομείται με μαθηματική συνέπεια από-βάσηςπρος-κορυφή (bottom-to-top) – επομένως αρθρώνει λόγο που αντλεί, όχι από ‘έμπνευση’, αλλά από
τον – εμφανή και υπεμφανή – λόγο των ίδιων των προσώπων, β) στατιστικής επικύρωσης, αφού
συνιστά συνεκτικό σύνολο θέσεων, που βασίζονται σε όλους τους προβλεπόμενους στατιστικούς
ελέγχους, περιλαμβάνοντας μάλιστα αλλεπάλληλες διαδικασίες μετα-ανάλυσης και γ)
γενικεύσιμης επέκτασης των οφελών της προς τα πρόσωπα, αφού από το 2002 η διάχυσή της
δοκιμάζεται με επιτυχία σε ηλεκτρονικά περιβάλλοντα, και από το 2008 ενσωματώνει
επιπροσθέτως ειδικά αναπτυγμένους αλγόριθμους για την εξατομίκευση μηνυμάτων στήριξης προς
όλο και μεγαλύτερους αριθμούς αποδεκτών, με σαφή προσανατολισμό μία, ομοίως καινοτόμο, εκδοχή
e-Ψυχοθεραπείας, η οποία αποτελεί και προσωπικό όραμα.
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ΠΡΩΤΑΓΩΝΙΣΤΕΣ: Διδασκαλία, Εποπτεία, Υποστήριξη Ετησίως κατά Μέσον Όρο: 1400
προπτυχιακών, 50 μεταπτυχιακών Πανεπιστημιακής κατάρτισης και από 90 έως 140 ενηλίκων, υπό
εκπαιδευτικά καθεστώτα ΔιαΒίουΜάθησης, Ενδονοσοκομειακών Προγραμμάτων Κατάρτισης, ΠΕΚ,
Erasmus, Erasmus Mundus, Erasmus Placement, Εξοιμοίωσης, ΕΠΑΙΑΕΚ, κ.λπ. από το 1994 έως
σήμερα. Επιπλέον, επειδή η συνεχιζόμενη έρευνα Ευρωστίας πραγματοποιείται με συμμετοχή
μεγάλων αριθμών προσώπων, που την απασχολούν σε βάθος χρόνου προκειμένου για την ιχνηλάτηση
τυχόν αλλαγών στο προφίλ τους, έχει παρασχεθεί υποστηρικτική παρακολούθηση σε επίλεκτες
υποομάδες τους, ως αντιστάθμισμα προσφοράς στις επανειλημμένες μετρήσεις, στις οποίες
συναίνεσαν να υποβληθούν.

ΔΙΑΧΥΣΗ & ΑΠΗΧΗΣΗ: Συγγραφικό Έργο με ιδιαίτερη έμφαση σε Συνεδριακές, Σεμιναριακές και
Εργαστηριακές Παρουσιάσεις σε Έγκριτες Διεθνείς και Ελληνικές Επιστημονικές Διοργανώσεις με
Κριτές και Υποστήριξη Δημοσίευσης σε οικεία Πρακτικά από το 1990. Οι παρουσιάσεις αφορούν πάντα
σε πρωτότυπο ερευνητικό υλικό, κατ’ εξοχήν ποσοτικών σε συνδυασμό με ποιοτικά δεδομένα,
βασισμένα σε εμπειρικές και εμπειριακές ερευνητικές ενέργειες, οι οποίες, ήδη από το 1994
δέχονται εν μέρει (κατά περίπου 46%) χρηματοδότηση από Ευρωπαϊκά πλαίσια στήριξης.
Διακρίνονται για μια σταθερή, σχεδόν απαρέγκλιτη επικέντρωση σε πτυχές Ευρωστίας, όπως αυτή
είναι δυνατό να εμφανίζεται σε διαφορετικούς βαθμούς στην εικόνα προσώπων με, ή και χωρίς
συμβατική διάγνωση ψυχοπαθολογίας. Πρόσθετες παρουσιάσεις εκθέτουν όψεις του συνεχιζόμενου
έργου Ευρωστίας, με πολυάριθμες Διαλέξεις, Εισηγήσεις και Εργαστηριακές Ασκήσεις, κατόπιν
προσκλήσεων από Φορείς, Δομές και Ιδρύματα Α\θμιας, Β\θμιας και Γ\θμιας Εκπαίδευσης, όπως:
Δήμοι, Κοινότητες, Ιδιωτικοί Οργανισμοί, Ινστιτούτα, Σχολικοί Οργανισμοί, το Ελληνικό Ανοιχτό
Πανεπιστήμιο, το Πάντειο Πανεπιστήμιο και το Πανεπιστήμιο της Αθήνας, και, πρόσφατα, με αφορμή
την εκπαιδευτική άδεια εξωτερικού, το Πανεπιστήμιο των Βρυξελλών.

ΔΡΑΣΗ ΑΡΩΓΗΣ: Κλινική Ψυχοθεραπευτική Δράση προς Υποστήριξη Προσώπων, Ομάδων και
Οργανισμών Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα σε: θεωρητικό, βιωματικό δια ζώσης, ηλεκτρονικό εξ
αποστάσεως και ερευνητικό επίπεδο, μέσα από: τακτικό διδακτικό, εργαστηριακό, και περιοδικό
σεμιναριακό έργο προς: επεξεργασία, μετάδοση και προαγωγή της ρηξικέλευθης Μεθόδου ΜΔΤ.Π.
Ευρωστίας Ανόδου για συνολική ψυχο-φυσιο-νοητική ευεξία. Επειδή η επαναστατική αυτή δομική
Μέθοδος αποτύπωσης του Εαυτού στις τέσσερις διαστάσεις Ελέγχου, Ευθύνης, Έλξης και
Εμπρόθετης Ευκινησίας προσδιορίζει την ιδιογραφική μεταβλητότητα των μηχανισμών Υγείας που
συγκροτεί το πρόσωπο, συνιστά δόκιμο εργαλείο πρόβλεψης και πρόληψης. Αυτές οι κινήσεις, λοιπόν,
αποσκοπούν στην όλο και πιο εκλεπτυσμένη, τελευταίως ηλεκτρονικά αυτοματοποιούμενη μέσω ειδικών
αλγορίθμων, κατάρτιση: όλως εξατομικευμένων στρατηγικών πρόληψης, αποτροπής τυχόν
επιδεινώσεων και ίασης του ψυχο-φυσιο-νοητικού άλγους, με προοπτική εξέλιξη ειδικών τύπων αρωγής,
έως και σε όρους αυτοδιαχείρισης, για Γνωσιακή, Ψυχική, Φυσική, Διατροφική, Αισθητική, Ηθική και
Δεοντολογική επίγνωση των προσώπων και επιτυχία Ευεξίας εν Ευρωστία, όπως αυτή σηματοδοτεί
συνολική Υγεία.

ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΠΟΡΕΙΑΣ: Με διαμορφωμένη πεποίθηση ότι κάθε ανθρώπινη δράση
συνιστά ψυχοθεραπευτική ενέργεια, όχι απλώς δυνάμει, μα πραγματι(στι)κά, και ανεξαρτήτως ιδιοτήτων
του αυτουργού της, ή των δεκτών του, το έως σήμερα έργο συνιστά πολυπαραμετρική μέριμνα για την
συνολική ευεξία των προσώπων. Υπερβαίνει όρια που θέτει η επίσημη κλινική διαγνωστική και τείνει
να διακρίνει, όχι δίπολα Υγείας έναντι διαταραχής, ούτε διλήμματα Ευρωστίας έναντι Αλλοτρίωσης,
όπως παλαιότερα, αλλά ένα συνεχές Ευρωστίας διαφορετικών, ιδιοθετικών διαβαθμίσεων.
Διαπιστώνει, δηλαδή, ειδική δύναμη και δυναμική μέγιστων δυνατοτήτων σε κάθε πρόσωπο
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ξεχωριστά, καθώς εφαρμόζει την πρότυπη μεθοδολογία πιστής παρακολούθησης ιδίως του
υπεμφανούς λόγου του. Οι συνέπειες των ευρημάτων ύπαρξης ιδιογραφικής δύναμης και δυναμικής
στα πρόσωπα είναι πολύ σημαντικές, διότι αποκρυσταλλώνεται μια νέα παραδειγματική
τοποθέτηση, σύμφωνα με την οποία τα πρόσωπα που ταλαιπωρούνται από διάφορες διαταραχές
αρμόζει να επανεκτιμηθούν στη βάση μιας περιορισμένης απώλειας σθένους, η οποία όμως ποτέ δεν
αναιρεί την πυρηνική τους ισχύ – να ιδωθούν, δηλαδή, ως προσωρινά α-σθενείς, που διαθέτουν
αμείωτη, αν και πρόσκαιρα κατεσταλμένη, εγγενή ικανότητα ανάκαμψης. Τους μηχανισμούς που
υποστηρίζουν την εγγενή αυτή τους ικανότητα είναι που αποκαλύπτει, αποτυπώνει και διαδίδει η
Μέθοδος Ευρωστίας Ανόδου, όπως την επεξεργάζεται το έως σήμερα έργο, αφοσιωμένο στην διαρκή
πρόκληση να προχωρήσει στη σύνταξη συμπαγούς και νοήμονος λόγου, τόσο ταιριαστά
συνδυασμένου με το εξατομικευμένο προφίλ κάθε προσώπου, ώστε, ‘μιλώντας στη γλώσσα του’
να φτάνει να ενεργοποιεί συνειδητά, και στον μέγιστο βαθμό, τους βέλτιστους από τους μηχανισμούς
αυτούς. Πρόδηλη πρόθεση: η σύστοιχη ενεργοποίηση ή/και αποκατάσταση της συνολικής του Υγείας.
Έτσι, το έργο παρουσιάζει συνέπεια θεματική, συνέχεια ως προς την εμβάθυνση σχετικά με την
Ευρωστία και σαφήνεια στοχοθεσίας ως προς την βελτίωση της ποιότητας ζωής α-σθενών.
Σε πλήρη ανάπτυξη, ο λογότυπος της Μεθοδολογίας εμφανίζεται ως διακριτικό εικονίδιο εδώ, και σε
απλούστερη εκδοχή του στις ακόλουθες σελίδες.
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1. Εκπαίδευση
1. 1 Τυπική Ακαδημαϊκή Εκπαίδευση
Οκτώβριος 1982 Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Τομέας Ψυχολογίας, Τμήμα Φ-Π-Ψ
– Ιούνιος 1986 Πτυχίο Φιλοσοφικής, ειδίκευση Ψυχολογίας. Βαθμός Πτυχίου: 8: 9/30
Πτυχιακή εργασία με το πέρας της Άσκησης (1984-1986) στο Ν.Χατζηκώστα:
Ψυχοσωματικές Διαταραχές
Ιούλιος 1984 Εκπαίδευση στην Ψυχανάλυση
– Ιούλιος 1988 υπό καθοδήγηση του Ψυχιάτρου–Ψυχαναλυτή Δρ. Π. Νικολόπουλου
Αύγουστος 1984 Κρατικό Θεραπευτήριο Ψυχικών Παθήσεων Αθήνας [ΚΘΨΠΑ/ΨΝΑ (Δαφνί)]
– Αύγουστος 1988 Κλινική Άσκηση & Εκπαίδευση στην Κλινική Ψυχολογία & Ψυχοθεραπεία
(πλήρης απασχόληση) υπό την αιγίδα και την ειδική άδεια του Υπουργείου Υγείας,
Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων
Επιβλέποντες: Δρ. Π. Νικολόπουλος, διευθυντής Ταστσογλείου Α΄
Δρ. Π. Βαχτσεβάνος, διευθυντής Ταστσογλείου Δ΄
Σεπτέμβριος 1988 University of Keele, School of Psychology, Staffordshire, UK
– Αύγουστος 1989 Master [MA] Κλινικής Ψυχολογίας στο πεδίο Νοητικής Υστέρησης/Κοινωνικής
Μέριμνας & Διαχείρισης Δομών για Οικογένειες Α-σθενών (Mental
Handicap/Community Care)
Διατριβή: Stress in Parents of Sexually Abused Mentally Handicapped Children
Επιβλέποντες: Dr. N. Beasley, Head of Psychology Department
Dr. J. Hegarty, Ass. Head of Psychology Department
Σεπτέμβριος 1988 Εκπαίδευση στις Συμπεριφορικές Παρεμβάσεις / Συμπεριφορική
– Αύγουστος 1989 Θεραπευτική Αγωγή
υπό καθοδήγηση των Dr. N. Beasley (Keele University) & Prof H. R. Beech
(Manchester Victoria University) – ως προαπαιτούμενη θητεία με συμπλήρωση
Portfolio με περιστατικά για τη θέση PhD
Μάρτιος 1989 University of Manchester, School of Medicine, Manchester, UK
– Οκτώβριος 1992 Διδακτορικό [PhD] στην Κλινική Ψυχολογία & Κλινική Ψυχολογία Υγείας
(Clinical Psychology / Clinical Health Psychology)
Ομάδες Α-σθενών: Καρδιοπαθείς, Καρκινοπαθείς, Πρόσωπα με Παθήσεις AIDS,
Ήπατος και Εγκεφαλικών Επεισοδίων. Επιπλέον, Πρόσωπα με Ειδικές
Νευρώσεις κ Επίλεκτες Ψυχώσεις
http://catalogue.library.manchester.ac.uk/items/381756?query=Paleologou+Ange
la&resultsUri=items%3Fquery%3DPaleologou%2BAngela
Διατριβή: Changes in the Psychological Profile of Angina Pectoris Males
Παράλληλη Μελέτη: Crime Victims: Antecedent Victimisation for Vulnerability
Proclivity
Εποπτεία: Prof. H.R. Beech, Head, Clinical Psychology, Medical Faculty Withington
Hospital, Manchester, UK
Dr. L.E. Burns, Head of Clinical Psychology, Medical Faculty, Birch Hill
Hospital, Rochdale, UK
Α. Ξηρομερίτη, Πανεπιστήμιο Πάτρας (για το ΙΚΥ)
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Σεπτέμβριος 1989 Εκπαίδευση στην Γνωσιακή Ψυχοθεραπεία
– Οκτώβριος 1990 Καθοδήγηση: L. Kaufmann, Clinical Psychology, Manchester Victoria University
Clinic, Medical Faculty
& Dr. L.E. Burns, Head, Clinical Psychology, Birch Hill Hospital,
Rochdale & Manchester Victoria University Consultant
Ιούνιος 1990Σεπτέμβριος 1990
&
Ιούλιος 1991
- Οκτώβριος 1991

Hardiness Research Institute, Casper, Wyoming, USA
Diploma [Δίπλωμα] Αναγνωρισμένης Εκπαιδεύτριας Ψυχικής Ευρωστίας
Εντατική Εκπαίδευση και Πολυπαραμετρικές Πρακτικές Εφαρμογές στην Αγωγή
Ψυχικής Ευρωστίας
Επίβλεψη: Dr. S. Maddi, Dr. S. Kobasa
Εποπτεία: Dr. S. Dane, Director of HRI

Νοέμβριος 1992 Brigham Young University & Hardiness Research Institute, Provo, Utah USA
– Δεκέμβριος 1994 Post-Doctoral Degree [P.D.] Μεταδιδακτορικό στην Αγωγή Ψυχικής Ευρωστίας
Επόπτες-Συνεργάτες: Prof. F. Rowe, Educational Psychology, BYU, Provo, Utah
Dr. S. Dane, Director, HRI, Casper, Wyoming
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1. 2 Κλινική Ειδίκευση
Πρόσθετη Πιστοποιήσεις Άσκησης και Επάρκειας σε τρεις (3) Σχολές Σκέψης και σε
Εκπαίδευση δύο (2) θεραπευτικά μοντέλα Κλινικής Ψυχολογίας και Ψυχοθεραπείας:
Τυπική
1. Ψυχανάλυση,
2. Συμπεριφορισμός,
3. Γνωσιακή Θεραπεία.
Επίσης,
Α. Άσκηση και Επάρκεια στο Μοντέλο Γνωσιακής-Αναλυτικής Θεραπείας,
Β. Άσκηση και Επάρκεια στο Μοντέλο Αγωγής Ευρωστίας.
Συμπλήρωση φακέλων (portfolios) αυτόνομης ψυχοθεραπευτικής
λειτουργίας κατά την αγωγή (με ατομικές συνεδρίες) και παρακολούθηση
(follow up) ομάδων, και κυρίως εξατομικευμένων περιστατικών.
Σύνολο προσώπων υπό παρακολούθηση για τα οποία καταρτίστηκαν
φάκελοι:
ΨΝΑ: 98 (υπό εποπτεία), σε βάθος διετίας
Keele: 22 υπό εποπτεία και 21 σε αυτονομία, σε βάθος 17 μηνών
Withington Hospital: 34 υπό εποπτεία και 253 εν αυτονομία επί τετραετία
Wythenshawe Hospital: 250 α-σθενείς τερματικών νόσων και 100
πρόσωπα ελεύθερα οργανικής παθολογίας σε πρόγραμμα βραχείας
ψυχοθεραπείας κατόπιν συμμετοχής τους ως ομάδων ελέγχου στη
διδακτορική έρευνα. Παρέμβαση και Προγράμματα Παρακολούθησης σε
αυτονομία επί 29 μήνες.
Withington Hospital & Rochdale Hospital: 280 θύματα βίας διακριτών
τύπων και βαθμών θυματοποίησης, π.χ., βιασμού, κλοπής, τρομοκρατικής
επίθεσης. Παρέμβαση ιδίως βραχεία και Προγράμματα Παρακολούθησης σε
αυτονομία επί 21 μήνες. Εξαιρουμένων των παρεμβάσεων βραχείας, με
τυπική διάρκεια 4 εβδομάδων και μέγιστη συχνότητα δις ανά εβδομάδα:
Ελάχιστος αριθμός Συνεδριών: 3 μήνες για κάθε α-σθενή και
Μέγιστος αριθμός Συνεδριών: 11 μήνες για κάθε α-σθενή.
Συμπληρωματικά,
Παράλληλη κατάρτιση μέσω ειδικών σεμιναρίων με επίσημη πιστοποίηση
για α) λήψη κλινικής συνέντευξης καθώς και β) επίδοση, επεξεργασία,
αξιολόγηση και ερμηνεία ικανού αριθμού
εργαλείων ψυχομετρίας.
Ενδεικτικά: Thematic Appreception Test, Childrens Appreception Test,
InkBlots, General Health Questionnaire, Health Psychological Inventory,
Symptom Checklist 90, Sexual Attitudes Inventory, Minnesota Multiphasic,
Portage, Hardiness Health Survey. Η κατάρτιση προεκτάθηκε και σε
ορισμένα ψυχομετρικά εργαλεία επαγγελματικού προσανατολισμού και
εργασιακών ικανοτήτων και ταλέντων.
Επιπλέον, συμμετοχή σε ομάδες εργασίας για την κατασκευή, στάθμιση και
επεξεργασία εργαλείων ψυχομετρίας για παραδειγματικές μελέτες ειδικών
ενδιαφερόντων.
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1.3 Εργαστηριακή/Σεμιναριακή Εκπαίδευση ΜΕ ΕΝΕΡΓΟ ΔΡΑΣΗ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΩΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΟΜΕΝΗ, ΑΛΛΑ ΜΕ ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΕΝΕΡΓΟ ΔΡΑΣΗ
ΚΑΤΟΠΙΝ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΩΝ ΤΥΠΩΝ: ΩΣ ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ, ΩΣ
ΣΥΝΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ, ΩΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΡΙΑ ΣΤΡΟΓΓΥΛΩΝ ΤΡΑΠΕΖΙΩΝ, ΚΑΙ ΩΣ
ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΡΙΑ ΚΑΙ ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ
ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: Με ‘κουκκίδες’ σημειώνονται οι κυρίως σεμιναριακές συνεδρίες, με ‘κυτία
ολοκλήρωσης’ οι ειδικές εργαστηριακές ενότητες και με αστερίσκο το εκάστοτε
πεδίο προσωπικής συμβολής. Σε αγκύλες διευκρινίζεται ο τύπος της συμβολής.

ΕΠΙΛΕΚΤΙΚΗ
ΑΝΑΦΟΡΑ

1 European Forum for Child Welfare: Mobility Effects – Children’s Rights in Europe
Άνοιξη 1994 [Ειδική ιδιότητα Συνέδρου & Ψηφοφόρου στη διαμόρφωση της Ευρωπαϊκής πολιτικής:
(Απρίλιος) Εκπρόσωπος ΕΚΔΨΠ]
 Τα δικαιώματα του Παιδιού στο Πλαίσιο των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου
 Παιδιά σε Κίνδυνο σε μια Κινητική Κοινωνία και Κινητικότητα Παιδιών σε μια
Επικίνδυνη Κοινωνία: Η Ευρωπαϊκή Ένωση και τα Δικαιώματα του Παιδιού
 Κοινωνικός Αποκλεισμός*
 Ομάδα Εργασίας: Παιδιά μειονοτικών κοινοτήτων*. Αυτόχθονες πληθυσμοί.
Ρατσισμός.
 Ομάδα Εργασίας: Σεξουαλική κακοποίηση και εκμετάλλευση*.
 Ομάδα Εργασίας: Οικογένειες με πατριό ή μητριά* και ανατροφή παιδιών.
2
Καλοκαίρι 1993
(μηνιαίο
εντατικό
Ιουνίου)

Children Select Committee.Youth & Families Conference: Bringham Young
University
Teens and Safety: The Risky Business of Adolescence –II USA
[Συντονίστρια και Συνεισηγήτρια]





Teen sexual activity*
Teenage pregnancy
Teenage abortions
Sexually transmitted diseases and teenagers*

3 Hardiness Research Institute Summer Lectures: Casper, Wyoming, USA
Άνοιξη 1993 Trigger Points on Health Issues
(τριμηνιαίο [Συντονίστρια με ειδική συμβολή εισηγήσεων*]
εντατικό Απρίου)
 Assertiveness and decision making for borderline individuals*
 Barriers to keeping healthy diets in a sample of 2,432 disease-free women*
 Salespersons’ proclivity to depression – A pilot study
 16-PF, decision-making, and psychopathology
 Self-help/self-test techniques for quick interventions in stress and anxiety*
 Management of Victimisation: An “occupational psychopathology”*
 Quality clinical services for elderly people: The meals-on-wheels example
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4
Χειμώνας 1993
(μηνιαίο
εντατικό
Φεβρουαρίου)

Hardiness Research Institute. Winter Lectures & Workshops: Casper,
Wyoming, USA
[Ειδική Ενεργός Συμβολή* στη διαμόρφωση σκεπτικού, μεθοδολογίας και
τακτικής εφαρμογών λόγω προσωπικής πρωτοπορίας στην εφαρμογή
Ευρωστίας σε ψυχιατρικούς α-σθενείς καθώς και σε τερματικούς α-σθενείς]
Α. Linking Clinical to Educational Psychology
 The ten steps to a corrective clinical teaching interaction 1DayWorkshop*
 The Rationale of the method – The clinical questionnaire*
 Preventive clinical teaching – Checklists ½ DayWorkshop*
 Ongoing clinical teaching: Passing the message: Joined* Lecture Skip Dane
 Positive correction: Appropriateness & Applicability (Psy&Math Ways)
 Developing a positive relationship with students/trainees
 Diagnosing and solving clinical problems – Checklists 2DaysWorkshop*
 Developing a positive relationship with parents – Informed Diaries ½
DayWorkshop*

5 Β. Short educational approaches to clinical cases – Speeding up
 The impact of business culture on community care – Workplace Intervention
 Assessing goals, advancing success (Rapid Intervnentions Workshop)*
 Cognitive-behavioral-experiential-motivational-interpersonal support
 Youth screening for personal control: Implications for clinicians Workshop*
 Holistic health practices – A rational emotive therapy paradigm
 Sports psychology: The athlete and the coach
 Step-by-step educational skills for averting 10 clinical problems
6 University of Manchester Winter Lectures & A Workshop: Manchester, UK
Οκτώβριος 1992 Psychological Debriefing after Major Incidents – Symposium [Διοργανώτρια]
Prof. D. Brandon, School of Psychiatry and Behavioural Sciences
7 British Association, Behavioural and Cognitive Psychotherapy, Northwest UK
Χειμώνας 1992 Step-by-Step Treatment for Schema-Focused Cognitive Therapy Lectures &
(Φεβρουάριος) Workshops
[Ανακατασκευή και Αναβάθμιση του περιεχομένου των συναφών εργαλείων]
 Conceptual Model of Schema-Focused Therapy
 Cognitive schemata in personality disorders and chronic symptomatology
 Short-term cognitive therapy for depression
 Early maladaptive schemas*
 Workshop I: Schema Questionnaire Employment Training*
 Treatment Approaches
 Convergence of multiple assessment methods
 Changing early maladaptive schemas*
 Assessing change
 Workshop II: Cognitive, behavioural, experiencial techniques in therapy
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8 British Association for Behavioural Psychotherapy: 20th Conference UK
…Χειμώνας 1992 Effective Psychological Therapies; 20 Years Development, Developing Still:
(Φεβρουάριος) Workshops
[Συντονίστρια, Οργάνωση Εργαστηρίων, Συγκέντρωση, Καταγραφή και
Διάρθρωση Υλικού και Αποτίμηση Αντιπαραθέσεων]
A. Psychopathology
 Marital Therapy: Clinical Innovations Helping Couples Improve,
N. Jacobson, University of Washington, Seattle, USA
 Theory & Treatment of Post-Traumatic Stress Disorder
E. Foa, Medical College of Pennsylvania, Philadelphia-USA
B. Psychology and the Media
 Psychology and the media: What’s it all about?
C. Sellars, Press Committee / Psychology Department, Broadmoor Hospital
9 The British Psychological Society London Lectures & Workshops
Άνοιξη 1991
(Μάιος)

Α. Psychology & Social Work: Professional Interfaces & Changing Environment
 Caring, sharing and beyond
S.Baldwin, Newtown Edinburgh & PA.Woods, Llanfairfechan Gwynedd
 Caring for older people
C.Twining, Creigiau, Cardiff
 Workshop I: The psychology of appointment diaries
SJ Payne, School of Psychology, University of Wales College of Cardiff
 Crime and drug misuse*: Economic and psychological apsects*
H.Klee, Psychology Department, Manchester Polytechnic
Β. Learning to ‘Read’: Psychology in the Classroom
 Learning to ‘read’; Psychology and education
R.Beard, School of Education, Leeds University
 Planning and opportunism
D.Broadbent, Experimental Psychology Department, Oxford University
 Workshop II: Tackling bullying in schools*
H.Cowie; S.Sharp; P.Smith & I.Whitney, Sheffield University

10
Χειμώνας 1990
(Δεκέμβριος)

The British Psychological Society
London Conference Lectures & Workshops 1990-1 UK
Α. HIV Testing: Who Needs It?
 Who Consents to HIV antibody testing in the antenatal clinic and why?
J. Meadows & J. Catalan, Westminster Hospital, London
 Womens’ experiences of HIV testing and counselling
Beevor & J. Catalan, Westminster Hospital, London
 A study of the disclosure of HIV infection in the first year after diagnosis*
S. Brown; G. Carr & S. Barton, Westminster Hospital, London
 Workshop I: Games people play; Workshop on HIV/AIDS.*
Α.Coyle, Surrey University, Wessex Regional Health Authority
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11 A. The Association for Psychological Therapies UK: Working with Problems*
Χειμώνας 1990  Working with challenging behaviours: G.Bailes, APT, York
(Δεκέμβριος)
 Working with forensic problems. Violence and sex offences*: M. Preston, APT,
Bristol [Συνεισηγήτρια λόγω πρωτοποριακού έργου σε Φυλακές UK]
 Working with anxiety and depression: P.Gilbert, APT, Birmingham
 Social skills training. Skills of long-term relationships: C.Hollin, APT, Birmingham
B. The British Association for Behavioural Psychotherapy NW Region UK
From Community to Neighbourhood – The Myth of Community Care*
S.Baldwin, Consultant Clinical Psychologist, North Manchester General
12 Research Society of the University of Manchester UK: Anxiety Lectures &
Χειμώνας 1990 Workshops
 The pupillary light reflex in anxiety
Szabadi, School of Psychiatry, University of Manchester
 Teaching problem-based interviewing to General Practitioners*
L.Gask, Department of Clinical Psychology, University of Mancester
 Psychological and personal problems of a Manchester student sample
L.Cook, Department of Clinical Psychology, University of Manchester
[…Χειμώνας  Research Design [Συνεισηγήτρια: εναλλακτικοί σχεδιασμοί διατριβής]
1990]  Issues of research design and methodology in child sexual abuse
M.Smith, Institute of Child Health, London
 Workshop II: Sampling techniques
D.Skuse, Child Psychiatry, Institute of Child Health, London
 Workshop III: How to write a research proposal
M.Smith, ICH
 Workshop IV: Research design to answer research questions
E.Monck, ICH Research
13 Association for Child Psychology and Psychiatry UK
[…Χειμώνας [Διοργάνωση και Συντονισμός Ομιλητριών και Ομιλητών, Προετοιμασία
1990] Σημειώσεων, Συγκέντρωση Ερωτήσεων, Τήρηση Αρχείου, Δημόσιες Σχέσεις,
Προετοιμασία και Προσαρμογή Υλικού για Επαναληπτική του Παρουσίαση σε
αυτόνομες Παραδόσεις για προπτυχικούς πληθυσμούς]
Research into Child Abuse: Design, Practice and Management Lectures &
Workshops
Nr.Cardiff, Department of Clinical Psychology, University of London
Α. Research in Practice – I Direct observational studies
D.Skuse, Child Psychiatry, Institute of Child Health, London
 Research into childrens’ drawings
M.Veltman, Family Violence Research Group, Leicester
 Research issues in paediatric practice
C.Hobbs, Paediatrician, St.James University Hospital, Leeds
 Assessing the assessment*
C.Kaplan, Child Psychiatry, Fleming Nuffield Unit, Newcastle
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Β. Research in Practice – II Treatment Practice
 Treatment outcome measures, E.Monck, ICH Research
 Research in child abuse and handicap – The psychotherapist’s Perspective
V.Sinason, Child Psychotherapy, Tavistock Centre, London
 Workshop VI: Research into video evidence
S.Cameron, Department of Psychiatry, University of Leeds
 Workshop VII: Research into the effects of interviewing
H.Hanks, Clinical Psychology/Psychotherapy, St.James University Hospital, Leeds
 Workshop VII: Professional perceptions of videotaped interviews
E.Visard, Child-Adolescent Psychiatry, Newham Child-Family Consult. Service
C. Research and Policy: Professional Systems
 Research into professional systems in child abuse
C.Hallett, Social Policy, University of Stirling
 Child abuse: Research and policy in the 90’s
C.Davies, Research Management Division, Department of Health
14 Research Society of the University of Manchester UK
Καλοκαίρι [Διοργάνωση και Συντονισμός Προπτυχιακών και Μεταπτυχιακών συναδέλφων για
1989 την παρακολούθηση, Προετοιμασία Σημειώσεων, Συγκέντρωση Συντονισμός
Ερωτήσεων, Τήρηση Αρχείου]
A. Obsessive Compulsive Neurosis
 The epidemiology of obsessive compulsive disorder in five US communitites
Barber, School of Psychiatry, University of Manchester
 Clomipramine in obsessive compulsive disorder
D.Jason, Department of Clinical Psychopharmacology, U. Of Mancester
 Efficacy of fluvoxamine in obsessive compulsive disorder
D.Jason, Department of Clinical Psychopharmacology, U. Of Mancester
B. Drugs, AIDS and Delirium
 Desipramine facilitation of initital cocaine abstinence
D.Campbell, Department of Clinical Psychopharmacology, Mancester
 Psychosocial status of 192 out-patients with HIV infection and AIDS
M.McKenna, Department of Clinical Psychology, U. Of Mancester
 Cerebral blood flow during delirium tremens and related clinical states
B.North, Department of Psychiatry, University of Mancester
C. Unemployment
 Psychological concomitants of satisfactory employment-unemployment in youth
K.Staufenberg, Social Psychiatry, University of Mancester
 Depression and anxiety in unemployed men
F.Jukes, Psychological Medicine, University of Mancester
 Psychiatric clinics in general practice: Do they reduce admissions?
R.Tavernor, Social Psychiatry, University of Mancester
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15
Άνοιξη 1989

16
Χειμώνας 1989

South Manchester University Hospital, Department of Psychiatry UK
Depressive illness
 Antidepressants and peripheral beta-adrenal receptors
D.Lister, Neuropharmacology, University of Mancester
 Premorbid personality assessments of first onset of major depression
L..Adelekan, Clinical Psychology, University of Mancester
 Is sex necessarily a risk factor to depression?
S.Kaaya, Clinical Psychology, University of Mancester
 Post-natal adjustment: The effects of infants born at risk
D.Bennett, Clinical Psychology, University of Mancester















Stroke
Emotionalism after stroke
S.J.Bradshaw, Clinical Neuropsychology, University of Mancester
Mood changes and right hemisphere lesions
M.Bourne, Clinical Neuropsychology, University of Mancester
Dementia
Cortical Lewy body dementia – Clinical features and classification
S.Haddad, Department of Neuropsychology, University of Mancester
Cognitive impairment in Parkinson’s disease: result from non-dopaminergic
lesions?
M.Wild, Department of Neuropsychology, University of Mancester
Anxiety
Post-natal adjustment: The effects of infants born at risk
D.Bennett, Clinical Psychology, University of Mancester
Neuroanatomical correlates of a lactate induced anxiety attack
S.C.Conway, Clinical Psychopharmacology, University of Mancester
Anxiety and cerebral blood flow during behavioural challenge
A.Shortall, Behavioural Psychopharmacology, University of Mancester
Antidepressants and peripheral beta-adrenal receptors
D.Lister, Neuropharmacology, University of Mancester
The brain, neurotransmitters and anxiety
Prof. F.Graef, Behavioural Psychopharmacology, Brazil
Disorders of passion
P.Muller, Institute of Psychiatry, University of Mancester
Alcohol consumption and alcohol problems – Recent trends in the US
Prof.D.J.Pitman, Department of Sociology, Washington University-USA

17 The British Psychodrama Association Annual Conference UK
Φθινόπωρο
Our Therapeutic Roots
1989  Illusory movement and its after-effect
R.Power, School of Clinical Psychology, University of MacQuarie
 Process outome in occupational psychotherapy research
M.Barkham, Social and Applied Psychology Unit, University of Sheffield
 Mood variation in an adoloescent – A case study
D.Foreman, PostGraduate Medicine, University of Keele
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2. Εκπαιδευτικό – Διδακτικό Έργο
2. 1 Διδασκαλία σε Προπτυχιακό Επίπεδο

ΑΥΤΟΔΥΝΑΜΗ

Σεπτέμβριος Τομέας Ψυχολογίας, Τμήμα Φ-Π-Ψ, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
1994
– Ως σήμερα Έργο: Πανεπιστημιακές Παραδόσεις Προπτυχιακού Επιπέδου

Ιδιότητα: Προσκεκλημένη Λέκτορας (1994-1996), Λέκτορας (1996/7-2001/2),
ακολούθως Επίκουρη Καθηγήτρια επί θητεία (2001/2-2005/6), και εν συνεχεία
Επίκουρη Καθηγήτρια (2005/6 έως σήμερα) σε μονιμότητα, με διαρκή αυτόνομη
λειτουργία στις παραδόσεις Κλινικής Ψυχολογίας και διαδοχικές αξιολογήσεις από
αρμόδιες επιτροπές για το αντίστοιχο ερευνητικό, διδακτικό και διοικητικό έργο ως
προς κάθε βαθμίδα. Παράλληλα, εποπτεία υποχρεωτικών και προαιρετικών
προπτυχιακών εργασιών, και βέβαια θεματογραφία, διεξαγωγή και αξιολόγηση
αποτελεσμάτων των σύστοιχων εξετάσεων.

Γνωστικά Αντικείμενα: Δύο διακριτά γνωστικά αντικείμενα ανά εξάμηνο, ήτοι

σύνολο τεσσάρων ανά έτος, κατ’ απόλυτη συνάφεια προς τα αντίστοιχα ΦΕΚ. Τρία εκ
των τεσσάρων έχουν υπάρξει σταθερά υποχρεωτικά στον οικείο οδηγό σπουδών, και
ένα υποχρεωτικό επιλεγόμενο.
Από το 2012 διδάσκονται τυπικά ακόμη δύο ενότητες εξαμηνιαίας διαρκείας που
προσφέρθηκαν για την διευκόλυνση των φοιτητριών και φοιτητών και για την
ουσιαστική πλήρωση του κύκλου σπουδών τους. Η διδασκαλία προσφέρεται καθ’
υπέρβαση προς τα τυπικά αναμενόμενα καθήκοντα, όπως αυτά προβλέπονται
πανελληνίως, ενόψει των ανυπέρβλητων δυσκολιών που ανέκυπταν με ανάθεση έργου
σε αλλότριων θεματικών διδάσκοντες άλλων Τμημάτων, οιονεί ισοστάθμισης της
απουσίας των εν λόγω ενοτήτων από την μαθησιακή εμπειρία των δεκτών, και ένεκα
έλλειψης μελών ΔΕΠ στον Τομέα Ψ. Οι παραδόσεις αυτών των δύο πρόσθετων
ενοτήτων διεξάγονται έκτοτε κανονικά και τα γνωστικά αντικείμενα εγγράφονται ως
υποχρεωτικά Β΄ κύκλου Σπουδών, ολοκληρώνοντας έτσι την αναγκαία για τον
φοιτητικό πληθυσμό ειδικότητας Ψ προπτυχιακή εργασία σε όλα τα αρμόδια πεδία. Πιο
συγκεκριμένα, πρόκειται για τα αντικείμενα Εξελικτική Ψυχοπαθολογία Ι και
Εξελικτική Ψυχοπαθολογία ΙΙ, που μάλιστα διδάσκονται με τρόπο και με ύλη που
διαφέρει διακριτά από πολλά ομόλογά τους και δη διεθνώς. Μία κάπως πιο αναλυτική
περιγραφή τους πραγματοποιείται παρακάτω, στον κατάλογο των διδασκομένων
ενοτήτων ευθύνης.
Είναι όμως αξιοσημείωτο ότι παρά τον πρόσθετο φόρτο έργου που, σχεδόν ευνοητα,
προσφέρεται δίχως τυχόν πρόσθετη αμοιβή, το κέρδος από την ενδελεχέστερη
κατανόηση του υλικού εκ μέρους των δεκτών είναι μέγιστο: διότι στοιχεία του υλικού
των εν λόγω ενοτήτων μεταδίδονταν άλλοτε στο πλαίσιο της διδασκαλίας ιδίως των
Κλινική Ψυχολογία Ι: Προσανατολισμοί, Κλινική Ψυχολογία ΙΙ: Διαγνωστική και Κλινική
Ψυχολογία ΙΙΙ: Ηθική, καθώς και εν μέρει του Θεωρίες Προσωπικότητας – που ούτως ή
άλλως εμπίπτουν στο βιογραφικό και τα επάλληλα ΦΕΚ της υπογράφουσας – ενώ
τώρα δίνονται αναλυτικότερα, μεθοδικότερα και με σαφή οφέλη προς τον φοιτητικό
πληθυσμό, αφού ταυτίζονται με το απόγειο της ειδίκευσής του σε προπτυχιακό επίπεδο
και βοηθούν στην ανάληψη πρόσθετων εργασιών προς εκπόνηση και επομένως
περαιτέρω εξοικείωση με τα ανά χείρας αντικείμενα.
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Σεπτέμβριος
Α. Προσανατολισμοί Κλινικής Ψυχολογίας (Κλινική Ψυχολογία Ι),
1994
– Ως σήμερα Προσανατολισμοί στις κυρίαρχες Σχολές Σκέψης με τη χαρτογράφηση και ανάλυση των

Σχολών και των Μοντέλων Κλινικής Ψυχολογικής αλλά και Ψυχοθεραπευτικής
Παρέμβασης. Υλικό κεφαλαιώδους σπουδαιότητας για την εμπειριακή επαφή
πρωτοετών με τις παραδοσιακές Σχολές, την ψυχοπαθολογία αυτή καθεαυτήν, αλλά
και τις δυνάμει ερμηνείες της στην επιστήμη έναντι της καθημερινότητας.

Β. Διαγνωστική Κλινική Ψυχολογία (Κλινική Ψυχολογία ΙΙ), με παρουσίαση
υλικού για Διαγνωστικά Κριτήρια, Κατανομές και Διαφοροδιάγνωση στην Κλινική
Ψυχολογία και Ψυχοπαθολογία, με έμφαση στην Ταξινόμηση DSM και επιλεκτικές
αντιπαραβολές με το ICD από έναρξης εκδόσεών τους έως σήμερα.

Γ. Θεωρίες Προσωπικότητας σε συνδυασμό με Κλινικές Εφαρμογές και Σύγχρονες
Εξελίξεις Μοντέλων.Ψυχοθεραπευτικές προεκτάσεις, συγκριτική ανάλυση ευρημάτων
κάθε θεωρίας ως προς την εμβέλεια δράσης εκπροσώπων της και την απήχησή της
διεθνώς έναντι της σχετικής πρακτικής αποδοτικότητάς της.

Δ. Ηθική & Δεοντολογία στην Κλινική Ψυχοθεραπευτική Πράξη (Κλινική
Ψυχολογία ΙΙΙ). Μάθημα υποχρεωτικό-επιλεγόμενο, που πραγματεύεται αρχές, θεωρίες,
και προτεινόμενα μοντέλα δράσης και επιστημονικής διαγωγής κατά την ερευνητική,
ψυχοθεραπευτική και ευρύτερη ακαδημαϊκή επενέργεια – πλήρες παραδειγματικού
υλικού και ασκήσεων σε καταστασιακά διλήμματα, δυσδικάκριτη ‘ορθότητα’ κατά τη
λήψη αποφάσεων, καθώς και σημαίνουσες επεκτάσεις σε ζητήματα βιο-ηθικής και
διαχείρισης μέλλοντος

Ε. Εξελικτική Ψυχοπαθολογία Ι (ψυχοπαθολογικές εκδηλώσεις, μεταλλαγές
και προβλεψιμότητα κατά διαδοχή από την προγεννητική περίοδο έως τη δύση
και τη στιγμή εκπνοής της ζωής) σε άρρηκτο συνδυασμό με αμιγείς

Ψυχοθεραπευτικές Εφαρμογές συμπεριλαμβανομένων στοιχείων Ανατομίας,
Ενδοκρινολογίας και Ψυχοφαρμακολογίας καθώς και με Διεπιστημονικές Εξελίξεις
ιδίως σε όμορους κλάδους, που επηρεάζουν την Αγωγή και Αρωγή προσώπων με
ψυχοσωματικές δυσκολίες ανά ηλικιακή ομάδα και διαφορικά επίπεδα ωριμότητας

Στ’. Εξελικτική Ψυχοπαθολογία ΙΙ (ψυχοπαθολογική συμπτωματολογία από την
προγεννητική περίοδο έως τη δύση και εκπνοή της ζωής) υπό το πρίσμα των κοινών
ψυχοπαθολογικών παρονομαστών που απαντούν σε ολόκληρο το φάσμα της
διαγνωστικής. Εμβάθυνση στη διαφορική διάγνωση επί των επιμέρους παθολογικών
φαινομένων (λ.χ., το παραλήρημα, ο αποπροσανατολισμός, οι διαταραχές ύπνου κλπ)
καθώς και σε βέλτιστα μοντέλα δράσης και διεπιστημονικής συνεργασίας αγωγής.

Χρόνος:
Τρίωρη (3) διδασκαλία εβδομαδιαίως για καθένα γνωστικό
αντικείμενο. Τα τρία μαθήματα διδάσκονται κατά το Χειμερινό, και τα λοιπά
τρία κατά το Εαρινό Εξάμηνο Σπουδών.
Χαρακτηριστικά: θεωρητικές εισηγήσεις με εμπειριακά βιωματικά στοιχεία,
υποστηριζόμενες από συμπληρωματικό οπτικοακουστικό υλικό, με επιπλέον
προσφερόμενες προαιρετικές και υποχρεωτικές εργασίες και με υπερδεκαετή:
παροχή τηλε-στήριξης/τηλεσυμβουλευτικής σε ακαδημαϊκά, ζητήματα
επαγγελματικών προοπτικών, ζητήματα ευρύτερου ενδιαφέροντος, αλλά και
θέματα προσωπικής ανάπτυξης του διδασκομένου φοιτητικού πληθυσμού.
Από το 2005 Συμμετοχή α) ως θεματογράφος και β) ως διορθώτρια στις Εισαγωγικές Εξετάσεις
έως το 2008 Ένταξης Επαναπατριζομένων Φοιτητριών και Φοιτητών Αλλοδαπής Προπτυχιακού

Επιπέδου σε γνωστικά αντικείμενα συναφή με την Κλινική Ψυχολογία και
Ψυχοπαθολογία. Οι εν λόγω εξετάσεις διενεργούνταν στην Θεσσαλονίκη, ΑΠΘ.
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2. 2 Ενισχυτική Διδασκαλία
ΑΥΤΟΔΥΝΑΜΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ, ΜΕ ΣΥΧΝΕΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ ΣΥΝΑΔΕΛΦΩΝ, ΩΣ
ΣΥΝΕΙΣΗΓΗΤΩΝ, ΑΠΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ ΕΚΤΟΣ ΦΠΨ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
Σεπτέμβριος Έργο: Πρόσθετη Εκπαιδευτική Δραστηριότητα
2004
– Ως σήμερα Παροχή επιπλέον εκπαιδευτικού έργου με καθαρά κλινικό ψυχολογικό ενδιαφέρον με
ψυχοθεραπευτικές προεκτάσεις, και έμφαση σε στοιχεία Ευρωστίας, παρεχομένου
σταθερά από το 2004 και εξής, απευθυνόμενο κατ’ εξοχήν σε πρόσωπα από τον
έτοιμο να αποφοιτήσει φοιτητικό πληθυσμό. Παραδίδονται σε μηνιαίως τακτικούς
χρόνους, ασύμπτωτους προς το επίσημο εκπαιδευτικό πρόγραμμα σπουδών,
συνηθέστερα δις ανά μήνα, και με κυρίαρχη μέριμνα:
Α. ενίσχυση – ενδυνάμωση – εμψύχωση για την
i) αυτοδιαχείριση και
ii) αυτοβελτίωση ενόψει της μετέπειτα δυνάμει εξέλιξής τους:
α) στον κλινικό ψυχολογικό χώρο και
β) στον ευρύτερο επαγγελματικό στίβο,
με κατατοπιστική πληροφόρηση, επεξηγήσεις και αρμόδιες υποδείξεις για την
οργάνωση μελετών, τη διεξαγωγή ερευνών για επεξεργασία ποσοτικών και
ποιοτικών στοιχείων, την αξιοποίηση και ερμηνεία επιστημονικών δεδομένων και την
παράθεση εμπειρικών εργασιών.
Β. οργανωμένες παρουσιάσεις, που περιλαμβάνουν:
i) στοιχεία ακαδημαϊκού προσανατολισμού και δυνάμει μεταπτυχιακών
επεκτάσεων, και
ii) πρακτικές εκδοχές εργασιακού προσανατολισμού, με υλικό για:
α) κατάλληλη παράσταση σε συνεντεύξεις, στρατηγικές κατάρτισης και
ενεργού εμπλουτισμού βιογραφικού σημειώματος, και γενικότερα, υλικό για
έγκυρες εργασιακές διεκδικήσεις σε οργανισμούς και φορείς,
β) την ελεύθερη επαγγελματική δράση και τις τυχόν παγίδες της υπό την
ιδιότητα του αρωγού παροχέα υπηρεσιών ψυχικής Υγείας, και
γ) τις δυνατότητες διεπιστημονικών, ευρύτερων διεπαγγελματικών
συνδέσεων, συνεργασιών και σχεσιοδυναμικών, που εκτυλίσσονται στα
συναφή πεδία
Γ. διαρθρωμένες διαδραστικές ενότητες με την έκθεση εκτενέστατου βοηθητικού
έργου για ενδελεχή κατάρτιση σε
i) ενδεικτικό κλινικό υλικό, που προβάλλεται με εποπτικά μέσα και αφορά σε
κλινικές βινιέτες διαχείρισης περιπτώσεων α-σθενών με ειδικές παθολογίες,
καθώς επίσης και
ii) επίλεκτο υλικό από το συνεχώς εξελισσόμενο έργο Ευρωστίας, προκειμένου
για:
α) ενεργό επαφή φοιτητών και φοιτητριών με παραδειγματικό υλικό εν τη
γενέσει του προς τη συγκρότηση Σχολής Σκέψης,
β) κριτική εμπλοκή τους στις εκλεπτύνσεις ερευνητικού, θεωρητικού και
θεραπευτικού βεληνεκούς αυτής της πρωτοποριακής και άκρως ριζοσπαστικής
μεθοδολογίας για τις προοπτικές της θεραπείας και, κατ’ επέκταση,
γ) ενδυνάμωσή τους σε προσωπικό επίπεδο σχετικά με την παρελθούσα,
παροντική και μελλοντική δράση τους για ουσιώδη αυτοαποτελεσματικότητα.
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2. 3 Διδασκαλία σε Μεταπτυχιακό Επίπεδο

ΑΥΤΟΔΥΝΑΜΗ

Ιανουάριος Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Τομέα Ψυχολογίας. ΦΠΨ Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
2002
– 2009/10 Έργο: Πανεπιστημιακές Παραδόσεις Μεταπτυχιακού Επιπέδου
Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών επιπέδου Master, εγκεριμένου ΕΠΕΑΕΚ
Τίτλος: ‘Δυσλεξία – Πολυγλωσσικά Περιβάλλοντα – Νέες Τεχνολογίες’

Ιδιότητες: Αναπληρώτρια Υπεύθυνη του Προγράμματος, Συντάκτρια της πρότασης

για Έγκρισή του, Ειδική Συντονίστρια του Κλάδου Διαπολιτισμικών Σπουδών,
Διδάσκουσα & Επόπτρια Διπλωματικών Εργασιών, ιδίως ως προς θεματικές κλινικής
ψυχολογικής και ψυχοπαθολογικής φύσης, όπως αυτές άπτονταν του συγκεκριμένου
κάθε φορά ερευνητικού ενδιαφέροντος που απασχολούσε καθεμιά από αυτές. Στο
σύνολό τους οι υπό ανάληψη εργασίες συνιστούσαν κατ’ εξοχήν πρωτότυπες ‘Θέσεις’
(Theses) και δύο (2) εξ αυτών ήταν Βιβλιογραφικές Έρευνες (Dissertations).
Κατάλογος των εργασιών αυτών δίνεται παρακάτω, στην Ενότητα: ΑκαδημαΪκή
Εποπτεία.
Συμπληρωματικά, και πέραν των τυπικών ωρών διδασκαλίας, ενίσχυση υποομάδων
των υποψηφίων σε όρους Ευρωστίας.

Γνωστικά Αντικείμενα:
Α. Στοιχεία Εξελικτικής Κλινικής Ψυχολογίας & Ψυχοπαθολογίας,
Β. Ψυχολογία προσώπων στο φάσμα των διαφορετικών εκδηλώσεων Δυσλεξίας,
Γ. Στοιχεία Ηθικής&Δεοντολογίας, ‘Ασκηση & Παρεμβάσεις επί Συννοσηρότητας

Χρόνος: Ένα γνωστικό αντικείμενο ανά εξάμηνο, διεξαγωγή άπαξ εβδομαδιαίως, επί
τρίωρο.

Χαρακτηριστικά: θεωρητικές εισηγήσεις με βιωματικά στοιχεία

υποστηριζόμενες από συμπληρωματικό οπτικοακουστικό υλικό με:
προσφερόμενες προαιρετικές και υποχρεωτικές εργασίες με επίβλεψη μέσα από:
παροχή τηλε-στήριξης σε ακαδημαϊκά και ζητήματα ευρύτερου ενδιαφέροντος και
δύο ειδών εποπτεία:
α) εξατομικευμένες τρίωρες συναντήσεις προοδευτικά αυξανόμενης
συχνότητας και
β) δίωρες συναντήσεις υποομάδων προοδευτικά φθίνουσας συχνότητας προς
το πέρας φοίτησης, αναλόγως προς την ευθύνη εποπτείας για κάθε εργασία (ως
Επιβλέπουσας ή ως Μέλους της κάθε τριμελούς επιτροπής).
Επιπλέον,
προοδευτική αναδιαρθρωτική οργάνωση, κατ’ απολειστική πρωτοτυπία για τα
δεδομένα αυτού του Προγράμματος, με την εισαγωγή e-μέσων, για τη διενέργεια
τηλε-συμβουλευτικής, παροχή έργου τηλε-μέντορα και προσφορά e-στήριξης σε
ατομικό και διατομικό επίπεδο
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2. 4 Εκπαίδευση Ενηλίκων

ΑΥΤΟΔΥΝΑΜΗ

1

Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης (ΠΤΔΕ) Πανεπιστήμιο
Μάιος 2002 Ιωαννίνων
– 2006/7
Έργο: Πρόγραμμα Εξομοίωσης Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης
Υπεύθυνος: Γιώργος Δήμου, Καθηγητής ΠΤΔΕ και Πρύτανης Π.Ι.

Ιδιότητα: Εισηγήτρια Στοιχείων Κλινικής Ψυχολογίας και Επικοινωνίας
Γνωστικά Αντικείμενα: 1. Εξελικτική Κλινική Ψυχοπαθολογία, 2. Κλινικές

Ψυχολογικές Εκφάνσεις στην Επικοινωνία με Παιδιά και Κηδεμόνες, 3. Στοιχεία
Ηθικής & Δεοντολογίας στο Λειτούργημα του Δασκάλου και 4. Αντιμετώπιση
Κρίσεων και Συγκρούσεων στα Εκπαιδευτικά Περιβάλλοντα υπό Πίεση.
Χρόνος: δεκαπεντάωρη (15) εκπαίδευση συμμετεχουσών και συμμετεχόντων ιδίως
κατά τα Σαββατοκύριακα, σε πάρα πολλές πόλεις της Ελλάδας (Β.Ελλάδα, Ιόνιο,
Κρήτη, Ήπειρο, Στερεά Ελλάδα, Πελοπόννησο, Αιγαίο)

Χαρακτηριστικά: κατ’ εξοχήν βιωματικές συνεδρίες θεωρητικής κατάρτισης
υποστηριζόμενες από πλούσιο οπτικοακουστικό υλικό και διανομή πρωτότυπου
συγγραφικού υλικού (hand-outs) σε εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας.

2

ΑΣΠΑΙΤΕ / τ.Πατες-ΣΕΛΕΤΕ Ιωαννίνων.
Σεπτέμβριος Τμήματα Απόφοιτων Ανώτερων και Ανώτατων Σχολών:
1998 νυν ΑΣΠΑΙΤΕ: Ανώτατη Σχολή Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης
– Ως σήμερα Έργο: Πρόγραμμα Κατάρτισης σε Θέματα Ψυχοπαιδαγωγικής, Επιστημόνων με
Διάφορες Ενδο- και Εξω-Ακαδημαϊκές Ειδικότητες, για την Επάρκειά τους να
ασκήσουν διδακτικό έργο επί των θεματικών ειδικότητάς τους

Ιδιότητα: Εισηγήτρια Στοιχείων Κλινικής Ψυχολογίας σε συσχετισμό με πεδία της

Παιδαγωγικής Επιστήμης κατ’ ετήσια εναλλαγή των ειδικών θεματικών πεδίων για την
κατάρτιση 25+25 κατά μ.ο. προσώπων, κατανεμημένων σε 2 ή 3 τμήματα κάθε φορά,
με επίσης εναλλασόμενα πλήθη τους ανά έτος (π.χ., κατά το 2004-2005 τα πρόσωπα
ομαδοποιήθηκαν σε τμήμα των 80)

Γνωστικά Αντικείμενα: [κύρια γνωστικά πεδία με περιοδικές εναλλαγές]
1. Γενική και Εξελικτική Κλινική Ψυχολογία: από τη γέννηση έως το γήρας
2. Ψυχοπαιδαγωγική και Κλινικά Στοιχεία για τις Επαγγελματικές Σχέσεις,
3. Κλινική Συμβουλευτική και Διαπροσωπικές Σχέσεις ως προς Κλινικές
Ψυχολογικές εκδηλώσεις. Συμπληρωματικά, ενίσχυση Ευρωστίας.

Χρόνος: ένα τυπικό διδακτικό δίωρο σε εβδομαδιαία βάση και τελικές εξετάσεις
Χαρακτηριστικά: θεωρητικές εισηγήσεις με βιωματικά στοιχεία υποστηριζόμενα
από ειδικά προετοιμασμένο συγγραφικό και οπτικοακουστικό υλικό για Εκπαίδευση
Ενηλίκων. Προοδευτικά η διδασκαλία προσαρμόστηκε στα κριτήρια και τις αρχές για
τη ΔιαΒίου Μάθηση. Επιπλέον, ανάληψη έργου εποπτείας δέκα (10) Πτυχιακών
Εργασιών ετησίως που διεκπεραιώνεται μέσα από: α) δια ζώσης ομαδικές
συντονιστικές συναντήσεις, β) δια ζώσης ατομικές συναντήσεις και γ) προοδευτική
αύξηση τηλε-εποπτείας, περιλαμβάνοντας λειτουργίες τηλε-μέντορα, λειτουργίες τηλεσυμβουλευτικής και ευρύτερης e-στήριξης σε ατομικό και διατομικό επίπεδο προς
διευκόλυνση του διδακτικού και γενικότερα του υποστηρικτικού έργου για την
πολύπλευρη ανάπτυξη των υποψηφίων.
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3

Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας, ΙΕΚ ΕΚΑΒ Ιωαννίνων

Σεπτέμβριος
Έργο: Κατάρτιση Εκπαιδευομένων Διασωστριών και Διασωστών στην Κλινική
2001
Ψυχολογία, την Κλινική Ψυχοπαθολογία, την Διαχείριση Κρίσιμων Περιστατικών
– Ως σήμερα
Κλινικού Ψυχολογικού τύπου και στην Αυτοδιαχείριση υπό όρους Ευρωστίας

Ιδιότητα: Εκπαιδεύτρια όλων των κύκλων σπουδών (1ου, 2ου, 3ου και 4ου) με
εναλλασσόμενα γνωστικά αντικείμενα κάθε φορά, αναλόγως προς τις προβλέψεις
του επίσημου προγράμματος, αλλά και με ανάπτυξη πρωτοβουλιών επιπρόσθετης
στήριξης για την αποτελεσματική κατίσχυση υπό στρεσσογόνες και αγχώδεις
συνθήκες στο πλαίσιο της διάσωσης α-σθενών με διάφορες παθολογίες

Γνωστικά Αντικείμενα: [κύρια γνωστικά πεδία με περιοδικές εναλλαγές]
1.
2.
3.
4.

Κλινική Διαγνωστική και Διαφοροδιάγνωση,
Στοιχεία Ψυχοπαθολογίας στα επείγοντα περιστατικά,
Διαχείριση Ακραίων Κλινικών Ψυχολογικών Εκδηλώσεων κατά τη Διάσωση,
Προφίλ Διασωστών έναντι Προφίλ Διασωζομένων Α-σθενών.

Χρόνος: Εξάωρες (6) ανά εξάμηνο εισηγήσεις και τελικές εξετάσεις (ιδίως DSM)
Χαρακτηριστικά: θεωρητικές εισηγήσεις με εμπλουτισμό οπτικοακουστικού

υλικού, ειδικού συγγραφικού υλικού (hand-outs) και πρακτικών ασκήσεων σε
παραδειγματικά περιστατικά.

4

Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Τμήμα Νηπιαγωγών, Διδασκαλείο
Ιδιότητα: Προσκεκλημένη Εισηγήτρια Στοιχείων Εξελικτικής Κλινικής
Ψυχολογίας σε συσχετισμό με πεδία Παιδαγωγικής και Νηπιοκομίας σε πρωινά
δίωρα μιας φοράς ανά εβδομάδα για Εκπαιδευόμενες και Μετεκπαιδευόμενες
Νηπιαγωγούς

5

Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, ΚΕΚ

Σεπτέμβριος
1998
–Σεπτέμβριος
2007

Σεπτέμβριος
Έργο: Πρόγραμμα για την Ψυχοκοινωνική Ευαισθητοποίηση, την Επαγγελματική
1999
Κατάρτιση στη Βιβλιοθηκονομία, και Αγωγή Ψυχικής Ευρωστίας σε Ομάδες Ατόμων
–Σεπτέμβριος
στα Όρια Κοινωνικού Αποκλεισμού – Εξασφάλιση Απορρήτου των Προσωπικών
2000
δεδομένων των Εκπαιδευομένων.
Υπεύθυνοι: Ψυχοκοινωνική Ευαισθητοποίηση: Βασίλης Κούτρας, Επαγγελματική
Κατάρτιση Βιβλιοθηκονομίας: Δημήτρης Κονετάς, Αγωγή Ψυχικής Ευρωστίας: Α-Μ
Παλαιολόγου

Ιδιότητα: Υπεύθυνη Προγράμματος για τη Φάση Προώθησης στην Αγορά

Εργασίας και Παροχής Συνοδευτικών Υποστηρικτικών Λειτουργιών, Εισηγήτρια
Στοιχείων Κλινικής Ψυχολογίας με έργο Ψυχοθεραπευτικό σε πρόσωπα και ομάδες
προσώπων που αποδέχονταν τον χαρακτηρισμό ‘κοινωνικά αποκλεισμένων’ ενόψει
της ανάγκης ενίσχυσης της αυτοπεποίθησης και διεκδικητικότητάς τους στο
ανταγωνιστικό πεδίο της αγοράς εργασίας

6

Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, ΕΠΕΑΕΚ

Σεπτέμβριος
Έργο: Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών σε Ζητήματα Συμπεριφοράς
1998
Εφήβων
–Σεπτέμβριος
Υπεύθυνος: Δημήτρης Στασινός, Καθηγητής Ψυχολογίας, Π.Ι.
2000
Ιδιότητα: Αναπληρώτρια Υπεύθυνη Προγράμματος, Συντάκτρια Πρότασης
Υποβολής, Εισηγήτρια Στοιχείων Κλινικής Ψυχολογίας, Επικοινωνιακής Ευελιξίας,
Ευεξίας και Ψυχικής Ευρωστίας
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7

Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Τομέας Ψυχολογίας, Τμήμα ΦΠΨ

Σεπτέμβριος
Έργο: Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Ελλήνων Εκπαιδευτικών για τον Σχολικό
1999
Επαγγελματικό Προσανατολισμό και τη Συμβουλευτική (ΣΕΠ)
–Φεβρουάριος
Υπεύθυνη: Β. Παπαδιώτη–Αθανασίου, Επίκουρη Καθηγήτρια Ψυχολογίας, Π.Ι.
2000

Ιδιότητα: Αναπληρώτρια Υπεύθυνη Προγράμματος & Εισηγήτρια Στοιχείων
Κλινικής Ψυχολογίας και Επικοινωνίας.

8

Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Τομέας Παιδαγωγικής, Τμήμα ΦΠΨ

Σεπτέμβριος 1995
Έργο: Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Ελλήνων Εκπαιδευτικών για την Υποδοχή
–Σεπτέμβριος
Τσιγγανοπαίδων
1996
Υπεύθυνος: Θανάσης Γκότοβος, Καθηγητής Παιδαγωγικής, Π.Ι.

Ιδιότητα: Εισηγήτρια Στοιχείων Κλινικής & Διαπολιτισμικής Επικοινωνίας.
Γνωστικό Αντικείμενο: Κλινικές Ψυχολογικές Εκφάνσεις Επικοινωνιακής
Συμπεριφοράς προς Διασφάλιση Πρόσφορων Διαπολιτισμικών Συναλλαγών

Χαρακτηριστικά: θεωρητικές-βιωματικές εισηγήσεις ανά την Ελλάδα

υποστηριζόμενες από πλούσιο οπτικοακουστικό υλικό και συγγραφικό έργο

9

Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Τομέας Ψυχολογίας, Τμήμα Φ-Π-Ψ

Δεκέμβριος 1993
– Σεπτέμβριος Ιδιότητα: Προσκεκλημένη Λέκτορας.
1996
Γνωστικά Αντικείμενα: Αυτόνομη διδασκαλία στα Γνωστικά Αντικείμενα:
1. Ψυχολογικές Μετρήσεις,
2. Μεθοδολογία Έρευνας,
3. Στατιστική Κοινωνικών Επιστημών, και
4. Κλινική Συμβουλευτική & Μεθοδολογία Κλινικής Συνέντευξης
[συνέχεια και στην επόμενη:]
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10

Ελληνικό Κέντρο Διαπολιτισμικής Ψυχιατρικής και Περίθαλψης (ΕΚΔΨΠ)
Δεκέμβριος 1992 Αθήνα
– Αύγουστος 1996
Έργο: Προγράμματα πολυ-παρέμβασης για την ψυχοκοινωνική υποστήριξη
πληθυσμών υψηλής επικινδυνότητας , με έμφαση στη Διαπολιτισμικότητα
Υπεύθυνος: Κωστής Μπάλλας, Επίκουρος Καθηγητής Ψυχιατρικής ΝΜΕΤΣ,
Σύμβουλος Ν.Συγγρός, Υπ.Υγείας, Πρόνοιας Κοινωνικών Ασφαλίσεων & του
Κέντρου Ελέγχου Ειδικών Λοιμώμεων ΚΕΕΛ

Ιδιότητα & Καθήκοντα: Ερευνήτρια, εκπαιδεύτρια ομάδων επαγγελματιών,

σύμβουλος-ψυχοθεραπεύτρια σε ψυχικά ενδεή άτομα, με εντατική συνεργασία &
συμβουλευτικό έργο με το ΚΕΕΛ, το ΝΜΕΤΣ, κσι στο Ν.Συγγρός. Κατάρτιση
νοσηλευτικού προσωπικού για σεξουαλικώς μεταδιδόμενα νοσήματα και κλινικές
ψυχολογικές εκφάνσεις στο προφίλ α-σθενών. Εκπρόσωπος του ΕΚΔΨΠ στην ΕΕ με
επανειλημμένα επιτυχές έργο εξασφάλισης χρηματοδότησης ΕΕ: ‘Ευρωπαϊκά
Προγράμματα’. Κατάρτιση πέντε (5) ολοκληρωμένων ερευνητικών μελετών
υποβεβλημένων στο ΥπΥΠΚΑ [Αρχείο]. Εκπρόσωπος του Κέντρου στην Ευρωπαϊκή
Ένωση για συμμετοχή σε ομάδες εργασίας κατάρτισης προγραμμάτων
χρηματοδότησης. Ακόμη: α) έκθεση πεπραγμένων αξιολόγησης εκπαιδευομένων
στα σχετικά προγράμματα κατάρτισης επαγγελματιών Υγείας και οργανωμένες
εισηγήσεις του περιεχομένου στους ιδίους, και β) μελέτη, εν μέρει και οικονομικής
φύσεως, σε συνάρτηση με την εκλέπτυνση περιεχομένου και βιωσιμότητα των
συναφών προγραμμάτων και συναφείς εισηγήσεις σε επαγγελματίες Υγείας
θεσμικού και εξωθεσμικού πλαισίου.


Επιμέλεια και διεξαγωγή [χρηματοδοτούμενων από την ΕΕ] προγραμμάτων
εκπαίδευσης-επιμόρφωσης ομάδων νοσηλευτών/τριών, ιατρών, κλινικών,
στελεχών μονάδων Υγείας, κοινωνικών ψυχολόγων και κοινωνικών λειτουργών,
σε κλινικά ψυχολογικά θέματα Υγείας κατόπιν αξιολόγησης υποψηφιοτήτων



Διεξαγωγή αυτόνομου διδακτικού έργου Κλινικής Διαγνωστικής, Κλινικής
Ψυχοπαθολογίας και Κλινικής Ψυχοθεραπείας



Κατάρτιση και διεξαγωγή πρωτότυπης έρευνας ψυχικής Υγείας σε πολιτισμικά
διαφοροποιημένες ομάδες, ιδίως Πομάκους και Τσιγγάνους



Κατάρτιση και διεξαγωγή πρωτότυπης έρευνας συμπεριλαμβανομένης της
κατασκευής ενός εκτενούς ειδικού ερωτηματολογίου και συγκρότησης
πρωτοκόλλων ημιδομημένης συνέντευξης για μελέτη σε ψυχοκοινωνικά
προβλήματα πασχόντων AIDS



Κατάρτιση και διεξαγωγή πρότυπης έρευνας για τις κοινωνικές
αναπαραστάσεις της θεματικής AIDS στα ΜΜΕ.Συγκρότηση πρωτοκόλλων
καταγραφής, κωδικοποίησης και αποκωδικοποίησης ολόκληρου του συναφούς
διαθέσιμου δημοσιογραφικού υλικού (έντυπου και ηχογραφημένου) της 3ετίας
93-96 και σειρά σεμιναρίων σχετικώς



Κατάρτιση πρότυπου ερωτηματολογίου και συντονισμός εκτενούς έρευνας για
την ψυχοκοινωνική κατάσταση και τις δυσκολίες προσαρμογής Τσιγγάνων στο
Ελληνικό περιβάλλον α) σε πολιτειακο και β) σε εκπαιδευτικό επίπεδο και
διεξαγωγή σειράς συναφών σεμιναρίων για επαγγελματίες Υγείας



Σύνταξη οικονομικού προϋπολογισμού νέων εκπαιδευτικών προγραμμάτων και
σχετική συνεργασία με στελέχη του ΥπΥΠΚΑ και της ΕΕ με επανειλημμένες
αποστολές εκεί ως εκπροσώπου ΕΚΔΨΠ σε επίπεδο οργανωμένων εισηγήσεων.
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2. 5 Διδασκαλία Αυτόνομη κατά τις Σπουδές

ΜΕ ΑΝΑΘΕΣΗ

Σεπτέμβριος
1993
–Σεπτέμβριος
1994

Brigham Young University, Provo, Utah, USA &
Hardiness Research Institute, Casper, Wyoming, USA
Προγράμματα παρέμβασης για ψυχοκοινωνική υποστήριξη προσώπων, ομάδων
και οργανισμών με βάση την παραδοσιακή θεωρία για την Ψυχική Ευρωστία.
Παραλληλία παροχής έργου σε δύο φορείς σε θέση και αποδοχές Αναπληρώτριας
Καθηγήτριας Κλινικής Ψυχολογίας, Ψυχοπαθολογίας και Ψυχοθεραπείας.
Ιδιότητα: Αρχικώς (κατά τις προπαρασκευαστικές των του Post-Doctoral
επισκέψεις) Προσκεκλημένη Λέκτορας –και μετέπειτα Διευθυντικό Στέλεχος στο
Ινστιτούτο και σε χρέη και αποζημίωση έως και Αναπληρωτικής Καθηγητικής
θέσης στο ακαδημαϊκό επίπεδο και αργότερα τιμής ένεκεν κατά την επάνοδο εν
Ελλάδι Επίτιμη Διευθύνουσα και για την συνέχεια σε Ερευνητική, Εκπαιδευτική
και Θεραπευτική εργασία με πρόσωπα και ομάδες σε ψυχο-νοητική ένδεια, καθώς
και σε οργανισμούς (π.χ., ΙΒΜ, VirginAir, BeautyCo, κ.λπ.). Υποστήριξη στελεχών σε
θέματα διαπροσωπικής ευρωστίας. Τα καθήκοντα συμπεριλάμβαναν:
 Εκπαίδευση ενδεών προσώπων και ομάδων σε προγράμματα Ευρωστίας
 Διεξαγωγή όλως πρωτότυπης έρευνας στις κλινικές εφαρμογές Ευρωστίας
 Δημιουργία και διδαχή σειράς νέων εκπαιδευτικών και θεραπευτικών
εγχειριδίων καθώς και πρότυπη βελτίωση προηγούμενων.
 Κατάρτιση θεραπευτικού εγχειριδίου για επαγγελματίες της ψυχικής Υγείας και
διδαχή του
 Πειραματικές εφαρμογές και συγγραφή αναφορών και μελετών προς διεύρυνση
προγραμμάτων. Εισηγήσεις για την κατάρτιση στελεχών στο συναφές σκεπτικό
Σεπτέμβριος 1989 Withington Hospital, Clinical Psychology Department, Medical Faculty,
–Σεπτέμβριος Manchester UK
1992 Ιδιότητα: Assistant Clinical Psychologist υπό την επίβλεψη του H.R. Beech,
Professor, Head, Clinical Psychology, Victoria Manchester, Withington Hospital
με παροχή αυτόνομου βοηθητικού διδακτικού έργου σε φοιτητικό πληθυσμό
προπτυχιακού και μεταπτυχιακού επιπέδου, σε συνάρτηση με το κλινικό έργο
τους με ψυχικά ενδεή πρόσωπα ως προς:
 αξιολόγηση με συνεντεύξεις, ψυχομετρικά tests, ενημέρωση φακέλλων
 διεξαγωγή αρχικά εποπτευόμενης, ακολούθως περιοδικά εποπτευόμενης
θεραπείας. Επιπλέον,
 Συμμετοχήσεδιατμηματικέςομάδεςαξιολόγησηςθεραπευτικώνπροσεγγίσεων
 Συνεργασία με Οικογενειακούς Γιατρούς (GPs) και εξωτερικές/ούς Ψυχιάτρους
α-σθενών και παράλληλη συνεπικουρεία μεταπτυχιακών για τη διευκόλυνσή
τους στη δόμηση παρόμοιων διεπαγγελματικών σχέσεων
Περιοδική επανεξέταση και αξιολόγηση της έκβασης κάθε περιστατικού (follow-ups). Ακόμη,
Προετοιμασία σημειώσεων, εβδομαδιαία παράδοση μαθημάτων Κλινικής
Ψυχολογίας και διαλέξεις σε α) φοιτητές και φοιτήτριες προπτυχιακού επιπέδου
και επιπέδου Master καθώς και εκπαίδευση β) ιατρών και νοσηλευτικού και
παρανοσηλευτικού προσωπικού, αλλά και γ) στελεχών στα σώματα ασφαλείας
για θέματα ψυχικής Υγείας, θυματοποίησης, και πλέον επίκαιρα ζητήματα
θεωρίας Ψυχικής Ευρωστίας στην Κλινική Πράξη και την Αυτοδιαχείριση
Ιανουάριος 1989 Staffordshire Hospital, Mental Handicap Division, Stoke-on-Trent, UK
– Μάϊος 1989 Ιδιότητα: Assistant Clinical Psychologist για αρχικά εποπτευόμενο και εν
συνεχεία αυτόνομο διδακτικό προπτυχιακό έργο και κλινικό έργο με υποστήριξη
ενδεών α-σεθνών και των οικογενειών τους υπό την εποπτεία των Dr. N.Beasley
& Dr. J.Hegarty
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3. Συγγραφικό Έργο
3.1 Βιβλία (17)

ΑΥΤΟΝΟΜΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ

1. Προσανατολισμοί Κλινικής Ψυχολογίας, Ανα-Προσανατολισμοί Επιτυχούς Ψυχοθεραπείας. To
Παράδειγμα ΜΔΤΠ Ευρωστίας Ανόδου ΥΓΕΙΑ4Ε για Αναβάθμιση Ιαματικής Αγωγής και
Αρωγής Ψυχοσωματικής Εμβέλειας. Αθήνα: Τόπος. Υπό Έκδοση (στάδιο φιλολογικής
επιμέλειας) 2016 ISBN: 978-960-499-052-8
2. Προσανατολισμοί Ηθικής και Δεοντολογίας στην Ευρεία Διαθεματική και
Διαπροσωπική Ψυχοθεραπευτική Πράξη. Αθήνα: Δαρδανός. Υπό Έκδοση (στο στάδιο
φιλολογικής επιμέλειας) 2016. ISBN: 978-960-01-1556-7
3. Οδηγός Εαυτού ΥΓΕΙΑ4Ε: Βέλτιστες Εφικτές Στρατηγικές Συνολικής Σωματο-Ψυχικής Υγείας. Υπό
Έκδοση, Αθήνα: Δαρδανός 2015.
4. Ethics Manual on “Empathic Products” Enabling Intention and Emotion-Aware Products
Under Scrutiny by the MDTP HardySurge HYGEIA4E Methodology: Experimental
Paradigm Observations and Cutting-edge Suggestions for Clinical and Non-Clinical
Considerations on User Safety-Satisfaction-Sophistication via Threefold State-of-the-art EMotion™/E-2Motion™/E2Motion4eMotion™ Principles. Integrated Scientific Final Report.
In Press ITEA-2 Project 14005. ITEA. Brussels. 2014.
5. Δυσλειτουργικώς Ερμηνευόμενα Στρεσσογόνα Βιώματα έναντι Αγχογόνων Εμπειριών:
Δυναμική Διαπολιτισμική Διεύρυνση. Εγχειρίδιο Εργαστηριακής Εκπαίδευσης για
Κατίσχυση Κριτικής Κατάρτισης. Τυπογραφείο Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. 2008.
6. Δυσλειτουργικώς Ερμηνευόμενα Στρεσσογόνα Βιώματα Επιθετικότητας vs. Πένθους:
Εξάσκηση Ελέγχου Ευρωστίας. Εγχειρίδιο Εργαστηριακής Εκπαίδευσης για Κατίσχυση
Κριτικής Κατάρτισης. Τυπογραφείο Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. 2007.
7. Δυσλειτουργικώς Ερμηνευόμενα Στρεσσογόνα Βιώματα ως προς Εμπειρίες Χρήσης των
Νέων Τεχνολογιών υπό το πρίσμα Κλινικής Διαγνωστικής. Εγχειρίδιο Εργαστηριακής
Εκπαίδευσης για Κατίσχυση Κριτικής Κατάρτισης. Τυπογραφείο Πανεπιστημίου
Ιωαννίνων. 2007.
8. Προσανατολισμοί Κλινικής Ψυχολογίας. 2001. Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα
9. Εγχειρίδιο Εργασίας στην Επικοινωνιακή Συμπεριφορά – Πρόγραμμα Επιμόρφωσης
Ελλήνων Εκπαιδευτικών για την Υποδοχή Τσιγγανοπαίδων: ΦΠΨ Πανεπιστημίου
Ιωαννίνων, Τυπογραφείο Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. 1997
10. Εγχειρίδιο Ασκήσεων στην Ψυχική Ευρωστία: Διαχείριση του stress. Εργαλεία, τεχνικές,
εφαρμογές και βιωματικές ασκήσεις για πολυδιάστατη στήριξη νέων. Υπό την Αιγίδα
ΕΛΚΕΠΑ & ΟΚΑΝΑ. ΕΛΚΕΠΑ. 1996
11. Προκλήσεις, Προσμετρήσεις και Περιορισμοί στην Κλινική Ψυχολογία. Ιωάννινα:
Πανεπιστημιακό Τυπογραφείο. Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων 1995.
12. Ψυχολογικές Μετρήσεις. Τυπογραφείο Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. 1995
13. An Inquiry into Changes in the Psychological Profile of Angina Pectoris Male Patients.
Published: University of Manchester 1992. Διαθέσιμο και στην:
http://catalogue.library.manchester.ac.uk/items/381756?query=Paleologou+Angela&r
esultsUri=items%3Fquery%3DPaleologou%2BAngela
14. Τέσσερα (4) Σώματα Πολυμεσικού Κειμένου προς Κατοχύρωση Πνευματικής Ιδιοκτησίας και
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Δικαιωμάτων στην εξελισσόμενη Μεθοδολογία Ευρωστίας Ανόδου. Υποβεβλημένα με το πέρας
κάθε σταδίου επικαιροποίησης και εμπλουτισμού των οικείων δεδομένων με πρόσθετα
ερευνητικά στοιχεία. Περιέχουν αναλυτικές οδηγίες εφαρμογών. Περιλαμβάνεται η
ειδική μεθοδολογία για μορφές διαδραστικής τηλε-στήριξης, που αποτυπώνει το
προσωπικό πρότυπο πολυετές έργο για την εγκαθίδρυση εξειδικευμένου ΚΛΑΔΟΥ eΚλινικής Ψυχολογίας, Ψυχοθεραπείας & Εαυτοκεντρικής Ευρωστίας. Κατατεθειμένα:
Α) Δύο (2) στην Ελλάδα:
1. Πεδία Ισχύος Δυναμικής Ευρωστίας: Γνωσιο-Ψυχο-Φυσιο-λογία Ευρωστίας.
Μεθοδολογία για Δυναμική Ψυχοθεραπευτική Πρόληψη & Παρακολούθηση Α-σθενών.
©‘HardyForceField’ DynamicsTM 1999 .
2. Δυναμική Αναδόμηση Ευρωστίας Πρότυπος Πολυμεσικός Πιλότος Πράξης Πρόληψης
Παρακολούθησης & Πρόβλεψης ©HardyFluxTM 2004.
Β) Δύο (2) στο Βέλγιο:
1. MDT.P. HardySurgeTM Method [ΜεταΔιαΤροπική Ευρωστία Ανόδου] ©
Κατοχύρωση Πνευματικής Ιδιοκτησίας 2010
2. e-Support e-Clinical Psychology & e-Psychotherapy via Distinctive e-Designed
Methodologies: E-Motion™, E-2Motion™, E2Motion4eMotion™ © [Μεθοδολογίες
εξειδικευμένου e-σχεδιασμού για e-Στήριξη, e-Κλινική Ψυχολογία και e-Ψυχοθεραπεία:
E-Motion™, E-2Motion™, E2Motion4eMotion™] 2009.

3.2 Βιβλία (4)

ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ

1. Παλαιολόγου Α.Μ. Γερωνυμάκη Ε, Ανδρουλιδάκης Ι., Σαβρανίδης Χ. & Μπιτχαβά Ι. 2011.

Εγχειρίδιο Στήριξης Τηλεσυμβούλων. Για το Γραφείο Διασύνδεσης του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.
Εργαστηριακό Πλαίσιο Βιωματικής Στήριξης Τηλεσυμβούλων στην Ευρωστία Ανόδου
βάσει Ερευνητικής Μελέτης: Ψυχοπαιδαγωγική Διερεύνηση Φοιτητικών Προτεραιοτήτων σε
Θέματα Συνολικής Ανάπτυξης με Σχεδιασμό Υποστηρικτικού Τηλεσυμβουλευτικού Υλικού
Τηλεσυμβούλων και Φοιτητικού Πληθυσμού. Μέρος 1ο Αναλυτική Ερμηνεία Βάσει Περιγραφικής
Στατιστικής. Τυπογραφείο Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.

2. Αθανασίου Λ. & Παλαιολόγου Α.–Μ. 1999. Υλικό για τους Τσιγγάνους. ΥπΕΠΘ.
3. Μπούκαλης Μ. & Παλαιολόγου Α.Μ. 1996. Κοινωνική Ψυχολογία, Κοινοτική
Ψυχολογία και Πολιτισμικά Διαφοροποιημένες Ομάδες στην Ελλάδα: Έρευνα για
τους Τσιγγάνους και τους Πομάκους. Αιγίδα ΥπΕΠΘ & ΕΚΔΨΠ. Αρχείο ΥπΕΠΘ
4. Παλαιολόγου Α.Μ. & Μπούκαλης Μ. 1995. Ψυχολογικές και Κοινωνικές Αναπαραστάσεις για
την θεματική του AIDS στα ΜΜΕ. Ποσοτικοποίηση Δεδομένων από τον Ημερήσιο Τύπο και
τον Ραδιοφωνικό Λόγο. Υπό την Αιγίδα ΥπΥΠΚΑ & ΕΚΔΨΠ. Βιβλιοθήκη ΥπΥΠΚΑ.

3. 3 Άρθρα σε Συλλογικούς Τόμους

ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ

1. Konetas, D.; Gardikiotis A.; Palaiologou A.-M.; Papageorgiou, A.; Kotoulas, V. & Kerkiri T.
2013. 3D-“V”R.E.e.d.o.m. : 3D (freeing) Virtual Reality Environments edifying
distinct operators’ material-knowledge management. In: D.Hickey & J. Essid
(Eds).Identity and Leadership in Virtual Communities: Establishing Credibility and
Influence ISBN14: 978-160-5652-94-7
2. Kerkiri, Al.T.*; Paleologou, A.-M; Konetas, D.* & Chatzinikolaou, K.* 2010. A learning
style–driven architecture build on open source LMS’s infrastructure for creation
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of psycho-pedagogically ‘savvy’ personalized learning paths. [Book Chapter]. In:
Safeeullah Soomro (Ed). E-learning experiences and future. ISBN: 978-953-3070-92-6: &
INTECH Publications. ISBN 978-953-7619-23-7

3. 4 Άρθρα σε Επιστημονικά Περιοδικά με Κριτές
3. 4. 1 Άρθρα Συνεργασίας (10)

[& ΩΣ ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ]

ΣΗΜΕΙΩΝΕΤΑΙ ΟΤΙ ΛΟΓΩ ΤΗΣ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΤΗΤΑΣ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΔΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΣΕ 8 ΑΡΘΡΑ,
ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΥΠΗΡΞΕ ΜΟΝΟΝ Η ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ, ΕΝΩ Η ΕΥΘΥΝΗ ΓΙΑ: 1. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ
ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΥΡΗΜΑΤΩΝ, 2. ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ, ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΣΥΝΘΕΣΗ ΑΥΤΩΝ, ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ 3.
ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΚΕΙΜΕΝΩΝ ΚΑΘ’ ΟΛΟΚΛΗΡΙΑΝ ΗΤΑΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ, ΠΛΗΡΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΔΥΝΑΜΗ.

1. Κουγιουμζόγλου, Ε.*, Μπιτχαβά, Ι.** & Παλαιολόγου Α.–Μ. 2012. Από το «ἔνδον-δι΄-εἶναι»
προς το «ἔνδον-διὰ-συνεῖναι»: Η Θεραπευτική Φιλοσοφία ως Υπαρξιστικός
εμπλουτισμός Ψυχοθεραπείας. Προ(σ)κλήσεις, ερευνητικά δεδομένα, προοπτικές.
Πρακτικά 5ου Διεθνούς Συνεδρίου Ορθοδόξων Ψυχοθεραπευτών. Προσωρινά διαθέσιμο και
στην διεύθυνση www.amen.gr [*MSc & **PhD Candidates]. pp.34
2. Kerkiri, Al.T. ; Konetas, D.; Paleologou, A.-M. & Mavrides, I. 2011. Semantic web
technologies anchored in learning styles as catalysts towards personalising the
learning process. International Journal of Learning and Intellectual Capital. 8(2)179-205.
3. Kerkiri, T* & Paleologou, A.–M. 2009. Do open source LMSs support personalization? A
comparative evaluation. Communications in Computer and Information Science (CCIS).
Springer: Best Practices for the Knowledge Society. 49: 56-65. [*PhD Candidate].
4. Paleologou A–M & Delaporta A* 2009. Hardiness vs Alienation Personality Construct
Essentially Explains Burnout Proclivity and Erroneous Computer Entry Problems in
Rural Hellenic Hospital Labs. (ISSN 2070-3740)World Academy of Science, Engineering
and Technology. 39. pp. 1-19. [*PhD Candidate].
5. Paleologou, A.–M.& Kerkiri, T.* 2009. The Learning Management Systems in a Novel
Capacity: Tele-mentoring and Tele-counselling, WSKS CCIS Series Springer-Verlaag. 6:
pp.47-56 [*PhD Candidate].
6. Kerkiri T.* & Paleologou A.–M. 2009. Let’s see how efficient open source LMSs can be
and why. International Journal of Knowledge Society ICT. pp. 1-17[*PhD Candidate]
7. Paleologou, A.–M. & Delaporta A.* 2009. Personal time aspects of e-use-taxed Hellenic
medical lab staff entail interest for supporting hardiness-attributes. Health
Information Management Research. 7: pp. 20-34 [*PhD Candidate].
8. Paleologou, A.-M. & Kerkiri, T.* 2009. Telementoring: an alternative capacity of LMSs.
Open and Distance Education for Global Collaboration & Educational Development. 7: 272286 [*PhD Candidate].
9. Παλαιολόγου, A.–M. & Λαμπρίδης, E. 2004. Άτομα σε ομάδες κοινωνικού αποκλεισμού
και ο διαμεσολαβητικός ρόλος του ψυχοθεραπευτή-συντονιστή: προβληματισμοί
στο πλαίσιο μιας πολύπλευρης εμπειρίας. Τεράδια Ψυχιατρικής. 91: 94-118.
10. Λαμπρίδης, Μ.*, Παπαδιώτη, B. & Παλαιολόγου, A.–M. 2002. Εσωτερικά Μοντέλα Διεργασίας και
Επιλογή Συντρόφου: Η Περίπτωση των Ανασφαλώς Προσκολλημένων Ενηλίκων. [*PhD
Candidate]. Τετράδια Ψυχιατρικής. 78: 64-77.
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3. 4. 2 Άρθρα (3) σε Περιοδικά με Κριτές

ΑΥΤΟΝΟΜΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ

1. Εκφάνσεις της στάσης ζωής γονέων νοητικά υστερημένων παιδιών βάσει του
στοιχείου της Ψυχικής Ευρωστίας στην προσωπικότητά τους. 1995. Ψυχολογικές
Έρευνες στην Ελλάδα. 2: 34-42
2. Stress vs Eu-Stress: Διαπραγμάτευση καθοριστικών στοιχείων στις θεωρίες της
έντασης, 1994. Τα Εκπαιδευτικά. 1: 7-28
3. Διερεύνηση αλλαγών στο κλινικό ψυχολογικό προφίλ SCL-90-R αρρένων
ασθενών με πρωτοεμφανιζόμενη στηθάγχη βάσει του στοιχείου της ευρωστίας
στην προσωπικότητά τους, 1994. Τετράδια Ψυχιατρικής. 2: 37-47

3. 4. 3 Ανακοινώσεις σε Συνέδρια με Κριτές

ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΕΝΑ
ΠΡΑΚΤΙΚΑ

3.4.3.1 Αυτόνομες Ανακοινώσεις (37) σε Επιστημονικές
Συνεδριακές Διοργανώσεις με Κριτές & Δημοσιευμένα Πρακτικά
1.

Ιούνιος Πρόσκληση: Ημερίδα Νομικών Υπουργείου Δικαιοσύνης: Ενδο-οικογενειακή
2015 Βία: Ανάλυση του Φαινομένου. Χανιά.

Υπέρ Θυμάτων, Αλλά και ‘Υυπέρ’ Θυτών: Επιτυχής Πρόληψη έναντι
Ατυχών Πληγμάτων. Η Μεθοδολογία ΜΔΤΠ ΥΓΕΙΑ4Ε στην Υπηρεσία της
Μέριμνας για Φαινόμενα Βίας.
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΠΡΟΤΥΠΗ ΠΟΛΥΠΑΡΑΜΕΤΡΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΜΔΤΠ ΕΥΡΩΣΤΙΑΣ
ΑΝΟΔΟΥ – ΥΓΕΙΑ4Ε ΜΕ ΠΟΣΟΤΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΧΑΡΑΞΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ
ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΓΙΑ ΑΠΟΔΟΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΑΡΩΓΗ ΕΠΙ Ψ ΔΙΑΤΡΑΧΩΝ

2.

Μάρτιος Πρόσκληση: 13ο Πανελλήνιο Μετεκπαιδευτικό Συνέδριο Προσχολικής Αγωγής:
2015 Σύγχρονες ΨΠ Προσεγγίσεις στην Προσχολική Αγωγή – Θεωρία και Πράξη. Ιωάννινα

Αυτοαποτελεσματικότητα με ΜΔΤΠ ΥΓΕΙΑ4Ε για Παιδαγωγούς Προσχολικής
Αγωγής. Ανησυχητικά Ερευνητικά Αποτελέσματα Πρότυπης Έρευνας σε
Δείγμα Λειτουργών Προσχολικής Αγωγής: Μεθοδολογία Άμεσων Λύσεων.
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΠΡΟΤΥΠΗ ΠΟΛΥΠΑΡΑΜΕΤΡΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΜΔΤΠ ΕΥΡΩΣΤΙΑΣ
ΑΝΟΔΟΥ – ΥΓΕΙΑ4Ε ΜΕ ΠΟΣΟΤΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΠΡΟΒΛΕΠΤΙΚΟΤΗΤΑ
ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΨΦ ΥΓΕΙΑΣ ΣΕ ΔΕΙΓΜΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

3.

Ιούνιος Πρόσκληση: Επιστημονική Τριημερίδα με Διεθνή Συμμετοχή : Ημέρες Ψυχολογίας –
2014 Ψυχική Ευρωστία, Κοινωνική Ύφεση, Άγχος & Οικογένεια, Μητρότητα & Χρόνιες

Ασθένειες, Σχολικός Εκφοβισμός, Παιδί και Καρκίνος, Ειδικές Μαθησιακές, Κίνητρα
Εργαζομένων. ICPS, Αθήνα. Ψυχική Ευρωστία & Διαφυλικές Νευροβιολογικές
Διαφορές με Γνώμονα την Μετα-Γνωσιακή Μεθοδολογία ΜΔΤΠ Ευρωστίας
Ανόδου: Πραγμάτωση Οραμάτων Υγείας4Ε.

ΕΥΡΗΜΑΤΑ ΜΕΤΑ-ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΠΡΟΤΥΠΗΣ ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ &
ΔΙΑΘΕΜΑΤΙΚΗΣ ΜΔΤΠ ΕΡΕΥΝΑΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΒΕΛΗΝΕΚΟΥΣ

4. Ιανουάριος Πρόσκληση: Ημερίδα - Δημοτικό Ελεύθερο Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Δελβινακίου.
2014 Αυτοαποτελεσματικότητα: Διαχείριση Στρεσσογόνων Παραγόντων με τη

Μεθοδολογία ΜΔΤΠ Ευρωστίας Ανόδου-ΥΓΕΙΑ4Ε . [Αποκλειστική Ομιλήτρια]

ΔΙΑΛΕΞΗ ΕΠΙ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΩΝ ΑΝΑΚΑΜΨΗΣ ΕΠΙ ΨΦ ΔΙΑΤΡΑΧΩΝ
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5.

Μάιος Πρόσκληση: Επιστημονική Διημερίδα υπό την Αιγίδα του Υπουργείου Υγείας.
2014 Κατάρτιση Επαγγελματιών Θεραπευτών Δομών Δημόσιας Υγείας για την

Εργασιακή Εξάντληση (Burnout) [Πρόγραμμα Δημόσιας Διοίκησης]. Αθήνα.
ΠΕΡΑΣ ΠΛΑΣΤΩΝ ΠΟΝΩΝ. Το Τραυματικό Τίμημα των Τετριμμένων Τεχνικών
Τυποποίησης με Ανακύκλωση Τανυσμού, Ταλαιπωρίας και Τρωτότητας
Τερματίζεται Τώρα από: Τολμηρές Τομές για Τεκμηριωμένα Ταχεία Τόνωση
Θεραπευτριών/ών και Θεραπευομένων με την Τετραμερή Τροπολογία
Τακτικών Αγωγής-Αρωγής βάσει της Μεθοδολογίας ΥΓΕΙΑ4Ε [ Ομιλήτρια]
ΔΙΑΛΕΞΗ ΕΠΙ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΩΝ ΑΝΑΚΑΜΨΗΣ ΕΠΙ ΨΦ ΔΙΑΤΡΑΧΩΝ ΠΟΥ
ΦΕΡΟΝΤΑΙ ΩΣ ΑΠΟΡΡΟΙΑ ΤΟΥ ΛΕΓΟΜΕΝΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΚΟΥ ΣΥΝΔΡΟΜΟΥ

6.

Νοέμβριος Πρόσκληση: 5ο Διαβαλκανικό Σεμινάριο, Διαβαλκανικό Ινστιντούτο Δημόσιας Διοίκησης
2013 με Συνεδριακή Επικύρωση Ετήσιου Έργου το 2014. Τίτλος Σεμιναριακής Ενότητας

Συμμετοχής: Ψυχική Ανθεκτικότητα. Δράσεις Προώθησης και Υποστήριξης των Γυναικών
σε Ανώτατες Συνδικαλιστικές Βαθμίδες της ΑΔΕΔΥ.
Επαλήθευση Επιχειρησιακής Ευδοκίμησης με Προώθηση Γυναικών σε Θέσεις
Ευθύνης: Πορίσματα & Προοπτικές από Πρότυπη Διαχρονική Διαπολιτισμική
Διαθεματική Έρευνα Πεδίου ΜΔΤΠ Ευρωστίας Ανόδου-ΥΓΕΙΑ4Ε.
ΔΙΑΛΕΞΗ ΕΠΙ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΑΥΤΟΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΑΣΤΟΤΕ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΛΗ ΣΤΗΝ ΑΝΑΔΟΜΗΣΗ
ΕΝΑΝΤΙ ΧΡΟΝΙΩΝ ΨΦ ΔΙΑΤΡΑΧΩΝ: ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ4Ε ΓΙΑ ΑΝΑΛΗΨΗ ΘΕΣΕΩΝ ΕΞΟΥΣΙΑΣ

7.

Μάιος Πρόσκληση: 3ο Συνεδριακό Τριήμερο με Διεθνή Συμμετοχή Υποστήριξης
2013 Επιχειρηματικών Ιδεών. ΤΕΕ Τμήμα Κεντρικής Μακεδονίας. Θεσσαλονίκη.

‘Έλεγχος Επιχειρησιακής Επιτυχίας με την Μέθοδο Παλαιολόγου:
«Μεταδιατροπική Ευρωστία Ανόδου»”
ΕΥΡΗΜΑΤΑ ΜΕΤΑ-ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΠΡΟΤΥΠΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΒΕΛΗΝΕΚΟΥΣ ΕΠΙ
ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ

8.

Απρίλιος Πρόσκληση: 1ο Διεθνές Συνέδριο Φτώχειας: Φτώχεια και Συνέπειές της στον Τομέα
2013 των Ψυχικών Συμπεριφορικών Διαταραχών για Εφήβους και Ενήλικες. Αθήνα.

Κρίση = Κριτική Κλήση Κραταιότητας
ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΜΕ ΑΝΑΦΟΡΑ ΣΕ ΕΥΡΗΜΑΤΑ ΜΕΤΑ-ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΜΔΤΠ ΠΡΟΣ
ΚΑΤΑΛΥΣΗ ΑΝΤΙ ΔΙΑΙΩΝΙΣΗ ΤΗΣ ΑΠΕΙΛΗΣ ΤΗΣ ΦΤΩΧΕΙΑΣ

9.

Απρίλιος 3ο Πανελλήνιο Συνέδριο Γνωστικής Ψυχολογίας. ΔιεθνήΣυμμετοχή: Σκέψη & Μάθηση.UoI
2012 ‘Μετά-τα-Γνωσιακά’: Νέα Μεθοδολογία Αυτοαποτελεσματικότητας με

Ανοδική Ευρωστία για Άμεση Ψυχοθεραπευτική Αποτελεσματικότητα

ΕΥΡΗΜΑΤΑ ΜΕΤΑ-ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΜΔΤΠ ΕΥΡΩΣΤΙΑΣ ΑΝΟΔΟΥ

10. Ιανουάριος Πρόσκληση 2ο Διευρωπαϊκό Συνέδριο Διεπιστημονικών Εφαρμογών Brussels
2012 Engineering Ethics 4 E-motion Engineering; Empathic Products Technologies

and Clinical Ethics Consulting: Research Report for a new Generation of
HardySurge e-systems Intelligence

ΜΕΡΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ ΜΕ ΠΟΣΟΤΙΚΑ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΕ ΠΛΑΙΣΙΟ
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΘΕΣΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

11. Νοέμβριος Πρόσκληση. Ημερίδα: Σχολικός Εκφοβισμός και Εθνοπολιτισμική
2011 Ετερότητα, Ιωάννινα. ΕΣΠΑ Εκπαίδευση & Δια Βίου Μάθηση.

Προκλητικές Αντιστοιχίσεις Συμπεριφορών σε ‘Θύματα’ & ‘Θύτες’: Νέες Προτάσεις
Ευρωστίας&ΠροεκτάσειςστηΔιαπολιτισμικήΜελέτηΠαραμέτρωνΠαρενόχλησης
ΕΥΡΗΜΑΤΑ ΜΕΤΑ-ΑΝΑΛΥΣΗΣ: ΥΛΙΚΟ 7ΕΤΙΑΣ ΣΤΗ ΘΥΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΚΑ
ΒΗΜΑΤΑ ΑΓΩΓΗΣ ΒΑΣΕΙ ΜΔΤΠ ΕΥΡΩΣΤΙΑΣ ΑΝΟΔΟΥ
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12.

Ιούνιος The 2011 Forum of Europe for Student Guidance. FEDORA University.
2011 ‘Modern Times: Counseling Students in the 21st Century’, Ioannina

Development of a Telementoring Service at the Career Office of UoI
ΠΡΟΤΥΠΗ ΠΟΛΥΠΑΡΑΜΕΤΡΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΜΕ ΠΟΣΟΤΙΚΑ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

13.

Μάιος 5ο Πανελλήνιο Συνέδριο με Διεθνή Συμμετοχή για την Αντιμετώπιση της Σεξουαλικής
2011 Κακοποίησης: Νέες Μορφές Παιδικής και εφηβικής Κακοποίησης: Δυνατότητες

Αντιμετώπισης και Πρόληψης. Αμφιθέατρο Ελληνο-αμερικανικής Ένωσης. Αθήνα
Ψυχικές Διαδρομές στη Μοναξιά και στην Έλλειψη Ψυχοκοινωνικής Ικανοποίησης
Μονόγλωσσων& Δίγλωσσων Παιδιών μεΔυσλεξία: Ι. Μεθοδολογία Έρευνας
ΠΡΟΤΥΠΗ ΕΡΕΥΝΑ ΜΕ ΠΟΣΟΤΙΚΑ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

14. Νοέμβριος Πρόσκληση Φιλοξενίας EU Gateway. HealthCare & Medical Technologies..
2010 Incheaon Workers Insurance Hospital, Rehabilitation Center. Tokyo, Japan

New Terms for New Person Support Methodologies: ‘e-motion’, ‘e-2Motion’,
‘e-2-emotion’, ‘motion2e-motion’, ‘e-4-motion’ ‘e-motion4emotion’, ‘e-2-motion4emotion’ Continuum Cresting Correlative Compounds In Cutting-edge ICTs for HardySurge
Collaborative Support
ΣΥΜΒΟΛΗ ΣΤΙΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΤΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΓΙΑ ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΗΛΕΣΤΗΡΙΞΗΣ Α-ΣΘΕΝΩΝ. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΡΙΩΝ (3) ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΚΑΙ ΤΕΣΣΑΡΩΝ (4) ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΩΝ
ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑΚΩΝ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΩΝ ΠΟΥ ΑΞΙΟΠΟΙΟΥΝ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗΣ Α-ΣΘΕΝΩΝ-ΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ ΣΤΟ ΠΝΕΥΜΑ ΜΔΤΠ ΕΥΡΩΣΤΙΑΣ: ΠΟΣΟΤΙΚΑ ΚΑΙ
ΠΟΙΟΤΙΚΑ ΕΥΡΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΕΡΕΥΝΑ ΜΕ ΕΝΑΡΞΗ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥ SABBATICAL

15. Ιανουάριος 2nd International Q-PlaNet Project Conference on ICT Prospects for Student
2010 Careers. Πρόσκληση. Bucharest. University of Bucharest. Workshop. Input

HardySurge Praxis for Self-Efficacy in Creative Pursuits

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟ ΥΛΙΚΟ ΒΑΣΕΙ ΕΡΕΥΝΑΣ ΜΕ ΠΟΣΟΤΙΚΑ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

16. Δεκέμβιος 3rd International EuNet Project Conference on International Student
2009 Mobility. Πρόσκληση. Tallin. Tallin University of Technology.

Workshop. HardySurge Praxis for University Students Support

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟ ΥΛΙΚΟ ΒΑΣΕΙ ΕΡΕΥΝΑΣ ΜΕ ΠΟΣΟΤΙΚΑ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

17. Οκτώβριος  11ο Πανελλήνιο Συνέδριο με Διενθή Συμμετοχή Management Υπηρεσιών
2009 Υγείας και Κοινωνικής Φροντίδας. Χανιά

Πρωτοβουλία Πολυπαραμετρικής Ενδυνάμωσης του Ανθρώπινου
Δυναμικού Στο Γενικό Νοσοκομείο Ληξουρίου
ΕΡΕΥΝΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΜΕ ΠΟΣΟΤΙΚΑ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

18.

3rd International Workshop in Endoscopic Endonasal Transsphenoidal
Surgery. Πρόσκληση. University of Creta. Creta.
Participation of Patients and their Relatives in the Therapeutic DecisionMaking: The HardySurge Praxis Perspective


ΕΡΕΥΝΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΜΕ ΠΟΣΟΤΙΚΑ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

19.

20.

Ιούλιος Πρόσκληση. 3rd International EuroFIR Congress on Health and Wellness.
2009 Vienna University, Austria. The Vitalog innovative approach to a healthy nutrition

and enhanced lifestyle: Personalizing Integrated Support over Analytical Cogni-PsyPhysio HardySurge E-Bridge ΠΡΟΤΥΠΗ ΕΡΕΥΝΑ ΠΟΣΟΤΙΚΩΝ & ΠΟΙΟΤΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
Ιούνιος Πρόσκληση: CLIENTCENTERED COUNSELLING PSYCHOTHERAPY INTERNATIONAL PARTICIPATION
2009 CONFERENCE.«Client-Centered Today: Actions and Challenges». ICPS Athens, Hellas
Rogers–vs–Tillich: Conversation–vs–dialogue Traces. Implications for
clinical counselors, and adult educators [Obituary for G.Mouladoudis†]
ΕΡΕΥΝΑ ΜΕ ΑΠΟΜΑΓΝΗΤΟΦΩΝΗΣΗ, ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ, ΠΟΣΟΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ, ΑΠΟΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ
ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΤΟΥ ΑΥΘΕΝΤΙΚΟΥ ΔΙΑΛΟΓΟΥ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥ ΤΙΛΙΧ ΚΑΙ ΤΟΥ ΡΟΤΖΕΡΣ

Στη μνήμη του πρόωρου διαβάτη εκείθεν της πύλης, Γ.Μουλαδούδη, που το είχε μεράκι να
‘δουλευτεί’ αυτός ο διάλογος για τους έχοντας ώτα εκπαιδευτικής συμβουλευτικής
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21.

Μάιος 3Ο Ελληνικό Συνέδριο με Διεθνή Συμμετοχή για
2009 ‘Εκπαιδευτικές Εφαρμογές και Εξελίξεις’ Ιωάννινα 2009

την Εκπαίδευση

[Hellenic Conference on Education: ‘Teaching Applications by recent Educational Advances’ Ioannina, Hellas]

Προοπτικές Ευθύνης, Ελέγχου και Έλξης στην Εγκαθίδρυση
Εκπαιδευτικών Δομών Γνωσιο-Ψυχικής Αρωγής: Αναδόμηση Οριζόντων
Συστήματος μέσω Εφαρμογών Ανοδικής Ευρωστίας [Commitment Control and
Challenge Perspectives Establishing Analytical Cogni-Psy Aid Structures in Educational System Processes:
Restructuring Horizons via HardySurge Implementation] ΕΡΕΥΝΑ ΠΕΔΙΟΥ HardySurge

22.

Απρίλιος 12o Εθνικό Συνέδριο Ψυχολογικής Έρευνας με Διεθνή Συμμετοχή, Βόλος
2009 [12th National Conference with International Participation in Psychology Research, Volos, Hellas]

Συναγερμική κλινική επιρρέπεια στην αλλοτρίωση προσωπικότητας για τον επί
αποφοιτήσει φοιτητικό πληθυσμό. Ενθαρρυντικές προοπτικές τηλε-συμβουλευτικής
στήριξης με Αναλυτική Γνωσιο-Ψυχο-Φυσική Ανοδική Ευρωστία
[Clinically alerting proclivity to Alienation in finalists’ personality: In view of tele-counselling support via
Analytical Cogni-Psy HardySurge] ΑΠΟ ΕΡΕΥΝΑ HardySurge ΜΕ ΠΟΣΟΤΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

23.

Ιούνιος 5ο Εθνικό Συνέδριο. Δυσλεξία στην Κοινωνία της Πληροφορίας &Νέων Τεχνολογιών,
2008 Ιωάννινα, Ελλάδα [5th National Conference. Dyslexia in the Knowledge Society – ICT Ioannina, Hellas]

Αρχές Τηλεσυμβουλευτικής για Πρόσωπα με Μαθησιακές Δυσκολίες
[Telecounselling Principles for Persons Facing Learning Difficulties] ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΕΙΣΗΓΗΣΗ

24. Δεκέμβριος 10ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ψυχολογικής Έρευνας, Ιωάννινα, Ελλάδα
2005 Προσυνεδριακό Βιωματικό Εργαστήριο HardyFlux:

Ακτινεργές Συνεδρίες Ψυχικής Ευρωστίας στην Κλινική Πράξη

ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ ΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΕΥΡΩΣΤΙΑΣ ΣΕ ΒΙΩΜΑΤΙΚΗ ΔΙΑΔΡΑΣΗ

25. Δεκέμβριος
Πανευρωπαϊκό Συνέδριο Ποιότητας Ζωής, ΑΠΘ, Θεσσαλονίκη, Ελλάδα
2004 Χιούμορ και Αστεϊσμοί: Γιατί Απουσιάζουν από την (‘Ά-χαρη’)

1ο

Ψυχοθεραπευτική Πράξη; Στρεσσογόνα Ερευνητικά Αποτελέσματα
από Πολυετή Μελέτη Προφίλ Πένθους έναντι Προφίλ Ευρωστίας

ΑΠΟ ΕΡΓΟ ΜΕ ΠΟΣΟΤΙΚΑ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ: ΕΥΡΗΜΑΤΑ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑΣ HardyFlux ΕΡΕΥΝΑΣ

26.

Μάιος 8ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ψυχολογικής Έρευνας, Αλεξανδρούπολη
2001  Συμπόσιο: ‘Δουλεύοντας με Ομάδες Εκπαιδευτικών’

Προφίλ
Μεσηλίκων
Εκπαιδευτικών:
Εμπλοκές
Πλασματικής
Μακροσκοποθεσίας Σηματοδοτούν Ζητήματα Ψυχικής Ευρωστίας
ΝΕΑ ΕΡΕΥΝΑ HardyForceField ΠΟΣΟΤΙΚΩΝ & ΠΟΙΟΤΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

27.



Poster: Θεραπευτική Παρέμβαση Ψυχικής Ευρωστίας σε μια
Περίπτωση με Πολλαπλά Δυσλειτουργικά Σχήματα

ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ ΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΕΥΡΩΣΤΙΑΣ

Δεκέμβριος Ημερίδα: Η Ψυχολογία Σήμερα-Μνήμη Μαρίας Νασιάκου. UoI
1999 Κλινική Ψυχολογική Ιδιογραφική Προσέγγιση σε Βιωματικές Εφαρμογές

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΝΕΑΣ ΕΡΕΥΝΑΣ HardyForceField ΜΕ ΠΟΣΟΤΙΚΑ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ Στη μνήμη της

αναντικατάστατης Μαρίας Νασιάκου, από ‘βήματα μπροστά’ μίας αγαπητής της φοιτήτριας

28.

Μάρτιος 7ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ψυχολογικής Έρευνας, Λευκωσία, Κύπρος. Συμπόσιο Επτά
1999 Εισηγήσεων: Διοργάνωση-Συντονισμός-Εποπτεία& Παρουσίαση 3 Ερευνών

Από τη Σκοπιά του "Καταναλωτή": Συγκρ-ι/η-τική Ψυχοθεραπεία

3 ΕΡΕΥΝΕΣ ΜΕ ΝΕΑ ΠΟΣΟΤΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΚΡΑΙΕΣ ΠΑΡΕΞΗΓΗΣΕΙΣ ΠΕΡΙ ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΣΕ
ΑΝΑΠΑΝΤΕΧΑ ΜΕΓΑΛΟΥΣ ΑΡΙΘΜΟΥΣ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΣΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΠΛΗΘΥΣΜΟ

29. Σεπτέμβριος 8th European Congress for Behavioural and Cognitive Psychotherapy, Cork, Ireland
1998 Expanding Brief Cognitive Therapy Boundaries for Holistic LongTerm

SelfHelp Effects: Hardiness Interventions

ΕΡΕΥΝΑ ΜΕ ΠΟΣΟΤΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΟΜΗΣΗ HardyForceField ΨΥΧΙΚΗΣ ΕΥΡΩΣΤΙΑΣ
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30.

Μάιος 5ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ψυχολογικής Έρευνας Πάτρα, Ελλάδα
1996 Νέες Εξελίξεις στην Γνωσιακή Ψυχοθεραπευτική Προσέγγιση με Αγωγή

Δυναμικής Ψυχικής Ευρωστίας: Μεθοδολογικό Σκεπτικό, Τακτικές και
Αποδοτικότητα σε Αποτελέσματα Εφαρμογών

ΕΡΕΥΝΑ HardyForceField ΜΕ ΝΕΑ ΠΟΣΟΤΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

31.

Χειμώνας “Πακέτο” εισηγήσεων σε πλαίσιο Προγράμματος: “Πρόληψη χρήσης ναρκωτικών,
1996 εμψύχωση νέων” υπό την αιγίδα του ΕΛΚΕΠΑ σε συνεργασία με τον ΟΚΑΝΑ, Ιωάννινα

Εργαλεία, τεχνικές, εφαρμογές και βιωματικές ασκήσεις για πολυδιάστατη
στήριξη νέων: “Prova Generale” – κατάρτιση / επιμόρφωση επαγγελματιών της
εκπαίδευσης και της υγείας προς την πρόληψη και την παρέμβαση
ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΒΙΩΜΑΤΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΜΕ ΔΙΑΔΡΑΣΗ ΣΕ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ ΣΤΗΝ
ΑΥΤΟΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΥΡΩΣΤΙΑΣ ΠΡΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΨΥΧΙΚΗΣ
ΥΓΕΙΑΣ ΓΙΑ ΕΝΔΥΝΑΜΩΣΗ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ ΝΕΩΝ ΣΕ ΤΥΧΟΝ ΕΠΙΡΡΕΠΕΙΑ ΚΑΤΑΧΡΗΣΕΩΝ

32. Καλοκαίρι 4th Annual Conference British Association fr Behavioural and Cognitive Psychotherapy, Κέρκυρα
1995 Clinical Assessment and Intervention for the Physically Ill via a Self-help

Hardiness Cognitive Package

ΕΡΕΥΝΑ ΜΕ ΠΟΣΟΤΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΑΠΟ ΝΕΑ ΕΡΕΥΝΑ ΣΤΟ ΠΝΕΥΜΑ ΕΥΡΩΣΤΙΑΣ

Στη μνήμη του λύπης αμέτοχου H.R. Beech, από την έσχατη επιλεγείσα του PhD-ίνα, τη μόνη
με ανάθεση δύο διατριβών εποπτείας του, τη μόνη με άδειά του να βαδίσει
εξωσυμπεριφορικά γνωσιακά μονοπάτια Ευρωστίας

33.

Άνοιξη “Πακέτο” εισηγήσεων: “Κατάρτιση Γυναικών για Στελέχωση Πολυδύναμου Σταθμού
1995 Νεολαίας Νομ Ιωαννίνων” Κέντρο Ερευνών για Θέματα Ισότητας (ΚΕΘΙ), Ιωάννινα

Αυτογνωσία για Επικοινωνία.
Μεταδοτικότητα σε Νέους και Νέες

Προσωπική

Ενδυνάμωση

Στελεχών:

ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΑ ΒΙΩΜΑΤΙΚΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΣΤΟ ΠΝΕΥΜΑ ΕΥΡΩΣΤΙΑΣ

34. Ιανουάριος  Ημερίδα: ΕυρωπαϊκήςΣτήριξης"ΚατάρτισηΣτελεχώνΨυχοκοινωνικήςΥγείας",Ιωάννινα
1994
Αυτεπίγνωση, Στάσεις και Προκαταλήψεις Λειτουργών Υγείας
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΜΕ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΑ ΠΟΣΟΤΙΚΑ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ UK-USA-GR

Στη μνήμη του ευγενούς Π. Νικολόπουλου, εξέχοντος εμψυχωτή προσωπικού και ασθενών ψυχικής Υγείας, από μια ασκουμένη κι αναλυομένη του, δια βίου τεκμηρίου των
θέσεών του για την αξία της αναμόρφωσης των δομών

35.

 Ημερίδα: Σεμινάριο Ευρωπαϊκής Στήριξης "Βία", Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
Θύμα, Θύτης, Θυματοποίηση

36.



ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΠΟΣΟΤΙΚΑ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΙΚΑ

Ημερίδα: Πλαίσιο Προγράμματος: "ΠολιτισμικάΔιαφοροποιημένεςΟμάδεςστην
ΕλληνικήΠραγματικότητα"υπότηναιγίδατουΕΚΔΨΠκαιτουΥπΥΠΚΑ:ΤρειςΕισηγήσεις:
 Στοιχεία Κλινικής Ψυχολογίας σε Συνάρτηση με την Προσέγγιση
των Πολιτισμικά Διαφοροποιημένων Ομάδων στην Ελλάδα
ΠΟΣΟΤΙΚΑ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΕΡΕΥΝΑΣ

37.



Κοινωνική Ψυχολογία, Κοινοτική Ψυχολογία και Πολιτισμικά
Διαφοροποιημένες Ομάδες στην Ελλάδα Α.Μ. Παλαιολόγου

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΑ ΠΟΣΟΤΙΚΑ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΓΙΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ
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3.4.3.2 Ανακοινώσεις Συνεργασίας (26) σε Συνέδρια με
Κριτές & Δημοσιευμένα Πρακτικά
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΥΤΗ ΕΚΚΡΕΜΕΙ ΠΡΟΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ.
1. Σεπτέμβριος

5ο Διεθνές Συνέδριο Ορθοδόξων Ψυχοθεραπευτών. Ψυχοθεραπεία και

2012 Ποιμαντική: Αποκαλύψεις της ύπαρξης. Βόλος, Ελλάδα

Από το «ἔνδον-δι΄-εἶναι» προς το «ἔνδον-διὰ-συνεῖναι»: Η Θεραπευτική
Φιλοσοφία
ως
Υπαρξιστικός
εμπλουτισμός
Ψυχοθεραπείας.
Προ(σ)κλήσεις, ερευνητικά δεδομένα, προοπτικές
Κουγιουμζόγλου, Ε.*, Μπιτχαβά, Ι.** & Παλαιολόγου, Α.–Μ. [*MSc &**PhD candidates]
ΕΥΡΗΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΣΤΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ: ΠΛΗΡΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ, ΠΛΗΡΗΣ ΕΥΘΥΝΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

2.

Ιούνιος 14th Biennial Conference of the International Society for Theoretical Psychology: Doing
2011 Psychology Under New Conditions. 2011 Thessaloniki, Hellas

What’s behind Philosophy? Discovering hidden assumptions of Theoretical
Psychology in applying Philosophical Insights to Psychotherapy
Bit-chava, G.**, Kougioumzoglou, M.* & Paleologou, Α.–Μ. [*MSc &**PhD candidates]
ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΕΙΣΗΓΗΣΗ: ΑΡΘΡΟ & ΑΦΙΣΣΑ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ, ΠΛΗΡΗΣ ΕΥΘΥΝΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

3. Μάιος 2011

 16th International Conference on “Psychotherapies”: Neuropsychiatric, Psychological
and Social Updates and Challenges. The Association of Psychology and Psychiatry for
Adults and Children (A.P.P.A.C.), 2011 Athens, Hellas
Indices and Aspects of Psychological Hardiness and Receptivity to the
Implications of Philosophical Psychotherapy
Bitchava, G.**, Kougioumzoglou, M.* & Paleologou, Α.–Μ. [*MSc &**PhD candidates]
ΕΡΕΥΝΑ: ΠΛΗΡΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ, ΠΛΗΡΗΣ ΕΥΘΥΝΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ. ΒΡΑΒΕΙΟ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ

4.

 5ο Πανελλήνιο Συνέδριο για την Αντιμετώπιση της Σεξουαλικής Κακοποίησης.
Ελληνική Εταιρεία Μελέτης και Πρόληψης της Σεξουαλικής Κακοποίησης – Psychology
Department, Hellenic American University. Αθήνα
Ψυχικές διαδρομές ‘μοναξιάς’: Έλλειψη ψυχοκοινωνικής ικανοποίησης
μονόγλωσσων και δίγλωσσων παιδιών με δυσλεξία. ΙΙ: Πέρα από τη θυματοποίηση,
νέες προοπτικές αντιμετώπισης του ψυχικού άλγους
Μπιτχαβά, Ι.* & Παλαιολόγου, Α-Μ. [*PhD candidate] ΠΡΟΤΥΠΗ ΕΡΕΥΝΑ ΜΕ ΠΟΣΟΤΙΚΑ ΚΑΙ

5.

Μάιος  3ο Πανελλήνιο Συνέδριο Συμβουλευτικής Ψυχολογίας. ΕΛΨΕ – Κλάδος
2010 Συμβουλευτικής. Ρέθυμνο. Φιλοσοφική Συμβουλευτική: Νέες προοπτικές

ΠΟΙΟΤΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ: ΠΛΗΡΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ, ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΕΥΘΥΝΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

και προβληματισμοί στην αντιμετώπισης του ψυχικού άλγους.
Κουγιουμζόγλου Ε.*, Μπιτχαβά Ι.** & Παλαιολόγου Α–Μ. [*MSc &**PhD candidates]

ΜΕΤΑ-ΑΝΑΛΥΣΗ [ΟΛΗ Η ΣΥΝΑΦΗΣ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ΑΠΟ ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ]: ΠΛΗΡΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ, ΜΕ
ΠΛΗΡΗ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΚΑΙ ΠΛΗΡΗ ΕΥΘΥΝΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ]

6.

 Ερευνητικές ορίζουσες στην ανίχνευση του βαθμού ικανοποίησης από τη
συμβουλευτική σε Πανεπιστήμια: συνεξετάζοντας δείκτες Ψυχικής Ευρωστίας –
vs– Αλλοτρίωσης στην προσωπικότητα των συμβουλευομένων
Δελαπόρτα Αθ.* & Παλαιολόγου Άντζυ–Μ.[*MSc candidate]
ΠΡΟΤΥΠΗ ΕΡΕΥΝΑ ΜΕ ΠΟΣΟΤΙΚΑ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ
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7.

Δεκέμβριος 14th International Symposium on Health Information Management Research – ISHIMR
2009 Proceedings, 14th International Symposium on Health Information Management.

Personal time aspects of e-use-taxed Hellenic medical lab staff entail
interest for supporting hardiness-attributes
Dellaporta, Αph.* & Paleologou, A.–M. [*MSc Candidate]
ΠΡΩΤΟΤΥΠΗ ΕΡΕΥΝΑ ΜΕ ΠΟΣΟΤΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ: ΠΛΗΡΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ, ΠΛΗΡΗΣ ΕΥΘΥΝΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

8.

Νοέμβριος  5th International Conference on Open and Distance Learning, Open and Distance
2009 Education for Global Collaboration & Educational Development, Athens

Telementoring: an alternative capacity of LMSs
Paleologou, A.-M. & Kerkiri, T.* [*PhD candidate]

ΕΡΕΥΝΑ ΜΕ ΠΟΣΟΤΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ: ΠΛΗΡΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ, ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΕΥΘΥΝΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

9.

 2nd WORLD SUMMIT ON THE KNOWLEDGE SOCIETY 2009 Creta, Hellas
 The Learning Management Systems in a Novel Capacity: Telementoring and Tele-counselling Paleologou, A.–M.& Kerkiri, T.* [*PhDCandidate]
ΕΡΕΥΝΑ ΜΕ ΠΟΣΟΤΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ: ΠΛΗΡΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ, ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΕΥΘΥΝΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

10.



Do open source LMSs support personalization? A comparative evaluation.
Kerkiri, T.* & Paleologou, A.–M. [*PhD Candidate]
ΕΡΕΥΝΑ ΜΕ ΠΟΣΟΤΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ: ΠΛΗΡΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ, ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΕΥΘΥΝΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

11. Οκτώβριος

14th International Symposium for Health Information Management Research.

2009 ISHIMR. Evaluation and Implementation of e-Health and Health Information

Initiatives: International Perspectives.
Personal time aspects of e-use-taxed Hellenic medical lab staff entail
interest for supporting hardiness-attributes
A.–M.Paleologou, A.Dellaporta.* [*MSc Candidate]
ΑΠΟ ΕΡΕΥΝΑ ΜΕ ΠΟΣΟΤΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ: ΠΛΗΡΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ, ΠΛΗΡΗΣ ΕΥΘΥΝΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

12.

Μάιος 6th WORLD Health Care Congress WORLD HEALTH ORGANIZATION Europe
2009 2009, Brussels, Belgium

Costly e-Errors Correctible by Boosting Hardiness in the Personality Core
of Burntout Hospital Personnel: A Study on Time Dimensions
A.–M.Paleologou, A.Dellaporta.* [*MSc Candidate]
ΑΠΟ ΕΡΕΥΝΑ ΜΕ ΠΟΣΟΤΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ: ΠΛΗΡΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ, ΠΛΗΡΗΣ ΕΥΘΥΝΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

13.

Απρίλιος 3RD WORLD Congress on Science, Engineering and Technology: 2009. Rome, Italy.
2009 Hardiness vs Alienation Personality Construct Essentially Explains

Burnout Proclivity and Erroneous Computer Entry Problems In Rural
Hellenic Hospital Labs A.–M.Paleologou, A.Dellaporta.* [*MSc Student]
ΕΡΕΥΝΑ ΜΕ ΠΟΣΟΤΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ: ΠΛΗΡΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ, ΠΛΗΡΗΣ ΕΥΘΥΝΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

14. Σεπτέμβριος

1st WORLD Summit on the Knowledge Society, WSKS 2008, Athens, Hellas
2008 Telementoring: New findings while Investigating Informed users’ Needs
for Widening Electronically Sustained Support in Higher Education
Institutes. Paleologou, A.M.& Savranides,C.* [*PhD Student]
ΕΡΕΥΝΑ ΜΕ ΠΟΣΟΤΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ: ΠΛΗΡΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ, ΠΛΗΡΗΣ ΕΥΘΥΝΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

15.

Ιούλιος 6th International Conference on Information Communication Technologies in Health
2008 (ICICHT), Samos Interpeting Erroneous E-Entries by Urban Hospital

Laboratory Personnels: Risk Factors, Personality Correlates and Sequelae.
Dellaporta, A.* & Paleologou, A.–M. [*MSc Student]
ΕΡΕΥΝΑ ΜΕ ΠΟΣΟΤΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ: ΠΛΗΡΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ, ΠΛΗΡΗΣ ΕΥΘΥΝΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ
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16.

Ιούνιος 4o Εθνικό Συνέδριο με Διεθνή Συμμετοχή στις Συστημικές Σπουδές, Ιωάννινα
2008 [4th National Conference with International Participation on Systemic Studies, Ioannina, Hellas]

Ένα Μοντέλο Λειτουργίας Τηλε-Μεντόρων Βασισμένο στις Επιταγές για Στροφή
στην Τηλε-Συμβουλευτική κατά την Ανάπτυξη Εκπαιδευτικού Υλικού: Bottom-toTop Ερευνητικά Δεδομένα [A Telementoring Model Based on Needs for a Telecounselling Shift when
Developing Educational Material: Bottom-to-Top Research Data]

Savranides, C.**; Paleologou, A.M.; Geronimaki, E. & Androulidakis, I.* [*MSc&PhD** Studnts]
ΕΡΕΥΝΑ ΜΕ ΠΟΣΟΤΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ: ΠΛΗΡΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ, ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΕΥΘΥΝΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

17. Νοέμβριος

4th National Conference with International Participation on Research in
2007 Clinical Psychology, Thessaloniki
Flirting Schemata: Personality HardySurge Indicators versus Precariousness
Bit-chava, I.* & Paleologou, A.- M. [*MSc Student]
ΑΠΟ ΕΚΤΕΝΗ ΕΡΕΥΝΑ ΜΕ ΠΟΣΟΤΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ: ΕΔΩ, ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΥΡΩΣΤΙΑΣ ΣΕ ΑΝΔΡΕΣ ΚΑΙ
ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΜΕ ΕΠΙΡΡΕΠΕΙΑ ΣΕ ΕΠΙΣΦΑΛΕΙΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΕΣ ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΟΤΗΤΑΣ: ΠΛΗΡΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ,
ΠΛΗΡΗΣ ΕΥΘΥΝΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

18.

Απρίλιος 7th International Cairo Information Technology Conference, ICI7 Cairo, Egypt
2007 Personifying Intervention for Preventing Proclivity to Erroneous E-Use in

Lab Info Systems Personnel
Paleologou, A.–M. & Dellaporta, A.* [*MSc Student]

ΝΕΑ ΕΡΕΥΝΑ ΜΕ ΠΟΣΟΤΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ: ΠΛΗΡΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ, ΠΛΗΡΗΣ ΕΥΘΥΝΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

19.

Μάιος 11th International Conference Psychology & Communication, Hilton, Athens
2006 Flirt: Aspects of Communicational Expressions and Psychological Risks in

Men’s Personality
Bit-chava, I.*, Drossou, E.*, Boufali, E* & Paleologou, A. [*MSc Students]

ΑΠΟ ΕΚΤΕΝΗ ΕΡΕΥΝΑ ΜΕ ΠΟΣΟΤΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ: ΕΔΩ, ΓΙΑ ΑΝΔΡΙΚΟ ΠΛΗΘΥΣΜΟ ΕΝΗΛΙΚΩΝ: ΠΛΗΡΗΣ
ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ, ΠΛΗΡΗΣ ΕΥΘΥΝΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

20. Δεκέμβριος

10ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ψυχολογικής Έρευνας, Ιωάννινα: Δύο Εισηγήσεις
2005 
Στοιχεία Προσωπικότητας και Φιλοθεάμον Κοινό Εκπομπών
‘Ριάλιτυ’ (Reality Shows)
Βιτωράτου Μ*, Ζήβα, Α*, Μαντζάνα, Κ*, Τζωρτζακάκη, Δ* & Παλαιολόγου, ΑΜ

[*MSc Students] ΝΕΑ ΕΚΤΕΝΗΣ ΕΡΕΥΝΑ ΠΟΣΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ: ΠΛΗΡΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ,
ΠΛΗΡΗΣ ΕΥΘΥΝΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

21.

 Διαπολιτισμικό Πνεύμα στο Νηπιαγωγείο
Θ.Γκόγκας & Α.Μ.Παλαιολόγου

ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ: ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ, ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΕΥΘΥΝΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

22.

Μάιος 6ο Πανελλήνιο Συνέδριο Διδακτικής των Μαθηματικών και Πληροφορικής
2004 στην Εκπαίδευση, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Βόλος Ζητήματα Ηθικής και

Δεοντολογίας κατά τη Χρήση Ηλεκτρονικών Μέσων από Εφήβους
Χ. Σαβρανίδης*, Α. Παλαιολόγου [*Υποψήφιος Διδάκτωρ]
ΕΡΕΥΝΑ ΜΕ ΠΟΣΟΤΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ: ΠΛΗΡΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ, ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΕΥΘΥΝΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

23.

Μάρτιος 2ο Πανελλήνιο Συνέδριο για την Ανοικτή και εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση, Πάτρα
2003 ‘Τηλεμέντορες’: Υπηρεσίες Τηλεσυμβουλευτικής για Ιδρύματα που

Παρέχουν Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση μέσω της Ε-Learning Μεθόδου
Χ.Σαβρανίδης**, Α.-Μ.Παλαιολόγου, Ε.Γερωνυμάκη* [**PhD & *MSc Students]
ΝΕΑ ΕΡΕΥΝΑ ΜΕ ΠΟΣΟΤΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ: ΠΛΗΡΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ, ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΕΥΘΥΝΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ
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24. Σεπτέμβριος

3ο Πανελλήνιο Συνέδριο με Διεθνή Συμμετοχή ‘Οι Τεχνολογίες της

2002 Επικοινωνίας και της Πληροφορίας στην Εκπαίδευση’, ΕΤΠΕ Ρόδος, Ελλάδα

Ζητήματα Ηθικής και Δεοντολογίας Σχετικά με τη Χρήση της
Τεχνολογίας των Πληροφοριών και της Επικοινωνίας στην Εκπαίδευση
Χ. Σαβρανίδης**, Α.Μ. Παλαιολόγου, Σ. Μπαλτζής [**PhD Student]
ΕΚΤΕΝΗΣ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ: ΑΡΘΡΟ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗΣ, ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΕΥΘΥΝΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

Καταχώριση στο Wiki ως παραδειγματικού άρθρου για αποσαφήνιση προσδιορισμού
ηθικής για e-χρήσεις http://ahci.wikispaces.com/characteristics_definition_tabletop
Αποσαφήνιση χαρακτηριστικών του tabletop σε πολλαπλούς άξονες: Το άρθρο αποτελεί ένα
καλό παράδειγμα για την αποσαφήνιση ζητημάτων ηθικής:
http://www.etpe.gr/files/proceedings/uploads/p046.pdf
25.

Απρίλιος Διακρατική Μελέτη CEDEFOP, Ειδική Επιτροπή Κατάρτισης Ενηλίκων, Ιωάννινα
2002 Στοιχεία Προγραμμάτων Κατάρτισης για Ευπαθείς Κοινωνικές Ομάδες

Α.-Μ. Παλαιολόγου, Β. Κούτρας, Μ. Λαμπρίδης**, Δ. Κονετάς** [**Υποψ. Διδάκτορες]
ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ: ΠΛΗΡΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ, ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

26.

Μάιος 8ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ψυχολογικής Έρευνας, Αλεξανδρούπολη
2001 Εσωτερικά Μοντέλα Διεργασίας και Επιλογή Συντρόφου: Η Περίπτωση

των Ανασφαλώς Προσκολλημένων Ενηλίκων
Μ. Λαμπρίδης*, Β. Παπαδιώτη, Α.-Μ. Παλαιολόγου [*Υποψ.Διδάκτορας]
ΕΡΕΥΝΑ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΜΕ ΠΟΣΟΤΙΚΑ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ: ΠΛΗΡΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ, ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΕΥΘΥΝΗ
ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

3. 4. 4 Αυτόνομες Ανακοινώσεις (32) σε
Επιστημονικές Εκδηλώσεις με Πρόσκληση

ΤΥΠΙΚΑ: ΜΕ ΠΑΡΑΓΩΓΗΔΙΑΝΟΜΗ ΠΡΩΤΟΤΥΠΩΝ
ΦΥΛΛΑΔΙΩΝ (HAND-OUTS)

ΠΡΟΓΕΝΕΣΤΕΡΕΣ

1.

Απρίλιος 2004 Διημερίδα: ‘Δυσλεξία και Πολυγλωσσικό Περιβάλλον στην Κοινωνία της

Πληροφορίας’, Ιωάννινα, Ελλάδα
Ηθική και Δεοντολογία στη Χρήση Η/Υ από Πρόσωπα με Δυσλεξία
ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΜΕ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΠΟΣΟΤΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

2.

Φεβρουάριος Ημερίδα: Σύνδρομο Επαγγελματικής Εξουθένωσης, Πρόσκληση, ΓΣΕΕ:
2004 Συνάντηση Εργασίας για την Αναγνώριση του Συνδρόμου

Επαγγελματικής Εξουθένωσης ως Επαγγελματικής Νόσου, ΓΣΕΕ, Αθήνα
Εργασιακοί vs ‘Αναμνηστικοί’ Συντελεστές Ψυχοδιανοητικής
Εξουθένωσης: Ανάγκες Συνολικής Αντιμετώπισης Ευρωστίας
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΜΕ ΠΟΣΟΤΙΚΑ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

3.

Οκτώβριος Ημερίδα: ‘Πένθος’ Κέντρο Έρευνας & Θεραπείας Συμπεριφοράς, Αθήνα
2003 Συστήματα ‘Θανάτου’: Το Ζήτημα της Διαχρονικής Θεώρησης του

Πένθους

ΕΡΕΥΝΑ ΜΕ ΠΟΣΟΤΙΚΑ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ: ΕΥΡΗΜΑΤΑ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΟΥ ΕΡΓΟΥ

4.

Απρίλιος 2003 Συμπόσιο: Αυτογνωσία. Ευαισθητοποίηση Κοινοτήτων. Πρόσκληση.

Σχολικές Μονάδες & Δήμος Ναυπλίου, Ναύπλιο
Αυτοπαρατήρηση και Αυτοαποτελεσματικότητα:
Πραγματοποιήσιμη Διαχείριση Στρεσσογόνων Εμπειριών

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΒΙΩΜΑΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΡΑΣΗΣ ΜΕ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΕΙΣ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΣΤΗ ΔΟΜΗ ΕΥΡΩΣΤΙΑΣ
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5.

Απρίλιος 2003 Συμπόσιο: Πρόληψη Τροχαίων Ατυχημάτων. Πρόσκληση, ΠΤΝ, Ιωάννινα

Αυτοπαρακολούθηση και Αυτοδιαχείριση
Θεμελιωδέστερη Αρχή Πρόληψης Ατυχημάτων

στο

Χωροχρόνο:

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΑΠΟ ΚΑΙΡΙΑ ΠΟΣΟΤΙΚΑ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΕΔΙΟΥ

6.

Νοέμβριος Ημερίδα: ‘Σεξουαλικότητα’ Οργάνωση-Συντονισμός Ευαισθητοποίησης
2002 Μαθητικών Κοινοτήτων – Πλαίσιο Φιλοξενίας Τομέα Ψυχολογίας για

Λύκεια των Ιονίων Νήσων, Ιωάννινα
Ο Μύθος της Σεξουαλικότητας και η Αυτοαξία σε Όρους Δομής και
Δόμησης Προσωπικότητας
ΝΕΑ ΕΡΕΥΝΑ ΜΕ ΠΟΣΟΤΙΚΑ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

7.

Ιανουάριος Ημερίδα: ‘Εξελίξεις στη Γνωσιακή Ψυχοθεραπεία’. Πρόσκληση, Κέντρο Έρευνας
2002 Θεραπείας Συμπεριφοράς, Αθήνα

Χρήση Χιούμορ και Αστεϊσμών κατά τη Γνωσιακή Παρέμβαση
Ψυχικής Ευρωστίας
ΝΕΑ ΕΡΕΥΝΑ ΜΕ ΠΟΣΟΤΙΚΑ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ: ΕΥΡΗΜΑΤΑ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΟΥ ΕΡΓΟΥ

8.

Οκτώβριος Ημερίδα: ‘Ψυχοθεραπευτικές Παρεμβάσεις’. Πρόσκληση από το Κέντρο
2001 Έρευνας Θεραπείας Συμπεριφοράς, Αθήνα

Το Ζήτημα του Χρόνου στη Γνωσιακή Ψυχοθεραπεία
ΕΡΕΥΝΑ ΜΕ ΠΟΣΟΤΙΚΑ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

9.

Φεβρουάριος Πρόσκληση. Συμπόσιο για την Αλλοτρίωση, Ανοιχτό Πανεπιστήμιο, Καστοριά
2001 Χαρακτηριστικά Ψυχικής Ευρωστίας: Διαμεσολαβητικοί

Παράγοντες Διαχείρισης Εντάσεων

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗΣ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΡΩΣΤΙΑ

10.

Σεπτέμβριος Ημερίδα: ‘Ιδεοψυχαναγκαστική Συμπεριφορά’, Πρόσκληση, Κέντρο Έρευνας
2000 Θεραπείας Συμπεριφοράς, Αθήνα. Ανάλυση Γνωσιών σε Ιδεοψυχαναγκαστικούς

Α-σθενείς:Γνωσιακή Αναδόμηση ΨυχικήςΕυρωστίας

ΕΡΕΥΝΑ ΜΕ ΠΟΣΟΤΙΚΑ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

11.

Μάρτιος- «Πακέτο»ΕισηγήσεωνμεΠρόσκλησηαπότοΤμήμαΨυχολογίας,ΠάντειοΠανεπιστήμιο
Απρίλιος 2000 ΣτοιχείαΕφαρμογώνκαιΔεοντολογίαςστηνΨυχοθεραπευτικήΠράξη
ΝΕΟ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΣΕ ΗΘΙΚΕΣ ΚΑΙ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΚΕΣ ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΕΣ

12.

Δεκέμβριος Διημερίδα: Εκπαίδευση στη Γνωσιακή Ψυχοθεραπεία, Πρόσκληση από
1999 το Τμήμα Ψυχολογίας, Πανεπιστήμιο Αθήνας

ΕιδικάΠρογράμματαστηΓνωσιακήΨυχοθεραπεία:ΕξελίξειςΨυχικήςΕυρωστίας
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗΣ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΡΩΣΤΙΑ

13.

Νοέμβριος Πρόγραμμα Επιμόρφωσης – Π.Ε. Λευκάδας, Λευκάδα, Ελλάδα
1999 Σεξουαλικότητα και εφηβεία: προβλήματα αυτο- και ετερο-διαχείρισης
ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΕΙΣΗΓΗΣΗ

14.

Δεκέμβριος Διημερίδα: Παθολογία Γραπτού Λόγου–Δυσλεξία, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
1997 Δυσλεξία: Κλινικές Επιπτώσεις και Επικοινωνιακό Άγχος
ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΕΙΣΗΓΗΣΗ

15.

Χειμώνας “Πακέτο” Εισηγήσεων σε Πλαίσιο Προγράμματος "Εκπαίδευση Τσιγγανοπαίδων" στη Δράση:
1997 "ΕπιμόρφωσηΕκπαιδευτικών"5Πόλεων:ΚόρινθοΚέρκυραΘεσσαλονίκηΙωάννιναΚομοτηνή

Ψυχοπαθολογικές Εκφάνσεις Επικοινωνιακής
Αποτελεσματική Διαπολιστισμική Επικοινωνία

Συμπεριφοράς

ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΒΙΩΜΑΤΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΜΕ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΑΥΤΟΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΥΡΩΣΤΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
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16.

Καλοκαίρι “Πακέτο” εισηγήσεων στο πλαίσιο Προγραμμάτων Επαγγελματικής Κατάρτισης
1996 Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Νομού Πρεβέζης και Νομού Θεσπρωτίας: Πρέβεζα &

Ηγουμενίτσα: Ψυχολογικά Ζητήματα Προεφηβικής και Εφηβικής
Ηλικίας: Δυνατότητες Ευαισθητοποίησης και Παρέμβασης

ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΒΙΩΜΑΤΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΜΕ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΑΥΤΟΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΟ ΠΝΕΥΜΑ ΕΥΡΩΣΤΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣ
ΤΗΝ ΕΝΔΥΝΑΜΩΣΗ ΝΕΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΘΥΣΜΩΝ ΠΕΡΙΕΦΗΒΙΚΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ

17.

Φεβρουάριος Ημερίδα: ‘Ψυχοθεραπεία Ομάδων’,
1996 Θεραπείας Συμπεριφοράς, Αθήνα

Πρόσκληση,

Κέντρο Έρευνας

ΚλινικέςΣυντεταγμένες ΓνωσιακήςΠροσέγγισηςΨυχικήςΕυρωστίας γιαΟμάδες
ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ ΕΥΡΩΣΤΙΑΣ

18.

Μάιος 1994 Ημερίδα: Επιμόρφωση Γονέων. Εκπαιδευτήρια Παπαϊωάννου, Πειραιάς

Παραβατικότητα–ΕγκληματικότηταΝέων:Αίτια,Συνέπειες,ΠροσέγγισηΕυρωστίας
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΜΕ ΠΟΣΟΤΙΚΑ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ
ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΘΥΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ

19. Απρίλιος 1994 Ημερίδα: Ψυχοκοινωνικά Προβλήματα Πασχόντων AIDS. ΕΚΔΨΠ& ΥπΥΠΚΑ, Αθήνα

AIDS και Προσωπικότητα: Ψυχολογικά Προβλήματα Πασχόντων
Συναρτήσει της Προσωπικότητάς τους - Αποτελέσματα Έρευνας

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΜΕ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΑ ΠΟΣΟΤΙΚΑ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ UK-USA-GR

20. Μάρτιος 1994 Ημερίδα: Ψυχοκοινωνικά Προβλήματα & AIDS. ΕΚΔΨΠ & ΥπΥΠΚΑ, Αθήνα

Κοινοτική Ψυχολογία Κοινωνική Ψυχολογία & Διαφοροποιημένες
Πολιτισμικά Ομάδες στην Ελλάδα Μ. Μπούκαλης & Α.Μ. Παλαιολόγου
ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΜΕ ΠΟΙΟΤΙΚΑ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΠΡΩΤΟΤΥΠΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ: ΠΛΗΡΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ,
ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΕΥΘΥΝΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

21.

Φεβρουάριος  Διάλεξη, Πνευματικό Κέντρο Ν. Φιλαδέλφειας, Πρόσκληση της Ειδικής
1994
Ομάδας Υποστήριξης του Σώματος Ελληνίδων Οδηγών:

Τρίτη Ηλικία: Πρόκληση για Ανανέωση

ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΜΕ ΔΕΙΚΤΕΣ ΨΥΧΙΚΗΣ ΕΥΡΩΣΤΙΑΣ ΑΠΟ ΤΟ ΜΕΤΑΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟ

22.

 Διάλεξη, Πνευματικό Κέντρο Ν. Φιλαδέλφειας Πρόσκληση του Δήμου
Ν. Φιλαδέλφειας: Γονείς Ατόμων με Αναπτυξιακές Δυσκολίες:
Προσέγγιση & Υποστήριξη
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΡΕΥΝΑΣ (ΑΠΟ ΕΥΡΗΜΑΤΑ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟΥ) ΜΕ ΠΟΣΟΤΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

23.

Ιανουάριος Ημερίδα: Σεμινάριο Ευρωπαϊκής Στήριξης
1994
Ψυχοκοινωνικής Υγείας", Ιωάννινα

"Κατάρτιση Στελεχών

Αυτογνωσία, Στάσεις και Προκαταλήψεις Λειτουργών Υγείας

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΜΕ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΑ ΠΟΣΟΤΙΚΑ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ UK-USA-GR

Στη μνήμη του ευγενούς Π. Νικολόπουλου, εξέχοντος εμψυχωτή προσωπικού και ασθενών ψυχικής Υγείας, από μια ασκουμένη κι αναλυομένη του, δια βίου τεκμηρίου
των θέσεών του για την αξία της αναμόρφωσης των δομών

24.

Ημερίδα: "Πολιτισμικά Διαφοροποιημένες Ομάδες στην Ελληνική
Πραγματικότητα" υπό την αιγίδα του ΕΚΔΨΠ και του ΥπΥΠΚΑ
 Κοινωνική Ψυχολογία, Κοινοτική Ψυχολογία και Πολιτισμικά
Διαφοροποιημένες Ομάδες στην Ελλάδα
Μ. Μπούκαλης & Α.Μ. Παλαιολόγου ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΕΙΣΗΓΗΣΗ

25.

Διεθνές Συνέδριο: Παγκόσμιος Επιμορφωτικός Σύνδεσμος Αισθητικής
και Κοσμετολογίας, Cidesco Intrenational, Hilton Hotel, Αθήνα
Για μία Προηγμένη "Αισθητική" των Ινστιτούτων Αισθητικής:
Διεύρυνση και Ανανέωση των Επαγγελματικών Οριζόντων
Αισθητικής και Κοσμετολογίας
ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΜΕ ΠΟΣΟΤΙΚΟΥΣ ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΜΕΤΑΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟ ΕΡΓΟ
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26.

Ιούνιος 1993 Διάλεξη: Cardiology Department of Provo General Hospital, Utah, USA:

An Intensive Training Method for Long-Term Results in Alleviating
Physical and Psychological Complications in Cardiology Patients
ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΠΟΣΟΤΙΚΑ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΙΚΑ ΑΠΟ ΤΟ ΥΛΙΚΟ ΤΟΥ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟΥ

27.

Μάϊος 1993 Διάλεξη στο Brigham Young University, Provo, Utah, USA

The Hardy Personality: Decisive Factor for the Formation of
Functional Illness Behaviour Patterns
ΠΟΣΟΤΙΚΑ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΑΠΟ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟΥ ΚΑΙ
ΜΕΤΑΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΕΣ ΥΓΕΙΑΣ Α-ΣΘΕΝΩΝ

28. Απρίλιος 1993 Διάλεξη στο Provo General Hospital, USA, με θέμα:

Health Psychology and the Personality of Physically Ill Individuals

ΠΟΣΟΤΙΚΑ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΑΠΟ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟΥ ΚΑΙ
ΜΕΤΑΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΑ Α-ΣΘΕΝΩΝ

29. Μάρτιος 1993 Διάλεξη στο Hilton Inn, Provo, Utah, USA

Effects of Hardiness Training on Various Groups of the General
Population
ΠΟΣΟΤΙΚΑ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΑΠΟ ΤΜΗΜΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΜΕΤΑΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΓΙΑ
ΤΗΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΕΥΡΩΣΤΙΑΣ ΣΕ ΟΜΑΔΕΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ

30.

Δεκέμβριος Μηνιαία Προγραμματική Συνάντηση Επιστημονικού Προσωπικού
1991 Wythenshawe Hospital, Regional Cardiothoracic Centre, Manchester

A Novel Experimental Approach to the Early Assessment of Newly
Referred Patients
ΠΟΣΟΤΙΚΑ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΑΠΟ ΤΥΠΙΚΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗΣ
ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΚΑΤΑ ΠΑΡΑΛΛΗΛΙΑ ΜΕ ΤΟ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟ ΕΡΓΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ Α-ΣΘΕΝΩΝ

31.

Οκτώβριος Bolton Police Station, Lancashire UK
1990 Δύο διαλέξεις στο προσωπικό του Αστυνομικού Τμήματος, με θέμα:

Approaching and handling the crime victim

ΠΟΣΟΤΙΚΑ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ
ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΘΥΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ

32.

Σεπτέμβριος Saint Mary’s Hospital, Manchester UK
– Οκτώβριος Οκτώ διαλέξεις σε Ψυχολόγους–Συμβούλους θυμάτων βίας, με θέμα:
1990 Victims of crime vs. Offenders: Psychological characteristics and vulnerability

ΠΟΣΟΤΙΚΑ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ
ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΘΥΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ

3. 4. 5 Πανεπιστημιακές Σημειώσεις

ΠΡΩΤΟΤΥΠΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑΤΑ
ΠΕΡΙΟΔΙΚΩΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΕΩΝ

1. Δημιουργική Συμβολή Εκπαιδευομένων για την Ενδο- και Δι- Επιστημονική Κλινική
Ψυχολογική Αξιοποίηση Θεωρητικών και Τεχνολογικών Προόδων. 2009. Σώμα
Σημειώσεων για καινοτόμες πειραματικές εφαρμογές. Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων.
2. Προτάσεις Φοιτητικού Πληθυσμού για Σύννοη Σύνδεση με την Ιδιογραφική
Πραγματικότητα του Α-Σθενούς Προσώπου μέσα από Εφαρμογές Εξοιμοιωτή.
3. Κλινική Ψυχολογία, Ψυχοπαθολογία, και Θεραπευτικά Εναύσματα Ευρωστίας από τις
Νευροεπιστήμες. 2008 (2007, 2006): Σώμα Σημειώσεων υπό Περιοδικές Αναβαθμίσεις.
Τυπογραφείο Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.
4. Εφαρμογές Κλινικής Διαγνωστικής και Ψυχοθεραπευτικής Στήριξης σε ‘Θύτες’. 2007
(2006, 2005): υπό Περιοδικές Αναβαθμίσεις. UoI.
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3. 4. 6 Έργο υπό Επεξεργασία
3.4.6.1 Υπό επεξεργασία για Δημοσίευση

ΑΥΤΟΝΟΜΗ

1. Προσανατολισμοί Κλινικής Ψυχολογίας 2η έκδοση – ανανεωμένη για τις εκδόσεις Τόπος
2. Ηθικές και Δεοντολογικές Συντεταγμένες στην Ψυχοθεραπευτική Πράξη: ο δεύτερος
Τόμος, συλλογικός, για τις εκδόσεις Gutemberg
3. Πένθος και Ψυχοθεραπευτικές Παρεμβάσεις: Δύο τόμοι, με τον δεύτερο συλλογικό, για
τις εκδόσεις Μεταίχμιο
4. Προσβολή Προσωπικότητας: Κλινικές Ψυχοπαθολογικές Πτυχές Αυτουργίας. Πρώτα
αποτελέσματα.
5. Εργασιακή Εξάντληση  Σκεπτική-Συγκινησιακή Εξουθένωση  ΨυχοΦυσιοΣκεπτική
Εξόντωση: Ad hoc, ή Χρόνιο Πρόβλημα; Χρόνιες Επιπτώσεις Παλαιάς Θυματοποίησης.
Πρώτα Αποτελέσματα.
6. Μελέτη στην Χρήση Αστεϊσμών και Χιούμορ κατά την Ψυχοθεραπευτική Διαδικασία
7. Το Όραμα της e-Στήριξης για έναν Κλάδο e-Ψυχοθεραπείας Εγγύς: Μεθοδολογικές
Συντεταγμένες και Ερευνητικά Δεδομένα από Αξιοποίηση Νέων Τεχνολογιών. Άρθρο.

3.4.6.2 Υπό επεξεργασία για Δημοσίευση

ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ

1. Ψυχοθεραπευτικόμορφες Επεμβάσεις στα ΜΜΕ, Παλαιολόγου, Τούλης
2. Πρωτερωτοπαίγνιο και Κλινικές Επικινδυνότητες, Παλαιολόγου, Μπιτχαβά
3. Εργασιακή Εξάντληση–Ψυχονοητική Εξόντωση Εκπαιδευτικών: Παλαιολόγου, Λιώλιος
4. Σεξουαλικότητα & Εφηβεία: Νέες κλινικές θέσεις, Παλαιολόγου, Τζάλλα
5. Pro-bono: Κλινικές Ψυχολογικές και Νομικές Προεκτάσεις, Παλαιολόγου, Νικολάου
6. Ηθικές Συντεταγμένες Συνέντευξης: Νέες οπτικές& προοπτικές. Παλαιολόγου, Λαμπρίδης
7. Ψυχοδιαγνωστικές Σφυγμομετρήσεις. Παλαιολόγου, Ζιάρα, Κοκκινίδου, Κουτίβα

3. 4. 7 Ερευνητικές Μελέτες σε Εξέλιξη
1. Σκέψεις Ελλήνων Ενηλίκων για την Ψυχοθεραπεία
2. Από τη σκοπιά του Καταναλωτή: Συγκρ-ι/η-τική Ψυχοθεραπεία
3. Χρόνος και Ψυχοθεραπεία: Προοπτικές προς Αξιοποίηση
4. Εθισμός στην Διαδικτυακή Πλοήγηση (‘Internet Addiction Disorder’): Νέα ψυχοπαθολογική
διάσταση ιδεοψυχαναγκαστικού χαρακτήρα, ή μορφή αντικομφορμιστικής κίνησης(;)
5. Θυματοποίηση παιδιών, προεφήβων και εφήβων στη σχολική πραγματικότητα: Η παρενόχληση
6. Ενισχύοντας Διδακτικό και Δημοσιογραφικό Δυναμικό ως Ασπίδων για Νέους Υψηλού Κινδύνου
Θυματοποίησης
7. Ψυχο-Κοινωνικές Επιπτώσεις Βίας – Επιδημιολογική Προσέγγιση & Πρόληψη Ευρωστίας Ανόδου
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4. Διοικητική Δραστηριότητα
4. 1 Ευρεία Διοικητική Δραστηριότητα

ΤΥΠΙΚΗ

Από το 1996 Συμμετοχή σταθερά σε ένα ικανό πλήθος Επιτροπών, συνηθέστερα
έως σήμερα τριμελών, τόσο του Τμήματος ΦΠΨ, όσο και του Πανεπιστημίου
Ιωαννίνων για τη διεκπεραίωση θεμάτων διοικητικής φύσης και
φοιτητικών ζητημάτων, προκειμένου για την καλύτερη δυνατή λειτουργία
των θεσμών και των αρχών. Ανά έτος θητείας, η συμμετοχή αφορούσε σε
δύο κατά το έλασσον και τέσσερεις κατά το μείζον Επιτροπές, όπως οι
ακόλουθες:
 Επιτροπή για Φοιτητικά Θέματα, ιδίως για τον φοιτητικό πληθυσμό
προπτυχιακού επιπέδου του ΠΙ
 Επιτροπή Αξιολόγησης και Υποδοχής Προσώπων με Ειδικές Ανάγκες
για προπτυχιακές σπουδές στο ΠΙ,
 Επιτροπή Οδηγού Σπουδών,
 Επιτροπή Θεματογραφίας και, εναλλακτικά, η Επιτροπή Αξιολόγησης
Υποψηφίων για τις Κατατακτήριες Εξετάσεις Εισαγωγής στο ΦΠΨ του
ΠΙ πτυχιούχων από άλλες Σχολές,
 Επιτροπή Θεματογραφίας και, εναλλακτικά, η Επιτροπή Αξιολόγησης
Εξετάσεων για την πρόσληψη Υποψηφίων για το Μεταπτυχιακό
πρόγραμμα του Τομέα Ψυχολογίας, έως το 2009 και κυρίως
 Σταθερή Επιτροπή Εποπτείας στη λειτουργία του Συμβουλευτικού
ΚΕντρου Πανεπιστημίου Ιωαννίνων (ΣΚΕΠΙ) για την ψυχολογική
υποστήριξη φοιτητών και φοιτητριών σε ένδεια. Επιπροσθέτως:
 Εκπροσώπηση προς, και εξασφάλιση χρηματοδότησης από την Γενική
Γραμματεία Νέας Γενιάς 2004 & 2005 για την βελτίωση της λειτουργίας
του ΣΚΕΠΙ
Ακόμη, μέλος σε διάφορες επιτροπές ιδίως Οικονομικού και Διαχειριστικού
ενδιαφέροντος (π.χ., Προμηθειών, Εξοπλισμού, Αναλωσίμων, κ.λπ.) α)
τόσο του Τμήματος ΦΠΨ, όσο και β) του Τομέα Ψυχολογίας, καθώς επίσης
και γ) του Μεταπτυχιακού Προγράμματος του Τομέα Ψυχολογίας.
Επιπρόσθετα, συμπεριλαμβανομένης της, ειδικής μνείας λόγω προσωπικής
υπερηφάνειας, ανάληψης κατόπιν ανάθεσης από το Τμήμα ΦΠΨ έργου
Υπεύθυνης στην Επιτροπή Επίπλωσης, Εξωραϊσμού και Εξοπλισμού
ηλεκτρονικών και συναφών συσκευών για ολόκληρο το Τμήμα ΦΠΨ, κατά
την μετεγκατάστασή του από το παλαιό κτήριο στην Πόλη των Ιωαννίνων
στην Πανεπιστημιούπολη την περίοδο 1996-1997, με ανειλημμένο ύψος
χρηματικού κονδυλίου προς διαχείριση της τάξης των 30 εκ. δραχμών.
Σημειωτέα η έως και σήμερα χρήση του ιδίου εξοπλισμού επίπλωσης με
αμελητέα φθορά ως επιβεβαίωση της αξίας των συναφών επενδυτικών
αποφάσεων.
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4. 2 Συμμετοχή σε Επιδοτούμενα Έργα

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ
& ΠΡΟΣΦΑΤΗ

Από το 1994 Σταθερή δραστηριότητα σε σύνδεση προς τη διεξαγωγή Ερευνητικών
έως σήμερα Προγαμμάτων με Ευρωπαϊκή Χρηματοδότηση, συμπεριλαμβανομένης της
συμμετοχής σε επιστημονικές ομάδες της ημεδαπής και της αλλοδαπής για
την κατάρτιση προτάσεων σχετικών ιδίως με κλινικά, ευρύτερα
ψυχολογικά αλλά και ενδιαφέροντα σύγκλισης αυτών προς αξιοποίηση
των νέων τεχνολογιών στην υπηρεσία προσώπων σε ένδεια, με επιτυχία
εγκρίσεων της τάξης του 40%-50%.
Συναφώς, ένα ποσοστό της τάξης του 46% των προαναφερθεισών
ερευνητικών εργασιών που έχουν παρουσιαστεί σε Συνέδρια, αλλά και σε
άλλες Επιστημονικές Διοργανώσεις όπως Ημερίδες, Διημερίδες και
Εργαστηριακές Εκπαιδεύσεις είχαν υποστήριξη ευρωπαϊκών κονδυλίων.
Ενδεικτικές πλέον πρόσφατες συμμετοχές ως Μέλους Διακρατικής
Συνεργασίας:
2008-2010 Πρόγραμμα Q-PlaNet, Students Around Europe, Universitatea
din Bucuresti, Romania.
2009-2011 Πρόγραμμα TOP+, Training Older Persons: Pioneer Model
Usable for Adult Trainers, Academia Jose Moreira da Silva, Cooperativa de
Estudos de Economia Social, Portugal
2010-2013 Πρόγραμμα Υλικού Τηλεσυμβουλευτικής Υποστήριξης.
Γραφείο Διασύνδεσης ΠΙ. ΔΑΣΤΑ. Ιωάννινα. Πρόγραμμα σε Εξέλιξη.
Υπεύθυνη Δράσης.
2012-2015 Empathic Products. Engineering Ethics for E-motion
Engineering. V.U.B. Softkinetic. Brussels. Πρόγραμμα σε Εξέλιξη. Τοπική
Υπεύθυνη.
Επιπλέον, έργο κοινωνικό σε ικανό αριθμό δραστηριοτήτων κοινοτικής
προσφοράς, συμπεριλαμβανομένης α) της κίνησης για ενδεή πρόσωπα
BestBuddies σε συνεργασία με τον Δήμο Ιωαννιτών και Ιδιωτικούς Φορείς
ως Εκπαιδεύτρια Ειδικού Προσωπικού Στήριξης και ως Επόπτις Φοιτητών
Εθελοντών, β) της δράσης υποστήριξης εγκλείστων σε σωφρονιστικά
καταστήματα και γ) της δράσης ευαισθητοποίησης πολιτών για τα
κατοικίδια και αδέσποτα ζώα.
Από το 2009 τοποθετημένη ως Γενική Γραμματέας του Κονδυλίου για
Φυλακισμένους προς Επανένταξη στην Κοινότητα από τον Γενικό
Εισαγγελέα Ηπείρου.
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5. Ευρύτερο Ακαδημαϊκό Έργο
[Εκλογές Μελών ΔΕΠ, Εποπτεία & Επιμέλεια Διατριβών Μεταπτυχιακού και
Διδακτορικού Επιπέδου, και άλλες ακαδημαϊκές δραστηριότητες]















Από το 1996 έως σήμερα Συμμετοχή σε τουλάχιστον δεκατέσσερεις (14) Επτιροπές
Κρίσης ή/και σε Εκλεκτορικά Σώματα για την Πρόσληψη, Εξέλιξη ή
Μονιμοποίηση Μελών ΔΕΠ α) στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων και συγκεκριμένα στις
Σχολές ΠΤΔΕ, Νηπιαγωγών και ΦΠΨ, και β) σε τουλάχιστον επτά (7) Επιτροπές
αντίστοιχης Πρόσληψης, Εξέλιξης ή Μονιμοποίησης συναδέλφων σε άλλα Πανεπιστήμια
της Ελλάδας, και συγκεκριμένα στην Κρήτη, στη Θεσσαλονίκη και στο Πανεπιστήμιο της
Αθήνας. Σε έξι (6) από αυτές η συμμετοχή ήταν σε επίπεδο Τριμελούς Εισηγητικής
Επιτροπής.
Μέλος της τριμελούς συντακτικής επιτροπής για την Επιστημονική Επετηρίδα
‘Δωδώνη’ του Τμήματος Φ.Π.Ψ. μεταξύ 1996 και 2006
Κριτής Eπιστημονικoύ Περιοδικού Παιδαγωγικού Ινστιτούτου ‘Μέντορας’ από το 2007
Μεταξύ 2005 και 2008, Μέλος στην Επιτροπή Εξετάσεων Ένταξης Επαναπατριζομένων
Φοιτητριών και Φοιτητών Αλλοδαπής Προπτυχιακού Επιπέδου, όπως αυτές
διεξάγονταν ετησίως στη Θεσσαλονίκη, με ιδιότητα είτε α) θεματογράφου, είτε β)
αξιολογήτριας, καθώς επίσης και γ) συμμετοχή σε τρεις (3) διαφορετικές Επιτροπές του
ΑΠΘ για τη μέριμνα περί την απρόσκοπτη διεξαγωγή των εξετάσεων αυτών.
Προσκεκλημένη Ομιλήτρια για παραπάνω από εκατό (100) Διαλέξεις, Σεμινάρια,
Προγράμματα Επιμόρφωσης και Ευαισθητοποίησης, Πανηγυρικές Ομιλίες σε
Επιστημονικές Διοργανώσεις, συμπεριλαμβανομένων Ημερίδων, Διημερίδων,
Εργαστηριακών Εκπαιδεύσεων και Προγραμματικών Συναντήσεων Επιστημονικών
Σωμάτων και Φορέων, καθώς επίσης και σε ανάλογες διοργανώσεις από Σχολικές
Μονάδες και το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο – πολλές φορές (κατά το έλασσον στις
τριάντα εξ αυτών) ως κύρια και αποκλειστική ομιλήτρια.
Μεταξύ 1997 και 2008 Μέλος στην Επιτροπή Κατατακτηρίων Εξετάσεων του
Τμήματος ΦΠΨ του ΠΙ για τον Τομέα Ψυχολογίας, με ιδιότητα είτε α) θεματογράφου,
είτε β) αξιολογήτριας γραπτών υποψηφίων
Προσκεκλημένη Εισηγήτρια και Υπεύθυνη Εργαστηρίου VUB Πανεπιστημίου Βρυξελλών
κατά την Εκπαιδευτική Άδεια Εξωτερικού (Sabbatical) στην περίοδο 2010-2011.
Συμμετοχή σε Τριμελείς Επιτροπές Εποπτείας Διδακτορικών Διατριβών (γίνεται
αναφορά αναλυτικότερα στην αμέσως επόμενη ενότητα)
Συμμετοχή σε Επταμελείς Επιτροπές ή/και Συνεποπτεία Υποστήριξης Διδακτορικών
Διατριβών (τουλάχιστον 11 ανά την Ελλάδα και σε 3 στην αλλοδαπή), καθώς επίσης και
Συμμετοχή σε Τριμελείς Επιτροπές Μεταπτυχιακών Διατριβών επιπέδου Master
(αναλυτική αναφορά παρακάτω).

Πιο συγκεκριμένα:
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5.1 Εποπτεία και Ενεργός Επιμέλεια σε Διατριβές
Διδακτορικού Επιπέδου
Α. Ως Επιβλέπουσα ολοκληρωμένων διατριβών διδακτορικού επιπέδου
που ήδη υποστηρίχτηκαν επιτυχώς και οι τίτλοι απονεμήθηκαν
1. ΚΗΤΑ ΕΛΛΗ (2000-ενδιάμεσες αναστολές & αλλαγές Εποπτείας-2013)
Έλεγχος της Θεωρίας Shilder για την Εικόνα Σώματος με τη Μέθοδο του
Πλέγματος Ρεπερτορίου (rep grid): Προοπτικές για Συστημικές και
Χοροθεραπευτικές Προσεγγίσεις
1. ΘΕΟΔΟΣΟΠΟΥΛΟΥ ΦΟΙΒΗ (1999-ενδιάμεση αναστολή & αλλαγή Εποπτείας-2012)
Διερεύνηση διαταραχών διατροφής σε μαθητικό πληθυσμό σε συνάρτηση με
ψυχοκοινωνικούς παράγοντες.
2. ΛΑΜΠΡΙΔΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ (1998-2003)
Κριτήρια επιλογής συντρόφου υπό το πρίσμα της Θεωρίας της Προσκόλλησης
Ενηλίκων: Ο ρυθμιστικός ρόλος των Εσωτερικών Μοντέλων Διεργασίας

Β.

Ως Μέλος 3μελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής διατριβών
διδακτορικού επιπέδου που ήδη υποστηρίχτηκαν επιτυχώς και οι
τίτλοι απονεμήθηκαν

1. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΤΡΟΥΒΙΔΗΣ (2007-2010)
Σχολείο και έφηβοι χρήστες ψυχοτρόπων ουσιών. Επίβλεψη: Βασίλης Κούτρας,
Τμήμα Νηπιαγωγών, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων.
2. ΚΑΜΤΣΙΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝΑΣ (2008-2012)
Δημιουργία ερωτηματολογίου ανθεκτικότητας στη μάθηση: Αξιολόγηση των
ψυχομετρικών του χαρακτηριστικών. Επίβλεψη: Βαγγελιώ Καραγιαννοπούλου,
Τομέας Ψυχολογίας ΦΠΨ, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
3. ΚΑΤΣΕΝΟΥ ΚΛΕΟΝΙΚΗ (2002-2007)
Αντιλήψεις εκπαιδευτικών της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για τη σχολική
ενσωμάτωση εφήβων με διαταραχές στο συναίσθημα και τη συμπεριφορά.
Επίβλεψη: Δημήτρης Στασινός, Τομέας Ψυχολογίας ΦΠΨ, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
4. ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ (2001-2008)
Έφηβοι με σοβαρά προβλήματα όρασης: Έννοια του εαυτού, διαταραχές
συμπεριφοράς και συναισθήματος και κοινωνική τους στήριξη. Επίβλεψη:
Δημήτρης Στασινός, Τομέας Ψυχολογίας ΦΠΨ, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
5. ΤΙΚΤΑΠΑΝΙΔΟΥ ΑΝΝΑ (2004-2007)
Εργασιακή Εξάντληση Εξουθένωση
Επίβλεψη: Αλέκα Κορωναίου, Τμήμα Ψυχολογίας, Πάντειο Πανεπιστήμιο
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6. ΤΣΟΒΙΛΗ ΘΕΟΔΩΡΑ (1994-2002)
Το άγχος σε παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες. Επίβλεψη: Βάσω Παπαδιώτη, Τομέας
Ψυχολογίας ΦΠΨ, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

Γ. Ως Επιβλέπουσα διατριβών διδακτορικού επιπέδου που εκπονούνται
σε διάφορα στάδια εξέλιξης:
1. ΛΥΓΙΖΟΥ ΧΡΥΣΩ [κατόπιν αλλαγής Τριμελούς, εποπτεία από το 2011κ.ε.]
Μη-λεκτική επικοινωνία στην τάξη
[σε φάση τελικού ελέγχου για άμεση υποστήριξη]
2. ΜΠΙΤΧΑΒΑ ΙΩΑΝΝΑ [από το 2009-με ενδιάμεση 3ετή αναστολή για φοίτηση σε MSc
της Ιατρικής Σχολής Αθηνών Επιστήμη του Στρες και Προαγωγή της Υγείας]
Κλινική Ψυχολογική Διερεύνηση της Φυσιογνωμίας Φοιτητικού Πληθυσμού ως
προς τις Αρχές Ευρωστίας. Ευρωστία vs ‘Ανθεκτικότητας’ από την Περίοδο της
Παιδικής Ηλικίας (εργαζόμενος τίτλος)
3. ΤΟΠΟΛΙΑΤΗ ΜΑΡΙΑ
Μουσική παιδεία και ψυχοδιανοητική ανάπτυξη στην παιδική και περιεφηβική
ηλικία: Έλεγχος Δεικτών Ευρωστίας κατά την δυνάμει Μείωση
Ψυχοσυναισθηματικών Δυσκολιών με Μουσικοκινητική Αγωγή (εργαζόμενος
τίτλος) [σε εξέλιξη κατόπιν ενδιάμεσης αναστολής λόγω προαπαιτούμενης φοίτησης
στο ΦΠΨ]

Δ. Ως Μέλος Τριμελούς Επιτροπής σε ενεργό Συν-εποπτεία, τεσσάρων (4)
Διδακτορικών Διατριβών σε εξέλιξη στα ακόλουθα θεματικά πεδία:







Θυματοποίηση και Προσωπικότητα: Μορφές Βιωμένης Βίας και
Αντισταθμιστικοί Παράγοντες Ευρωστίας Ανόδου με Επιρροή στο Ψυχολογικό
Προφίλ Α-σθενών (εργαζόμενος τίτλος). Υποψήφια: ΣΟΦΙΑ ΤΟΥΡΚΟΛΙΑ
Άδηλη Κακοποίηση Προσώπων με Φυσικές Δυσλειτουργίες και Πιθανές
Κλινικές Ψυχολογικές Επιπτώσεις στην Φυσιογνωμία τους: Διαχειριστικές
Εφαρμογές Ευρωστίας Ανόδου. (εργαζόμενος τίτλος) Υποψήφια: ΑΘΗΝΑ
ΔΕΛΛΑΠΟΡΤΑ
Απροσδόκητος Κίνδυνος – Ασύμμετρη Απειλή. (εργαζόμενος τίτλος) Επόπτης:
Στάμος Παπαστάμος. Υποψήφια: ΗΛΙΑ ΑΒΡΑΜΟΠΟΥΛΟΥ
Sexual Attitudes regarding Gender vs Neurotic Proclivity and the HardySurge
Self-Regulation Prospects: Comparative Study in Britain and Hellas (εργαζόμενος
τίτλος). Επόπτρια: Rachel Mulholland. Υποψήφια: ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΧΕΛΙΩΤΗ

Ε. Ως Επιβλέπουσα με Εποπτεία και Ενεργό Επιμέλεια τριών (3) μελετών
σε εξέλιξη με προοπτική διδακτορικού έργου στα εξής θεματικά πεδία:


Ευρωστία Ανόδου σε Φοιτητικό Πληθυσμό και Εκπαιδευτικούς Λειτουργούς ως
προς Στρεσσογόνα Βιώματα, Αγχώδεις Εμπειρίες και Πιθανή Ψυχο-νοο-φυσική
Εξασθένιση: Μέθοδοι Πρόβλεψης και Πρόληψης για Κινδύνους Εκδηλώσεων
Ψυχοπαθολογικών Διαταραχών. Υποψήφιος: ΘΩΜΑΣ ΤΟΥΛΗΣ, BA, BSc, Dip, MSc



Ανίχνευση στοιχείων Ευρωστίας έναντι Ανθεκτικότητας και Φάσματος
Αλλοτρίωσης στο τρίπτυχο Εργασιακή Εξάντληση – Εξουθένωση– Εξόντωση σε
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Εργαζομένους Υγείας. Υποψήφιος: ΣΤΑΥΡΟΣ ΣΤΑΥΡΟΥ, ΒΑ, ΜΑ, MSc


Θύματα και Θύτες στην Φοιτητική Ζωή: Δυνατότητες Πρώιμης Ενίσχυσης
Ευρωστίας Ανόδου για Εξάλειψη Επικινδυνοτήτων Χρονιότητας Εντυπώσεων
Θυματοποίησης. Υποψήφια: ΕΥΘΑΛΙΑ ΓΚΟΥΜΑ, MD

5.2 Εποπτεία και Ενεργός Επιμέλεια σε 32 Διατριβές
Μεταπτυχιακού Επιπέδου επιτυχούς ολοκλήρωσης
Α. Ως Επιβλέπουσα σε ολοκληρωμένες Μεταπτυχιακές Διατριβές
Ταξινόμηση με χρονολογική σειρά εξέτασης των διατριβών
1.

2009 Βιτωράτου Μαρίνα
Τριμελής Συμβουλευτική Επιτροπή: ΓΣΕΣ, αρ. συν. 301/18-2-2009 [ανασυγκρότηση]
2010 Επιβλέπουσα: Παλαιολόγου, Α.-Μ.
Μέλος: Σολομωνίδου Χριστίνα
Μέλος: Στασινός Δημήτριος
Τίτλος Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας: ΓΣΕΣ, αρ. συν. 269/15-2-2006:
Λογισμικό αξιολόγησης των δυσκολιών στα μαθηματικά (δυσαριθμησία),
βασιζόμενο στη διδακτέα ύλη της Α΄Δημοτικού

2.

Καλαϊτζάκη Μαρία
Τριμελής Συμβουλευτική Επιτροπή: ΓΣΕΣ, αρ. συν. 301/18-2-2009 [ανασυγκρότηση]
Επιβλέπουσα: Παλαιολόγου, Α.-Μ.
Μέλος: Παπαδιώτη-Αθανασίου Βασιλική
Μέλος: Γεωργοπούλου Σταυρούλα
Τίτλος Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας: ΓΣΕΣ, αρ. συν. 295/4-6-2008
Χρήση λογισμικού για τη διερεύνηση ορθογραφικής επίδοσης σε παιδιά με
δυσλεξία ως προς τη μορφολογική τους επίγνωση

3.

Κεφάλα Δέσποινα
Τριμελής Συμβουλευτική Επιτροπή: ΓΣΕΣ, αρ. συν. 301/18-2-2009 [ανασυγκρότηση]:
Επιβλέπουσα: Παλαιολόγου, Α.-Μ.
Μέλος: Στασινός Δημήτριος
Μέλος: Γεωργοπούλου Σταυρούλα
Τίτλος Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας: ΓΣΕΣ, αρ. συν. 301/18-2-2009
[αναδιατύπωση]
Αξιολόγηση της ορθογραφικής ικανότητας σε παιδιά με δυσλεξία με χρήση
νέας τεχνολογίας. Διερεύνηση της σχέσης της ορθογραφικής ικανότητας με
το άγχος

4.

Ασλάνογλου Ανθή
Τριμελής Συμβουλευτική Επιτροπή: ΓΣΕΣ, αρ. συν. 295/4-6-2008
Επιβλέπουσα: Παλαιολόγου, Α.-Μ.
Μέλος: Στασινός Δημήτριος
Μέλος: Ζακοπούλου Βικτωρία
Τίτλος Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας: ΓΣΕΣ, αρ. συν. 295/4-6-2008
Εκδηλώσεις επιθετικότητας σε δίγλωσσα και μονόγλωσσα παιδιά με δυσλεξία
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5.

6.

7.

2008 Πεφάνη Σέβη
Τριμελής Συμβουλευτική Επιτροπή: ΓΣΕΣ, αρ. συν. 295/4-6-2008
2009 Επιβλέπουσα: Παλαιολόγου, Α.-Μ.
Μέλος: Καραγιαννοπούλου Ευαγγελία
Μέλος: Ζακοπούλου Βικτωρία
Τίτλος Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας: ΓΣΕΣ, αρ. συν. 295/4-6-2008
Διερεύνηση της συσχέτισης της παραβατικής συμπεριφοράς σε δίγλωσσο
πληθυσμό με συμπτώματα δυσλεξίας/ μαθησιακών δυσκολιών.
Μίχα Ασημίνα
Τριμελής Συμβουλευτική Επιτροπή: ΓΣΕΣ, αρ. συν. 295/4-6-2008
Επιβλέπουσα: Παλαιολόγου, Α.-Μ.
Μέλος: Ζιώρη Ελένη
Μέλος: Γεωργοπούλου Σταυρούλα
Τίτλος Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας: ΓΣΕΣ, αρ. συν. 295/4-6-2008
Διερεύνηση του ρόλου του τονισμού στην αναγνωστική ικανότητα και στην
ορθογραφημένη γραφή παιδιών με δυσλεξία με τη χρήση της νέας
τεχνολογίας
Στεφανάκη Αρετή
Τριμελής Συμβουλευτική Επιτροπή: ΓΣΕΣ, αρ. συν. 295/4-6-2008
Επιβλέπoυσα: Παλαιολόγου, Α.-Μ.
Μέλος: Παπαδιώτη-Αθανασίου Βασιλική
Μέλος: Γεωργοπούλου Σταυρούλα
Τίτλος Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας: ΓΣΕΣ, αρ. συν. 295/4-6-2008
Χρήση λογισμικού για την αξιολόγηση της σημασιολογικής μνήμης παιδιών με
δυσλεξία με τη χρήση της εννοιολογικής χαρτογράφησης (concept- mapping)

8.

Κατσιώνης Κωνσταντίνος
Τριμελής Συμβουλευτική Επιτροπή: ΓΣΕΣ, αρ. συν. 295/4-6-2008
Επιβλέπουσα: Παλαιολόγου, Α.-Μ.-Μαρία
Μέλος: Στασινός Δημήτριος
Μέλος: Σολομωνίδου Χριστίνα
Τίτλος Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας: ΓΣΕΣ, αρ. συν. 295/4-6-2008
Φωνολογική αξιολόγηση με χρήση νέας τεχνολογίας σε μαθητές με
μαθησιακές δυσκολίες (δυσλεξία). Συγκριτική μελέτη περιπτώσεων

9.

Τσιγκούνη Στεφανία
Τριμελής Συμβουλευτική Επιτροπή: ΓΣΕΣ, αρ. συν. 295/4-6-2008
Επιβλέπουσα: Παλαιολόγου, Α.-Μ.
Μέλος: Ζιώρη Ελένη
Μέλος: Καμπανάρου Μαρία
Τίτλος Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας: ΓΣΕΣ, αρ. συν. 301/18-2-2009
[αναδιατύπωση]:
Συναισθηματική νοημοσύνη παιδιών σχολικής ηλικίας, δίγλωσσων και
μονόγλωσσων με μαθησιακές δυσκολίες/δυσλεξία και η επίδοσή τους
Μπούφαλη Ευτυχία
Τριμελής Συμβουλευτική Επιτροπή: ΓΣΕΣ, αρ. συν. 291/12-3-2008 [ανασυγκρότηση]
Επιβλέπουσα: Παλαιολόγου, Α.-Μ.
Μέλος: Στασινός Δημήτρης
Μέλος: Καλφακάκου Βασιλική
Τίτλος Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας: ΓΣΕΣ, αρ. συν. 295/4-6-2008
[αναδιατύπωση]:
Έλεγχος ακουστικής αντίληψης και ιδιοδεκτικής αίσθησης με τη χρήση
ειδικών ψηφιακών μέσων (λογισμικό) σε δυσλεκτικούς και μη δυσλεκτικούς
φοιτητές

10.
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11.

2007 Τούλης Θωμάς
Τριμελής Συμβουλευτική Επιτροπή: ΓΣΕΣ, αρ. συν. 284/16-5-2007
2008 Επιβλέπουσα: Παλαιολόγου, Α.-Μ.
Μέλος: Στασινός Δημήτριος
Μέλος: Παπαδιώτη Βασιλική
Τίτλος Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας: ΓΣΕΣ, αρ. συν. 284/16-5-2007:
Αυτοεκτίμηση εκπαιδευτικών και αντιλήψεις τους για μονόγλωσσα και
δίγλωσσα παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες ή δυσλεξία

12.

Τσίνα Αθανασία
Τριμελής Συμβουλευτική Επιτροπή: ΓΣΕΣ, αρ. συν. 284/16-5-2007
Επιβλέπουσα: Παλαιολόγου, Α.-Μ.
Μέλος: Γκότοβος Αθανάσιος
Μέλος: Καραγιαννοπούλου Ευαγγελία
Τίτλος Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας: ΓΣΕΣ, αρ. συν. 284/16-5-2007:
Το άγχος ως συναισθηματική επίπτωση της δυσλεξίας των μαθησιακών
δυσκολιών σε μονόγλωσσα και δίγλωσσα παιδιά δημοτικού σχολείου
Πλακοπίτη Αναστασία
Τριμελής Συμβουλευτική Επιτροπή: ΓΣΕΣ, αρ. συν. 284/16-5-2007
Επιβλέπουσα: Παλαιολόγου, Α.-Μ.
Μέλος: Μικρόπουλος Αναστάσιος
Μέλος: Στασινός Δημήτριος
Τίτλος Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας: ΓΣΕΣ, αρ. συν. 284/16-5-2007:
Προδιαγραφές συγγραφής και διαμόρφωσης κειμένου σε κειμενογράφο για
βελτιστοποίηση δεξιοτήτων ανάγνωσης και κατανόησης γραπτού κειμένου
από μαθητές με δυσλεξία στην Α/θμια εκπαίδευση.
Καλυβιώτη Αικατερίνη
Τριμελής Συμβουλευτική Επιτροπή: ΓΣΕΣ, αρ. συν. 284/16-5-2007
Επιβλέπουσα: Παλαιολόγου, Α.-Μ.
Μέλος: Μικρόπουλος Αναστάσιος
Μέλος: Στασινός Δημήτριος
Τίτλος Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας: ΓΣΕΣ, αρ. συν. 284/16-5-2007:
Η συμβολή της τεχνολογίας της εικονικής πραγματικότητας στην ανίχνευση
της δυσλεξίας σε φοιτητικό πληθυσμό
Γκάνιου Βασιλική
Τριμελής Συμβουλευτική Επιτροπή: ΓΣΕΣ, αρ. συν. 284/16-5-2007
Επιβλέπουσα: Παλαιολόγου, Α.-Μ.
Μέλος: Αθανασίου Λεωνίδας
Μέλος: Μικρόπουλος Αναστάσιος
Τίτλος Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας: ΓΣΕΣ, αρ. συν. 284/16-5-2007:
Πρόταση δημιουργίας πληροφορικού εκπαιδευτικού περιβάλλοντος για τη
διδασκαλία της γλώσσας στο μάθημα της ιστορίας σε μαθητές Γυμνασίου με
δυσλεξία.
Γκράτζιου Ευανθία
Τριμελής Συμβουλευτική Επιτροπή: ΓΣΕΣ, αρ. συν. 284/16-5-2007
Επιβλέπουσα: Παλαιολόγου, Α.-Μ.
Μέλος: Ζακοπούλου Βικτωρία
Μέλος: Παπαδιώτη Βασιλική
Τίτλος Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας: ΓΣΕΣ, αρ. συν. 284/16-5-2007:
Η επίδραση της αυτοαποτελεσματικότητας των γονέων στην αυτοεικόνα
μονόγλωσσων και δίγλωσσων παιδιών με δυσλεξία

13.

14.

15.

16.
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17.

Κοσμά Ελένη
Τριμελής Συμβουλευτική Επιτροπή: ΓΣΕΣ, αρ. συν. 284/16-5-2007
Επιβλέπουσα: Παλαιολόγου, Α.-Μ.
Μέλος: Μικρόπουλος Αναστάσιος
Μέλος: Παπαδιώτη-Αθανασίου Βασιλική
Τίτλος Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας: ΓΣΕΣ, αρ. συν. 284/16-5-2007:
Αυτοεκτίμηση παιδιών με μαθησιακές δυσκολίες/δυσλεξία μετά τη χρήση
κειμενογράφου σε Η/Υ
Ξάνθου Μαρία-Χρυσοβαλάντω
Τριμελής Συμβουλευτική Επιτροπή: ΓΣΕΣ, αρ. συν. 284/16-5-2007
Επιβλέπουσα: Παλαιολόγου, Α.-Μ.
Μέλος: Παπαδιώτη-Αθανασίου Βασιλική
Μέλος: Ζιώρη Ελένη [αναδιατύπωση]:
Τίτλος Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας: ΓΣΕΣ, αρ. συν. 295/4-6-2008
Η αυτοαντίληψη δίγλωσσων Ελλήνων μαθητών με δυσλεξία/ μαθησιακές
δυσκολίες

18.

19.

2006 Μπιτχαβά Ιωάννα
Τριμελής Συμβουλευτική Επιτροπή: ΓΣΕΣ, αρ. συν. 269/15-2-2006
2007 Επιβλέπουσα: Παλαιολόγου, Α.-Μ.
Μέλος: Παπαδιώτη-Αθανασίου Βασιλική
Μέλος: Στασινός Δημήτριος
Τίτλος Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας: ΓΣΕΣ, αρ. συν. 269/15-2-2006:
Μοναξιά και ψυχοκοινωνική ικανοποίηση σε μονόγλωσσα και δίγλωσσα
παιδιά με δυσλεξία

20.

2005
2006

Λαρίου Λεοντίνη
Τριμελής Συμβουλευτική Επιτροπή: ΓΣΕΣ, αρ. συν. 258/9-3-2005
Επιβλέπουσα: Παλαιολόγου, Α.-Μ.
Μέλος: Σούλης Σπυρίδων
Μέλος: Στασινός Δημήτριος
Τίτλος Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας: ΓΣΕΣ, αρ. συν. 258/9-3-2005:
Κοινωνία πολυπολιτισμικότητας/πολυγλωσσίας και δίγλωσσα παιδιά με
δυσλεξία: Προβλήματα διάγνωσης και αντιμετώπισής τους σε συνάρτηση με
τη γλώσσα και την κουλτούρα

Β. Ως Μέλος της Τριμελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής σε
ολοκληρωμένες Μεταπτυχιακές Διατριβές
Ταξινόμηση με χρονολογική σειρά εξέτασης των διατριβών και απονομής τίτλου
1.

2008 Μπέλτση Κωνσταντίνα
Τριμελής Συμβουλευτική Επιτροπή: ΓΣΕΣ, αρ. συν. 295/4-6-2008
Επιβλέπουσα: Παπαδιώτη-Αθανασίου Βασιλική
Μέλος: Παλαιολόγου, Α.-Μ.
Μέλος: Καμπανάρου Μαρία
Τίτλος Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας: ΓΣΕΣ, αρ. συν. 295/4-6-2008
Ανίχνευση και εξέταση αναγνωστικών λαθών (miscue analysis) στην αγγλική
ως δεύτερης ξένης γλώσσας σε παιδιά με δυσλεξία. Συσχέτιση με το άγχος και
δυνατότητες παρέμβασης (hardiness)
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2.

3.

4.

5.

6.

7.

Παπαδοπούλου Ελένη
Τριμελής Συμβουλευτική Επιτροπή: ΓΣΕΣ, αρ. συν. 295/4-6-2008
Επιβλέπων: Στασινός Δημήτριος
Μέλος: Παλαιολόγου, Α.-Μ.
Μέλος: Σολομωνίδου Χριστίνα
Τίτλος Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας: ΓΣΕΣ, αρ. συν. 295/4-6-2008
Κατασκευή εύχρηστου λογισμικού εφαρμογών για την ανίχνευση
ελλειμμάτων ακουστικής επεξεργασίας και φωνολογικής ενημερότητας σε
παιδιά με δυσλεξία
2007 Παπαδιώτη Ελένη
Τριμελής Συμβουλευτική Επιτροπή: ΓΣΕΣ, αρ. συν. 284/16-5-2007
Επιβλέπων: Στασινός Δημήτριος
Μέλος: Ζακοπούλου Βικτωρία
Μέλος: Παλαιολόγου, Α.-Μ.
Τίτλος Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας: ΓΣΕΣ, αρ. συν. 284/16-5-2007:
Οι ανάγκες της οικογένειας μονόγλωσσων και δίγλωσσων παιδιών με
δυσλεξία
Φρέρη Βαρβάρα
Τριμελής Συμβουλευτική Επιτροπή: ΓΣΕΣ, αρ. συν. 284/16-5-2007
Επιβλέπων: Στασινός Δημήτριος
Μέλος: Μικρόπουλος Αναστάσιος
Μέλος: Παλαιολόγου, Α.-Μ.
Τίτλος Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας: ΓΣΕΣ, αρ. συν. 291/13-3-2008
[αναδιατύπωση]:
Αξιολόγηση φωνολογικής ενημερότητας με αξιοποίηση λογισμικού σε παιδιά
με δυσλεξία/μαθησιακές δυσκολίες
Παζαρίδη Μαρία
Τριμελής Συμβουλευτική Επιτροπή: ΓΣΕΣ, αρ. συν. 284/16-5-2007
Επιβλέπων: Παπακωνσταντίνου Παναγιώτης
Μέλος: Παλαιολόγου, Α.-Μ.
Μέλος: Ζιώρη Ελένη
Τίτλος Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας: ΓΣΕΣ, αρ. συν. 284/16-5-2007:
Στάσεις εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης για την μαθησιακή
εξέλιξη μονόγλωσσων και δίγλωσσων μαθητών με δυσλεξία
Παπακωνσταντίνου Ιωάννα
Τριμελής Συμβουλευτική Επιτροπή: ΓΣΕΣ, αρ. συν. 284/16-5-2007
Επιβλέπουσα: Παπαδιώτη Βασιλική
Μέλος: Παλαιολόγου, Α.-Μ.
Μέλος: Καραγιαννοπούλου Ευαγγελία
Τίτλος Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας: ΓΣΕΣ, αρ. συν. 284/16-5-2007:
Συγκριτική μελέτη αυτοεκτίμησης σε δίγλωσσους εφήβους με, και χωρίς
δυσλεξία
2006 Φώτη Γιασεμή-Ανδριανή
Τριμελής Συμβουλευτική Επιτροπή: ΓΣΕΣ, αρ. συν. 269/15-2-2006
Επιβλέπων: Σούλης Σπυρίδων
Μέλος: Παλαιολόγου, Α.-Μ.
Μέλος: Ζιώρη Ελένη
Τίτλος Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας: ΓΣΕΣ, αρ. συν. 269/15-2-2006:
Η επίδραση του ψυχολογικού κλίματος της τάξης στην αυτοεκτίμηση των
δίγλωσσων μαθητών με δυσλεξία

53

8.

9.

2005

Αβράμη Σουλτάνα
Τριμελής Συμβουλευτική Επιτροπή: ΓΣΕΣ, αρ. συν. 258/9-3-2005
Επιβλέπων: Μικρόπουλος Αναστάσιος
Μέλος: Στασινός Δημήτριος
Μέλος: Παλαιολόγου, Α.-Μ.
Τίτλος Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας: ΓΣΕΣ, αρ. συν. 258/9-3-05
Ενδυνάμωση αυτοεκτίμησης παιδιών με δυσλεξία με τη χρήση της νέας
τεχνολογίας
Τσιάρα Μαρία
Τριμελής Συμβουλευτική Επιτροπή: ΓΣΕΣ, αρ. συν. 258/9-3-2005
Επιβλέπων: Στασινός Δημήτριος
Μέλος: Παλαιολόγου, Α.-Μ.
Μέλος: Σούλης Σπυρίδων
Τίτλος Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας: ΓΣΕΣ, αρ. συν. 258/9-3-2005:
Αυτοαντίληψη και αυτοεκτίμηση δίγλωσσων παιδιών με δυσλεξία:
Προεκτάσεις θεωριών ένταξης

10.

Μυλωνά Αντωνία
Τριμελής Συμβουλευτική Επιτροπή: ΓΣΕΣ, αρ. συν. 258/9-3-2005
Επιβλέπων: Στασινός Δημήτριος
Μέλος: Μικρόπουλος Αναστάσιος
Μέλος: Παλαιολόγου, Α.-Μ.
Τίτλος Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας: ΓΣΕΣ, αρ. συν. 291/13-3-2008
[αναδιατύπωση]:
Αντιλήψεις και στάσεις εκπαιδευτικών δευτεροβάθμιας για τη διάγνωση και
αγωγή παιδιών με δυσλεξία μέσω χρήσης της νέας τεχνολογίας. Κατάρτιση
ειδικού εντύπου σε μορφή φυλλαδίου για ενημέρωση και ευαισθητοποίησή
τους

11.

2004 Σκαναβή Παρασκευή
Τριμελής Συμβουλευτική Επιτροπή: ΓΣΕΣ, αρ. συν. 254/22-6-2004
Επιβλέπων: Στασινός Δημήτριος
Μέλος: Παλαιολόγου, Α.-Μ.
Μέλος: Σούλης Σπυρίδων
Τίτλος Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας: ΓΣΕΣ, αρ. συν. 263/15-6-2004
Απόψεις εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας για την δυσλεξία
και την χρήση νέων τεχνολογιών για την αντιμετώπισή της

12.

Γιαννακοπούλου Βασιλική
Τριμελής Συμβουλευτική Επιτροπή: ΓΣΕΣ, αρ. συν. 254/22-6-2004
Επιβλέπων: Στασινός Δημήτριος
Μέλος: Παλαιολόγου, Α.-Μ.
Μέλος: Σούλης Σπυρίδων
Τίτλος Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας: ΓΣΕΣ, αρ. συν. 263/15-6-2005
[αναδιατύπωση]
Σύνδρομο επαγγελματικής εξουθένωσης εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας, που
έχουν στην τάξη τους μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες και οι αντιλήψεις
τους για τον ρόλο της νέας τεχνολογίας στη διεξαγωγή διδασκαλίας τους
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5.3 Εποπτεία και Ενεργός Επιμέλεια σε Διατριβές ΑΣΠΑΙΤΕ
Μεταπτυχιακού Επιπέδου Επιτυχούς Ολοκλήρωσης (70)

2014
1.

ΜΠΟΥΝΤΖΑ ΚΑΤΕΡΙΝΑ

2.

ΛΑΜΠΡΟΥ ΑΦΡΟΔΙΤΗ

ΝΥΞΕΙΣ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ, ΩΦΕΛΕΙΑΣ ΚΑΙ
ΕΦΑΡΜΟΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ ΕΡΓΟ ΤΟΥ LEO BUSCAGLIA
ΦΟΒΟΣ ΤΩΝ Α-ΣΘΕΝΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟ. ΠΟΙΟΤΙΚΑ
ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ.

ΣΤΡΕΣΣΟΓΟΝΕΣ VS ΑΓΧΟΓΟΝΩΝ ΕΜΠΕΙΡΙΕΣ ΚΑΙ
ΖΕΡΒΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΕΠΙ ΣΥΝΔΡΟΜΟΥ BURNOUT
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ: ΑΝΤΙΣΤΙΞΕΙΣ ΕΥΡΩΣΤΙΑΣ

3.
4.

ΑΛΕΞΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ

5.

ΤΖΙΑΤΖΙΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗ
ΕΞΑΝΤΛΗΣΗ ΣΕ ΕΠΙΣΗΜΑ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΑ ΠΛΑΙΣΙΑ
ΣΤΡΕΣ, ΑΓΧΟΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΕ ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΙΚΩΝ ΕΚΤΡΟΠΩΝ ΣΕ
ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΜΕ ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ

6.

ΑΙΤΙΑ ΑΠΛΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΚΟΥ ΑΓΧΟΥΣ – ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΣΕ
ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

7.

ΣΙΝΤΟΣΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ

8.

ΤΣΩΛΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΧΡΗΣΗ ΧΙΟΥΜΟΡ ΣΕ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ ΥΓΕΙΑΣ

9.

ΧΑΛΙΚΙΑ ΑΝΔΡΙΑΝΑ

ΑΥΤΟΑΝΤΙΛΗΨΗ-ΑΥΤΟΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΔΙΕΡΓΑΣΙΑ
ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΛΕΛΟΒΙΤΗ ΣΟΦΙΑ&
ΘΥΜΟΣ-ΟΡΓΗ-ΕΠΙΘΕΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΦΗΒΙΚΗ ΖΩΗ
ΜΠΑΛΑΣΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ

10.
11.

ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΧΡΥΣΑ

ΑΥΤΟΕΚΤΙΜΗΣΗ ΝΕΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΚΑΙ ΟΙ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΙ
ΑΛΛΟΙ ΩΣ ΕΩΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΤΤΩΝ ΑΦΟΡΜΩΝ ΔΟΜΗΣΗΣ ΤΗΣ

2013
12.
13.

ΒΕΝΤΖΙΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ& ΜΟΡΦΕΣ ΒΙΑΣ, ΨΥΧΟΠΑΘΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΕΣ
ΚΑΜΕΝΙΔΟΥ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΜΕΣΩ ΕΥΡΩΣΤΙΑΣ ΑΝΟΔΟΥ
ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ ΠΕΝΘΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΕΣ ΑΠΟΠΕΙΡΕΣ ΣΕ ΧΡΗΣΤΕΣ
ΔΗΜΗΤΡΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
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14.

ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΦΩΤΙΟΣ

15.

ΚΑΡΑΜΕΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ

ΠΕΝΘΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΣΕ
ΜΑΘΗΤΕΣ-ΧΡΗΣΤΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΕΡΓΑΣΙΑΚΗ ΕΞΑΝΤΛΗΣΗ-ΕΞΟΥΘΕΝΩΣΗ-ΕΞΟΝΤΩΣΗ ΚΑΙ
ΤΟ ΠΑΡΕΛΘΟΝ ‘ΠΑΣΧΟΝΤΩΝ’ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

ΓΕΩΡΓΟΝΙΚΟΥ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΤΟ ΦΑΣΜΑ ΤΗΣ ΕΧΘΡΟΤΗΤΑΣ: ΑΦΟΡΜΕΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΑ ΕΚΛΥΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΕΙΣ ΑΥΤΟΡΥΘΜΙΣΗΣ

16.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΜΑΘΗΣΙΑΚΗ ΕΦΕΣΗ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ

17.
18.

ΤΖΩΤΣΟΥ ΑΝΘΟΥΛΑ

ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΑ
ΠΡΟΣΩΠΑ

19.

ΤΑΤΣΙΝΑ ΕΙΡΗΝΗ

ΕΡΓΑΣΙΑΚΗ ΕΞΑΝΤΛΗΣΗ-ΕΞΟΥΘΕΝΩΣΗ-ΕΞΟΝΤΩΣΗ ΣΕ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΣ ΥΓΕΙΑΣ ΕΝΤΟΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

20.

ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

21.

ΚΩΝΣΤΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ

22.

ΠΑΠΙΓΓΙΩΤΗ ΣΟΦΙΑ

ΜΟΥΣΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ, ΨΥΧΙΚΗ ΑΝΑΤΑΣΗ ΚΑΙ ΜΑΘΗΣΙΑΚΗ
ΕΦΕΣΗ ΣΕ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ
ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ
ΕΠΙΘΕΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΕ ΜΕΤΕΦΗΒΟΥΣ ΜΟΝΟΓΟΝΕΪΚΩΝ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΕΝΘΟΥΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΕΠΙ ΑΠΩΛΕΙΑΣ
ΠΑΙΔΙΟΥ: ΑΓΧΩΔΕΙΣ ΠΡΟΕΚΤΑΣΕΙΣ – ΟΥΣΙΩΔΕΙΣ ΛΥΣΕΙΣ

2012
23.
24.
25.

Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΟΥ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΤΗΝ
ΠΑΡΤΣΙΟΠΟΥΛΟΥ
ΑΥΤΟΦΡΟΝΤΙΔΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΥΤΟΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ Α-ΣΘΕΝΩΝ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΥΛΑ
ΜΕ ΧΡΟΝΙΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ
ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

ΓΚΑΖΙΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ & Η ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΧΡΗΣΤΩΝ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ ΣΕ ΦΑΣΕΙΣ
ΜΠΟΤΗ ΕΥΓΕΝΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ: ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΚΑΙ ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ

26.

ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΑΝΝΑ

27.

ΠΑΠΑΝΙΚΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ

28.
29.

ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΕΙΚΟΝΑΣ ΣΩΜΑΤΟΣ: ΘΕΩΡΙΕΣ ΚΑΙ
ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΕΣ ΠΡΟΕΚΤΑΣΕΙΣ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΔΡΟΜΟΥ BURNOUT ΚΑΙ ΑΔΥΝΑΜΙΕΣ
ΤΟΥ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΟΣ ΘΕΩΡΗΣΗΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ ΝΕΩΝ ΩΣ ΠΡΟΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΥΡΩΣΤΟΥ
ΑΥΤΟΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ: ΔΥΝΑΜΙΚΕΣ ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ ΕΛΕΓΧΟΥ

ΡΕΚΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Η ΦΘΟΡΑ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΟ ΣΤΡΕΣ ΣΤΙΣ
&ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΥ ΕΙΡΗΝΗ ΜΟΝΑΔΕΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ Β’ΑΘΜΙΑΣ: ΕΡΕΥΝΑ
ΠΑΝΝΕΛΛΗ ΓΑΡΥΦΑΛΙΑ

ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΟΥ ΠΟΝΟΥ:
ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΠΡΟΔΙΑΘΕΣΕΩΝ HS-ΑΥΤΟΕΛΕΓΧΟΥ
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30.

ΗΓΟΥΜΕΝΟΥ ΑΘΗΝΑ

ΤΟ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ ΤΗΣ ΠΑΡΕΝΟΧΛΗΣΗΣ- ΕΚΦΟΒΙΣΜΟΥ
(ΒULLYING) ΣΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΤΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ

ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗ ΕΞΟΥΘΕΝΩΣΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΩΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΗΛΙΚΙΑΣ: ΕΡΕΥΝΑ HardySurge ΣΤΗΝ ΗΠΕΙΡΟ

31.

2011
32.

ΣΤΡΕΣ ΣΤΟ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΚΑΙ
ΜΠΕΚΙΑΡΗ ΑΝΝΑ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥΣ ΩΣ
ΠΡΟΣ ΑΡΧΕΣ ΕΥΡΩΣΤΙΑΣ: ΕΡΕΥΝΑ

33.

ΓΚΟΥΜΑ ΕΥΘΑΛΙΑ

ΠΛΙΑΚΟΥ ΞΑΝΘΗ &
ΘΡΗΝΟΣ- ΠΕΝΘΟΣ
ΡΙΖΟΥ ΜΑΡΙΝΑ

34.
35.

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΑΝΝΑ - ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΚΗ ΕΞΟΥΘΕΝΩΣΗ ΣΕ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΟΥΣ
ΤΖΑΛΑΒΡΑ ΒΑΛΕΝΤΙΝΑ ΧΩΡΟΥΣ: ΑΠΟΜΥΘΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΕΥΡΩΣΤΙΑ ΑΝΟΔΟΥ

37.

2009

39.
40.
41.

ΚΟΙΝΩΝΙΟΨΥΧΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΤΩΝ
ΔΥΣΜΕΝΩΝ ΕΝΑΝΤΙ ΑΙΣΙΩΝ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΩΝ

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΚΑΙ ΔΥΣΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΑΓΧΟΣ ΚΑΙ ΣΤΡΕΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΥ
VS EU-ΣΤΡΕΣ ΣΕ ΧΡΟΝΙΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ: ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ
ΓΕΩΡΓΙΑ
ΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΕΥΡΩΣΤΙΑΣ

36.

38.

ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΥΡΩΣΤΙΑΣ ΑΝΟΔΟΥ ΕΝΑΝΤΙ ΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ
ΠΑΡΕΝΟΧΛΗΣΗΣ ΣΕ ΕΝΗΛΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΑΣΤΕΣ

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΑΝΝΑ

ΜΕΣΟΛΑΒΗΣΕ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΑΔΕΙΑ (SABBATICAL)
ΕΝΟΣ ΕΤΟΥΣ 2009-2010 ΣΤΟ VUB BRUSSELS BE
ΤΟ ΑΓΧΟΣ ΩΣ ΕΠΟΙΚΟΔΟΜΗΤΙΚΗ ΑΦΟΡΜΗ ΓΙΑ
ΑΝΑΔΟΜΗΣΗ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΚΛΙΜΑΚΤΗΡΙΑΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ

ΚΩΣΤΗ ΜΑΡΙΑ - ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΚΗ ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ:
ΚΟΥΤΣΟΥΚΗ ΑΘΗΝΑ ΕΠΟΨΕΙΣ ΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΕΥΡΩΣΤΙΑΣ
ΠΑΥΛΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΠΑΙΔΙΚΗ ΚΑΚΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΕΥΡΩΣΤΙΑΣ
ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΕΣ ΣΥΝΗΘΕΙΕΣ ΩΣ ΠΡΟΣ ΠΙΘΑΝΕΣ
ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΣΕ
ΜΕΤΕΦΗΒΙΚΕΣ ΦΑΣΕΙΣ ΖΩΗΣ

42.

ΘΕΟΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΣΚΕΨΗΣ

43.

ΣΙΝΤΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ

44.

ΜΑΣΣΟΥΡΑ ΦΩΤΕΙΝΗ

ΟΨΕΙΣ ΦΟΒΟΥ ΩΣ ΠΡΟΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΝΤΡΟΠΗΣ /
ΣΥΣΤΟΛΗΣ ΣΕ ΕΝΗΛΙΚΟΥΣ
Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΕ
ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ ΠΟΥ ΕΜΠΛΕΚΟΥΝ ΚΑΤΑΧΡΗΣΗ ΟΥΣΙΩΝ
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45.

ΠΑΤΕΡΟΥΣΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΧΑΛΑΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ
ΕΛΕΓΧΟΣ, ΕΥΘΥΝΗ, ΕΛΞΗ, ΕΥΕΛΙΞΙΑ

2008
46.

ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ ΤΟ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ ΤΟΥ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΚΦΟΒΙΣΜΟΥ
ΦΤΩΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΒΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΕ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΑ
ΖΙΑΚΚΑ ΦΩΤΕΙΝΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΑ ΚΑΙ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΥΠΟ
ΣΥΝΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ
ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ
ΤΣΟΥΜΠΑ ΙΩΑΝΝΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ ΠΑΣΧΟΝΤΩΝ ΤΗΝ
ΝΟΣΟ ALTZHEIMER

47.
48.
49.

ΒΑΜΒΕΤΣΟΥ ΣΤΕΛΛΑ Η ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗ ΠΑΡΕΝΟΧΛΗΣΗ ΣΤΟΝ ΕΡΓΑΣΙΑΚΟ ΧΩΡΟ

50.

ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗ ΕΠΙΘΕΤΙΚΟΥ ΑΣΘΕΝΗ: ΠΡΟΣ ΓΟΝΙΜΕΣ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ -ΝΙΚΗ ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΕΣ ΠΡΟΣΟΧΗΣ ΜΕ ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΕΥΡΩΣΤΙΑ
ΒΕΛΗΝΕΚΕΣ ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟΜΟΡΦΩΝ
ΣΑΟΥΛΟΥ ΕΛΠΙΔΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΣΕ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ
ΚΟΣΜΗΤΟΛΟΓΙΑΣ

51.
52.

ΔΗΜΑ ΓΕΩΡΓΙΑ

53.

ΤΣΙΛΗ ΔΗΜΗΤΡΑ

ΕΓΓΕΝΕΙΣ ΠΡΟΔΙΑΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΔΗΛΩΣΗ
ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ ΕΞΟΥΘΕΝΩΣΗΣ
ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΕΣ ΓΙΑ Α-ΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ
ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΣΧΙΖΟΦΡΕΝΕΙΑΣ

ΚΑΛΕΣΗΣ ΑΙΘΕΡΙΑ ΕΛΑΙΑ ΚΑΙ ΨΥΧΙΣΜΟΣ: ΧΡΗΣΕΙΣ, ΚΑΤΑΧΡΗΣΕΙΣ,
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΡΕΞΗΓΗΣΕΙΣ, ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ

54.
55.

ΚΥΡΑΤΣΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ

Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΡΑΧΩΝ ΣΤΗΝ
ΠΕΡΙΕΦΗΒΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΓΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ

ΜΑΝΙΚΑ ΕΛΕΝΗ

Η ΔΙΑΤΑΡΑΚΤΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΣΕ ΠΑΙΔΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗΣ
ΗΛΙΚΙΑΣ ΚΑΙ ΕΦΗΒΟΥΣ

2007
56.
57.
58.
59.

ΤΣΙΛΙΓΙΑΝΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΣΗΜΑΣΙΕΣ ΕΠΙΘΕΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΣΧΟΛΙΚΗ
& ΣΙΟΥΛΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ ΗΛΙΚΙΑ ΥΠΟ ΤΟ ΠΡΙΣΜΑ ΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΕΥΡΩΣΤΙΑΣ
ΛΕΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΧΡΗΣΤΙΚΕΣ ΕΡΜΗΝΕΙΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΕΣ
ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ

ΙΩΑΚΕΙΜΙΔΟΥ ΣΩΤΗΡΙΑ- ΜΥΘΟΙ ΘΕΩΡΙΑΣ ΚΑΙ ΠΛΑΝΕΣ ΠΡΑΞΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΦΟΒΟ
ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΤΣΙΡΚΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΦΟΒΙΕΣ

58

ΜΠΑΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ - ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΡΟΛΟΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΔΥΣΜΕΝΟΥΣ
ΜΗΤΣΙΟΥ ΑΝΤΩΝΙΑ ΕΠΙΡΡΟΗΣ ΤΟΥ ΣΕ ΣΥΓΚΡΟΥΣΙΑΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ

60.
61.

ΛΑΜΠΟΥΡΑ ΜΑΡΙΑ ΑΝΑΜΝΗΣΤΙΚΟ ΔΥΣΛΕΞΙΑΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ

2006
62.

ΤΣΙΟΥΜΑ ΠΗΝΕΛΟΠΗ ΝΟΜΙΚΗ ΗΘΙΚΗ ΚΑΙ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

63.

ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΚΑΙ ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΗ: ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΕΣ
ΤΣΙΝΑΣΛΑΝ ΕΛΕΝΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΞΙΩΝ

64.

ΚΟΥΚΟΥΒΑ ΣΟΦΙΑ & ΚΑΚΟΒΟΥΛΗ ΠΡΟΣΒΟΛΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΑΣ Ή, ΚΟΙΝΩΣ,
ΤΖΙΜΑΓΕΩΡΓΙΑ ‘ΚΟΥΤΣΟΜΠΟΛΙΟ’: ΣΚΙΑΓΡΑΦΗΣΗ ΑΥΤΟΥΡΓΙΑΣ

65.

ΜΗΤΡΟΥ ΕΛΕΝΗ & ΗΘΙΚΕΣ ΚΑΙ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΡΟΕΚΤΑΣΕΙΣ ΝΕΑΝΙΚΗΣ
ΓΚΟΥΛΙΟΥΜΗ ΙΝΑ ΠΑΡΑΒΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΓΟΝΕΙΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ

66.

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΤΡΕΣΣΟΓΟΝΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ
ΤΣΑΡΠΕΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΕΜΠΛΟΚΩΝ ΣΤΗΝ ΔΙΑΝΑΔΡΑΣΗ ΠΑΙΔΙΟΥ - ΔΑΣΚΑΛΟΥ:
ΠΡΟ(ΕΚ)ΤΑΣΕΙΣ ΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΕΥΡΩΣΤΙΑΣ

67.

ΜΑΝΤΖΙΟΥ ΜΑΡΙΑ

ΕΡΓΑΣΙΑΚΗ ΕΞΑΝΤΛΗΣΗ ΓΙΑ ΜΑΧΙΜΟΥΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥΣ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΣ: ΥΠΕΡΒΑΣΕΙΣ ΜΕ ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΕΥΡΩΣΤΙΑ

68.

ΖΕΡΒΑ ΕΦΡΟΣΥΝΗ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΜΕΙΟΝΟΤΗΤΕΣ : Η
ΠΕΡΙΘΩΡΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΣΙΓΓΑΝΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

69.
70.

ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΟΜΕΝΗ
ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ΝΕΟΛΑΙΑ ΠΡΟΣ ΕΝΔΥΝΑΜΩΣΗ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ ΣΕ ΜΟΡΦΕΣ
ΒΙΑΣ: ΕΡΕΥΝΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΕΥΡΩΣΤΙΑΣ
ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΟΜΕΝΗ ΝΕΟΛΑΙΑ
ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ
ΠΡΟΣ ΕΝΔΥΝΑΜΩΣΗ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ ΣΕ ΜΟΡΦΕΣ ΒΙΑΣ: ΕΡΕΥΝΑ
& ΤΖΙΜΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΕΜΠΛΟΚΩΝ ΑΛΛΟΤΡΙΩΣΗΣ
ΕΚΚΡΕΜΕΙ Η ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥ ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ ΑΥΤΟΥ ΜΕ
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΛΗΜΜΑΤΑ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΚΑΙ
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΣΕ ΠΡΟΓΕΝΕΣΤΕΡΕΣ ΤΟΥ 2006 ΕΡΓΑΣΙΕΣ
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6. Πνεύμα και Περιεχόμενο Διδακτικού Έργου
6. 1 Σκεπτικό Διδασκαλίας Προπτυχιακού Επιπέδου

ΚΛΙΝΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ Ι, ΙΙ & ΙΙΙ, ΘΕΩΡΙΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΑΣ,
ΕΞΕΛΙΚΤΙΚΗ ΨΥΧΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑ Ι & ΕΞΕΛΙΚΤΙΚΗ ΨΥΧΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑ ΙΙ
Γνωστικά Αντικείμενα Χειμερινού Εξαμήνου & Περιγράμματα
Κλινική Ψυχολογία–Ι: ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΙ,
Θεωρίες Προσωπικότητας
&
Εξελικτική Ψυχοπαθολογία – Ι
Τα γνωστικά αντικείμενα: Κλινική Ψυχολογία Ι και Θεωρίες Προσωπικότητας διδάσκονται
από το 1994 κατά τη διάρκεια του χειμερινού εξαμήνου και αποτελούν μαθήματα πρώτου
και δεύτερου κύκλου σπουδών, αντίστοιχα. Η Κλινική Ψυχολογία νοείται καθολικά ως
έννοια γένους, όπως και οι Θεωρίες Προσωπικότητας, και επομένως το καθένα συμπίπτει να
είναι και μάθημα και γνωστικό αντικείμενο.
Από το 2012 η ίδια διδάσκουσα προσφέρει και την διδασκαλία του Εξελικτική
Ψυχοπαθολογία – Ι καθώς και του Εξελικτική Ψυχοπαθολογία – ΙΙ (βλ. και παρακάτω, στην
ενότητα Εαρινού) επειδή ύστερα από την αφυπηρέτηση του αρχικού διδάσκοντα αυτών,
καθ. Δ.Στασινού, στον φοιτητικό πληθυσμό προσφέρονταν μη-συναφή αντισταθμιστικά
μαθήματα με συνέπεια ένα σημαντικό μειονέκτημα στην εινόνα του βιογραφικού τους και
ελλείψεις στην κατάρτισή του.
Το Κλινική Ψυχολογία Ι εισάγει τον φοιτητικό πληθυσμό στο πεδίο της Κλινικής
Ψυχολογίας παρουσιάζοντας τις επιστημολογικές αρχές που διέπουν την κλινική
μεθοδολογία σήμερα, καθώς και μείζονα θεωρητικά μοντέλα διερεύνησης της ψυχικής
διαταραχής, αλλά και αυτού, που είθισται να προσδιορίζεται ως προβληματική
συμπεριφορά.
Το Θεωρίες Προσωπικότητας παρουσιάζει, όπως και ο τίτλος καταδεικνύει, τις διάφορες
θεωρίες που έχουν αναπτυχθεί από μείζονες φυσιογνωμίες στο χώρο της Ψυχολογίας στην
προσπάθεια να περιγράψουν την εν πολλοίς απατηλή δομή που ορίζεται ως
προσωπικότητα, να προσδιορίσουν τους τρόπους διαμόρφωσής της και να
χαρτογραφήσουν τις διεργασίες ανάπτυξής της στο χρόνο αλλά και στα πολλαπλά πλαίσια
που εμφανίζει το ατομικό και διατομικό γίγνεσθαι.
Το Εξελικτική Ψυχοπαθολογία – Ι καταρτίζει ως προς τη δυνάμει διαδοχή διαταρακτικών
συμπτωματολογιών συνυπολογιζομένης της ενδεχόμενης μεταλλαγής τους ενδοπροσωπικά
(ιδίως επ’ αδιαχειρίστων πρώιμων σημάτων) παρακολουθώντας τη χρονολογική αύξηση
των προσώπων στο διηνεκές της ζωής τους – όχι μόνον από της γέννησης έως της δύσης
της, αλλ’ ήδη από του ενδρομήτριου βίου έως της εκπνοής του. Έτσι, το περιεχόμενο
ανταποκρίνεται στην πλέον σύγχρονη επιστημονική παραγωγή επί των θεμάτων εξέλιξης
σχετικά με πιθανές ψυχοπαθολογικές εκδηλώσεις, εξετάζοντας διεπιστημονικό υλικό αξίας
για εμπεριστατωμένη γνώση των φοιτητριών και των φοιτητών μας.
Πιο αναλυτικά:
60

Κλινική Ψυχολογία – Ι: Προσανατολισμοί Κλινικής Ψυχολογίας
Ανθρώπινες συμπεριφορές και ‘σενάρια ζωής’ (scripts) που στιγματίζονται ως δυνάμει παθολογικά
αναλύονται ως προς την αιτιολογία, τον επιπολασμό, την πρόγνωση και εξέλιξή τους, καθώς και ως
προς τις επικρατέστερες εφαρμοσμένες θεραπευτικές προσεγγίσεις, με βάση θεμελιώδεις αρχές
της Κλινικής Ψυχολογίας. Πλεονεκτήματα και αδυναμίες των ψυχομετρικών, βιοϊατρικών και
αμιγώς κλινικών ψυχολογικών τεχνικών παρουσιάζονται μέσα από μια ιστορική επισκόπηση στις
βασικές Σχολές Σκέψης που οριοθετούν το πεδίο παρεμβάσεων στον ανθρώπινο ψυχικό πόνο. Το
μάθημα πραγματεύεται, τόσο το μυθώδες ερώτημα περί γενετικής και κληρονομικότητας έναντι
μάθησης και ψυχογνωσιακού γίγνεσθαι, όσο και το ομοίως μυθώδες ερώτημα περί
φυσιολογικότητας έναντι μη-φυσιολογικότητας: Αυτή η διαπραγμάτευση επιχειρείται στη βάση
της επιτακτικής ανάγκης να ιδωθούν τα ψυχολογικά ‘προβλήματα’ ως “α-σθένειες” μάλλον, ήτοι
ως αποτελέσματα μιας σχετικής έλλειψης αντοχών και ψυχικής ευρωστίας σε δεδομένες περιοχές
της ανθρώπινης δραστηριότητας, παρά ως νοσολογικές οντότητες και ως (εξελικτικές) ανωμαλίες,
όπως παραδοσιακά και πολιτισμικά τείνουν να γίνουν αντιληπτά.
Δεδομένου ότι ανάμεσα στους στόχους του το γνωστικό αντικείμενο έχει τη διασκέδαση του μύθου
περί προτεραιότητας της σεξουαλικότητας στην ανάλυση κάθε ανθρώπινης συμπεριφοράς, καθώς
και στην απομυθοποίηση της σημασίας της σεξουαλικότητας για τη δομή – ή την αποδόμηση – του
ανθρώπινου ψυχισμού, οι παραδόσεις περιέρχονται σε πολύ προσφιλείς για το φοιτητικό
πληθυσμό και το ακροατήριο – ανεξαρτήτως αριθμού επισήμως εγγεγραμμένων – δεν έχει ποτέ
έως την τούδε εμπειρία αφήσει κενά έδρανα.
Ως προς την ουσία του γνωστικού πεδίου, Προσανατολισμοί Κλινικής Ψυχολογίας, ενδιαφέρουν
επίσης: Μέθοδος Ευρωστίας Ανόδου, Συμπεριφορικό, Ψυχοδυναμικό, Ουμανιστικό/Ανθρωπστικό
& Προσωποκεντρικό, Γνωσιακό και Βιοϊατρικό Μοντέλο σε συνδυασμό με Στοιχεία για τις
Εναλλακτικές Θεραπείες.
ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΓΝΩΣΤΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ: Κλινική Ψυχολογία I: Προσανατολισμοί
ΣΧΟΛΗ
ΤΜΗΜΑ
ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ
ΦΠΨ
ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ

Κλινική Ψυχολογία I: Προσανατολισμοί

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ
ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
3

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ
5

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Α΄ ΚΥΚΛΟΥ - Υποχρεωτικό, 3 δ.μ./5 ECTS
ΘΕΜΕΛΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΜΕΣΗ ΔΟΜΗΣΗ ΕΙΔΙΚΟΥ ΥΠΟΒΑΘΡΟΥ
ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΑ
ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΩΝ ΙKANΟΤΗΤΩΝ

ΠΙΘΑΝΑ
ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ
ΜΑΘΗΜΑΤΑ:

KANENA. Η ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΕΙΣΑΓΕΙ ΣΤΙΣ ΘΕΜΕΛΙΩΔΕΙΣ ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ,
ΜΕΘΟΔΟΥΣ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΜΕ ΑΝΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΕΣ ΤΟΥΣ ΣΕ
ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΚΛΑΔΟΥΣ ΤΗΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ & ΤΗΣ ΨΥΧΟΜΕΤΡΙΑΣ

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ:
ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ
ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΜΕ ΕΜΠΛΟΥΤΙΣΜΟ ΞΕΝΟΓΛΩΣΣΩΝ ΑΝΑΦΟΡΩΝ, ΕΝΟΤΗΤΩΝ
ΚΑΙ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ
ΝΑΙ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ UoI
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL)

(1) ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Ανθρώπινες διαγωγές και σενάρια ζωής που χαρακτηρίζονται, και πλειστάκις στιγματίζονται ασύμφορα, ως πιθανώς παθολογικά
αναλύονται: α) με βάση την σημειακή τους αιτιολογία, τον επιπολασμό και διάφορες εναλλακτικές εκδοχές πρόγνωσης, β) με γνώμονα
θεμελιώδεις αρχές και θεραπευτικές εφαρμογές Κλινικής Ψυχολογίας, Κλινικής Ψυχοπαθολογίας, και βεβαίως, Ψυχοθεραπείας, μέσα
από γ) μία έντονα κριτική επισκόπηση των επικρατέστερων θεωρητικών Σχολών Σκέψης του χώρου, όπως αυτές τείνουν να
οριοθετούν πεδίο παρεμβάσεων καταστολής, κατά το δυνατό, του Ανθρώπινου ψυχοσωματικού πόνου.
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Ως διδακτική εμπειρία, το ‘μάθημα’ δεν είναι ένα ‘κλειστό’ άθροισμα τυποποιημένων παραδόσεων. Αντίρροπα στην συνήθη
‘κονσερβοποίηση’ των πληροφοριών: α) δεν αναπαράγει γραμμικά το υλικό ευθύνης του, β) δεν ακολουθεί τον συρμό με αβλεπί
παραδοχές θεσφάτων και γ) δεν συμμορφώνεται στην πανομοιοτυπία. Είναι ένα οργανωμένο συγκρότημα λειτουργικών εργαλείων
αρωγής προς την ευεξία α-σθενών, διαρκώς εμπλουτιζόμενο με επίκαιρα ευρήματα, και δη από τον διεπιστημονικό στίβο
παραγωγής νέας γνώσης. Σε κλίμα προσωποποίησης διερεύνησης και με πνεύμα εξατομίκευσης αφομοίωσης, κατανόηση της εγγενούς
πολυσημίας διευκολύνουν εδώ τα οπτικοακουστικά μέσα υπό μεταχείριση – εικόνες, διαγράμματα, εννοιακά γραφήματα και, ιδίως,
αληθή παραδείγματα περιστατικών με πρακτικές εφαρμογές θεραπευτικών προεκτάσεων.

Γενικές Ικανότητες
Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών.Εξοικείωση, Διαλεκτική
της Προαγωγής έναντι Παθητικής Προσαρμογής σε νέες καταστάσεις διαπροσωπικών συναλλαγών θεραπευτικής υφής. Λήψη
αποφάσεων ιδίως διαγνωστικού χαρακτήρα στο πλαίσιο των παραδοσιακών Σχολών Σκέψης και της Κριτικής Συγκριτικής τους
Διαχείρισης στην ΠΡΑΞΗ. Αυτόνομη εργασία & Ομαδική εργασία με σαφή και άμεση σύνδεση με τα πρακτικά δεδομένα της Αγοράς
Εργασίας. Εργασία σε προοπτικές παροχής υπηρεσιών σε Διεθνή Περιβάλλοντα ή/και σε Διαπολιτισμικές Συνθήκες με προφανή την
προετοιμασία, την άσκηση και τις εφαρμογές αναφορικά με τον Εμπρόθετο Σεβασμό στη Διαφορετικότητα, την Πολυπολιτισμικότητα,
και, υπεράνω όλων, την Ιδιογραφική Ιδιαιτερότητα. Εργασία υπό όρους, μέτρα και σταθμά Διεπιστημονικών Περιβαλλόντων με
αντιπαραβολή και εξέταση των Προτύπων και των Πρωτοκόλλων Έργου ιδίως στις Ανθρωπιστικές Επιστήμες Παροχών με κυρίαρχη
την Συνέργεια Ιατρικής, Ψυχιατρικής, Νευρο-Ψυχολογίας και Νευρο-Φυσιολογίας με την Κλινική Ψυχολογία, Ψυχοπαθολογία και
Ψυχοθεραπεία. Παραγωγή νέων ερευνητικών ιδεών. Στοιχεία σχεδιασμού και διαχείρισης έργων διαγνωστικής με βάση τις
παραδοσιακές Σχολές Σκέψης με διαρκή επικαιροποίηση ως προς διεπιστημονικά ευρήματα συναφή των πεδίων ενδιαφέροντος, καθώς
και προσφορά και επεξεργασία ευρημάτων της απολύτως πρότυπης συνεχιζόμενης έρευνας πεδίου της διδάσκουσας σε διεθνές
διαπολιτισμικό διαχρονικό επίπεδο. Έμπρακτη και εμπεριστατωμένη άσκηση στην επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής
υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα φύλου, εαυτοκεντρικότητας έναντι ‘εγωκεντρικότητας’ και διαρκής άσκηση κριτικής και
αυτοκριτικής με βραχείες ασκήσεις και αναθέσεις αναλόγου έργου. Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης σε
πάγια και διαρκή βάση.
Ο σκοπός των παραδόσεων υπερβαίνει τυχόν α) απλουστευμένη γνωστική εξοικείωση ή/και β) στείρα μαθησιακή απομνημόνευση.
Αποδείξεις; Αφενός ο τρόπος διενέργειας των εξετάσεων, πάντα με ανοιχτά βοηθήματα, αφετέρου η όλη μεθοδολογία μετάδοσης,
ευθέως επικεντρωμένη στην εργαλειακή αξιοποίηση των θεματικών στοιχείων στην Πράξη. Εμπνευσμένη από την αντλεριανή αρχή
πλασματικής μακροσκοποθεσίας, η διδασκαλία αντιλαμβάνεται εκ προοιμίου το παριστάμενο ακροατήριο ως: 1.δυνάμει βέλτιστο
παραγωγικό εκπαιδευτικό δυναμικό σε θέση δημιουργικής μεταλαμπάδευσης του υλικού, και, το ελκυστικότερο: 2.σύνολο δυνάμει
ολοκληρωμένων λειτουργών ψυχοθεραπευτικής εμβέλειας. Εφοδιασμένη με αυτήν την ιδεολογία, προσδοκά να ανοιγεί το σπουδαίο
κεφάλαιο προσωπικού ενδιαφέροντος στην αυτο-παρακολούθηση, ζωτικής προϋπόθεσης για κάθε προσφορά έργου α) πρόβλεψης, β)
βοηθείας και γ) προώθησης της Υγείας, με αφετηρία και ταυτόχρονα επιδίωξη την προσοδοφόρο κοινωφέλεια. Δεδομένου του
ευρύτατου κερδοφόρου ορίζοντα στην Άσκηση ‘Ψ’-αρωγής παγκοσμίως, η συνεργασία προσβλέπει να τονώσει εαυτο-κεντρική σιγουριά
και εγρήγορση φοιτητριών και φοιτητών σε διττή κατεύθυνση: 1.να εξελίξουν μετρήσιμα προσόντα τους σε διαχειρίσεις κλινικής υφής
στην Υπηρεσία του Άλλου και 2.να ενεργοποιηθούν δυναμικά εδραιώνοντας προοπτική αυτοβελτίωσή τους.
Το μάθημα οφείλει να αποτελεί μάθημα πρώτου έτους διότι θεμελιώνει γνώσεις και δεξιότητες μείζονος εύρους, βάθους και
συνείδησης ως προς τα ακαδημαϊκά και μετέπειτα επαγγελματικά ΘΕΜΕΛΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΜΕΣΗ ΔΟΜΗΣΗ ΕΙΔΙΚΟΥ
ΥΠΟΒΑΘΡΟΥ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΑ ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΩΝ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ. Η πολυετής εμπειρία
της διδασκαλίας του συγκεκριμένου αντικειμένου κατά το πρώτο έτος σπουδών του φοιτητικού πληθυσμού από το 1994
έως το 2012 σε συνδυασμό με την εύλογα πρωιμότερη παρακολούθηση των συναφών ακολούθων του Κλινική ΙΙ, Κλινική ΙΙΙ
και Θεωρίες Προσωπικότητας, συσχετίζεται σε υψηλή στατιστική σημαντικότητα με γενικότερα υψηλότερη συνολική
μαθησιακή έφεση, δραστηριότητα και καλύτερη ανταπόκρισή του στις ευρύτερες ακαδημαϊκές προκλήσεις –
συμπεριλαμβανομένης της συμμετοχής του σε εξω-πανεπιστημιακά Συνέδρια και σε άλλες Επιστημονικές Διοργανώσεις,
καθώς επίσης και με υψηλότερα ποσοστά μετέπειτα επιδίωξης και ολοκλήρωσης μεταπτυχιακών σπουδών συγκριτικά με
την τελευταία τριετία, οπότε και μετατοπίστηκε στο δεύτερο έτος με μόνο κριτήριο τον τίτλο του.

(2) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
Όπως αναφέρθηκε, διδάσκονται ανθρώπινες διαγωγές και σενάρια ζωής που χαρακτηρίζονται, και πλειστάκις στιγματίζονται
ασύμφορα, ως πιθανώς παθολογικά αναλύονται: α) με βάση την σημειακή τους αιτιολογία, τον επιπολασμό και διάφορες
εναλλακτικές εκδοχές πρόγνωσης, β) με γνώμονα θεμελιώδεις αρχές και θεραπευτικές εφαρμογές Κλινικής Ψυχολογίας, Κλινικής
Ψυχοπαθολογίας, και βεβαίως, Ψυχοθεραπείας, μέσα από γ) μία έντονα κριτική επισκόπηση των επικρατέστερων θεωρητικών
Σχολών Σκέψης του χώρου, όπως αυτές τείνουν να οριοθετούν πεδίο παρεμβάσεων καταστολής, κατά το δυνατό, του Ανθρώπινου
ψυχοσωματικού πόνου. Οι οικείες Σχολές Σκέψης εξετάζονται υπό το πρίσμα της ιστορικής τους εκτύλιξης, αλληλοδιαδοχής και
σημασιακών συναφειών, διαφορών, αλλά και τυχόν αλληλεπικαλύψεων.
Ως σημασιακή ενότητα, το γνωστικό αυτό αντικείμενο προσέγγισης του ψυχοσωματικού άλγους συγκροτεί περιεχόμενο διαθεματικά
ελέγχοντας τα περί γενετικής/κληρονομικότητας vs.μάθησης/μίμησης, ή/και γνωσιακού γίγνεσθαι. Κινητοποιείται από την
επιτακτική ευθύνη να εκληφθούν επιτέλους οι ψυχοσωματικές δυσλειτουργίες ως, όχι ‘προβλήματα’, αλλά “α-σθένειες” – οπωσδήποτε
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περιορισμένου εύρους επενέργειας αποτελέσματα σχετικής μόνον και μερικής ύφεσης ψυχο-διανοητικής ισχύος και συνολικής
Ευρωστίας. Περαιτέρω, στρέφεται στο Ψυχοδυναμικό Μοντέλο, τουλάχιστον επειδή σηματοδοτεί: α) ιστορική πρωτιά σε
αναζητήσεις ερμηνείας κινήτρων διαταραχής, και β) διαλεκτική αφορμή για ανατρεπτική αμφισβήτηση ιδίως κεντρισμάτων
σεξουαλικότητας – που τόσο απατηλά εξακολουθούν να αναστατώνουν, μολονότι συχνότερα τούτο φαίνεται να εξυπηρετεί
αποσόβηση κεφαλαιωδών ευθυνών για θεμελιωδέστερη αναδόμηση της προσωπικότητας, προς μία σαφώς ευαγή εκπλήρωση της
πυρηνικής δομής αυτού, του Εαυτού.
Οι επιμέρους στόχοι συγκεντρώνονται σε συνεπή βιωματικά οφέλη στοχαστικής μάθησης. Τον διευρυμένο προσανατολισμό που
προάγουν ενισχύει σημαντικά (εφόσον εξαιρεθούν συμπτώσεις) η παράλληλη παρακολούθηση και μη-προαπαιτουμένων για κάθε
τρέχον εξάμηνο σπουδής μαθημάτων (ιδ. Θεωρίες Προσωπικότητας) που έχει φανεί να συντελεί στην ταχύτερη ωρίμανση ιδεών
κατεύθυνσης για τις φοιτήτριες και τους φοιτητές μας.
Ύλη: περιεκτικό εγχειρίδιο με υλικό σύστοιχο προς το περιεχόμενο των εισηγήσεων και εναλλασσόμενα προτεινόμενες και
προσφερόμενες πρόσθετες πηγές με άδεια για ελεύθερη πρόσβαση κατά τις εξετάσεις. Το Ειδικό Εργαστήριο Εαυτού [τ.Εργαστήριο
Ειδικών Δυσκολιών προς μετονομασία] υπό την Διεύθυνση της διδάσκουσας προσφέρεται για διεξοδικότερη μελέτη, επίλυση
αποριών και ευρύτερο εργαστηριακό έργο φοιτητριών και φοιτητών.

(3) ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ
ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ
ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
ΚΑΙ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΟΥΣΙΩΔΟΥΣ
ΕΝΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΕΣ ΠΑΡΑΔΟΣΕΙΣ F-2-F
& ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΤΗΛΕ-ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ / MENTORING
ΝΑΙ
Δραστηριότητα
Διαλέξεις τυπικά Διαδραστικές
Σεμινάρια κατά περίπτωση
Εργαστηριακή Άσκηση επί ειδικών θεμάτων
Άσκηση Πεδίου επί διαθέσιμων δυνατοτήτων
Κλινική Άσκηση επί διαθέσιμων πόρων
Διαδραστικές παρουσιάσεις φοιτητριών/ών
Συγγραφή εργασίας / εργασιών με προαίρεση
Χρήση διαδικτυακών πόρων
Εξετάσεις

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου

3/εβδομάδα
6Χ2ώρες/εξάμηνο
6Χ2ώρες/εξάμηνο
3-6/εβδομάδα
3-5Χ2ώρες/μήνα
10Χ4ώρες/μήνα
3-6/εβδομάδα
3-6/εβδομάδα
3/εξάμηνο

Γλώσσα Αξιολόγησης ΕΛΛΗΝΙΚΗ
Μέθοδοι αξιολόγησης. Διαμορφωτική & Συμπερασματική Δοκιμασία με διαχείριση περιστατικών και διαγνωστικές
ερωτήσεις της τάξης της επίλυσης προβλημάτων.
Εργασίες: Δίνεται δυνατότητα οι φοιτήτριες και οι φοιτητές να εκπονήσουν εργασίες πεδίου με προαιρετικό
χαρακτήρα ως προς τις θεματικές εστίασης, αλλά και με επικέντρωση σε επόψεις σχετικές με την ιδιαίτερη
ειδικότητα προθέσεών τους. Ποιοτικά και ποσοτικά επαρκείς εργασίες είναι πιθανό να υποστηρίξουν έως και με
τρεις βαθμούς την τελική βαθμολογία των σταθερά γραπτώς διενεργούμενων εξετάσεων πέρατος των παραδόσεων.
Οι εργασίες μπορεί να προωθούνται και σε Δημόσια Παρουσίαση στο πλαίσιο των Μαθημάτων.
Υπό καθεστώς προσδιορισμένης (Ετησίως) συνεργασίας με την Ψυχιατρική Κλινική του Πανεπιστημιακού μας
Νοσοκομείου ομάδες φοιτητριών και φοιτητών εμπλουτίζουν την εμπειρία τους με τακτές και προσδιορισμένες
συμπληρωματικές παρακολουθήσεις α-σθενών στο εκεί εναλλασσόμενο πλαίσιο εργασιών.
Τελική εξέταση με γραπτές εξετάσεις και περιπτωσιολογική (σπάνια) διενέργεια προφορικών εξετάσεων υπό ειδικές
συνθήκες αιτιολογημένων φοιτητικών δυσκολιών στην συμμετοχή στην εκάστοτε τελική αξιολόγηση γραπτώς.

(4) ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
-Προτεινόμενη Βιβλιογραφία : ναι: εκτενής, εναλλασσόμενη και επικαιροποιούμενη ανά έτος, συν δωρεάν εγχειρίδιο
-Συναφή επιστημονικά περιοδικά: ναι: εκτενής, εναλλασσόμενος και επικαιροποιούμενος ανά έτος όγκος δημοσιεύσεων
- Χρήση διαδικτυακών πόρων: ναι: διαθεματική σάρωση, επεξεργασία και αποτιμήσεις υλικού σε διεπιστημονικό επίπεδο

Θεωρίες Προσωπικότητας
Πραγματοποιείται επισκόπηση θεωριών προσωπικότητας, πρακτικών παρέμβασης και συναφών
ερευνητικών δεδομένων που προκύπτουν από τη σύγχρονη θεώρηση του Ανθρώπου. Εξετάζονται
οι θέσεις και οι τακτικές που υιοθετούν οι παραδοσιακές Σχολές Σκέψης στο χώρο της Ψυχολογίας
αλλά και της Ψυχοθεραπείας για την ερμηνεία και την ανάπτυξη, τις διαταραχές και τις
διορθωτικές μεθόδους δόμησης και αναδόμησης στοιχείων της ανθρώπινης προσωπικότητας.
Αναπτύσσονται ενότητες που αφορούν στο Ψυχοδυναμικό μοντέλο με έμφαση στις καινοτομίες
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που εισήγαγαν οι νεοφροϋδιστές, στις Συμπεριφορικές απόψεις, στις Θεωρίες Μάθησης, στη
Φαινομενολογική Θεωρία, στη Γνωστική Θεωρία, στις Γνωσιακές Θέσεις, και σε πλέον σύγχρονες
εξελίξεις στο πεδίο κατανόησης της ανθρώπινης φυσιογνωμίας. Η καθεμιά θεωρητική προσέγγιση
ελέγχεται κριτικά και συγκριτικά ως προς τη συμβολή της αλλά και τις τυχόν αδυναμίες της στο
ευρύτερο πεδίο της έρευνας και των εφαρμογών της.
Η παράδοση αναλαμβάνει συχνά βιωματικό χαρακτήρα και στο πλαίσιό της ανατίθενται εργασίες
που προτρέπουν σε αυτοπαρατήρηση, αυτοπαρακολούθηση και αυτοβελτίωση των
συμμετεχουσών και συμμετεχόντων της φοιτητικής κοινότητας – διδακτικό προφίλ, που φαίνεται
να ευθύνεται για την υψηλή προσέλευση του φοιτητικού δυναμικού κατά τις παραδόσεις, και που
ανεβάζει τον αριθμό του ακροατηρίου σε αριθμητική δύναμη.
Συνολικά, η προσέγγιση διαχειρίζεται το σπουδαίο ερώτημα του Murray για το εάν και κατά πόσο
θα ήταν ακριβέστερη η αντικατάσταση του όρου ‘Ψυχολογία’ με τον όρο ‘Προσωπικοτητολογία’, η
χρήση του οποίου θα άνοιγε νέες προοπτικές στη φιλοσοφία των σχετικών μας μελετών.
ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΓΝΩΣΤΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ: Θεωρίες Προσωπικότητας
ΣΧΟΛΗ
ΤΜΗΜΑ
ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ
ΦΠΨ
ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ

Θεωρίες Προσωπικότητας

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΠΙΘΑΝΑ
ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ
ΜΑΘΗΜΑΤΑ:
ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ:
ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ
ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ
ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
3

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ
5

Β΄ ΚΥΚΛΟΥ - Υποχρεωτικό, 3 δ.μ./5 ECTS
ΘΕΜΕΛΙΑ ΑΜΕΣΗΣ ΔΟΜΗΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΥΠΟΒΑΘΡΟΥ
ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΑ
ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΩΝ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ
ΚΛΙΝΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ Ι: ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΙ
[Η ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΕΙΣΑΓΕΙ ΣΤΙΣ ΘΕΜΕΛΙΩΔΕΙΣ ΑΡΧΕΣ, ΜΕΘΟΔΟΥΣ ΚΑΙ
ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΑΣ
ΜΕ ΑΝΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΕΣ ΤΟΥΣ ΣΕ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΚΛΑΔΟΥΣ ΤΗΣ
ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ & ΤΗΣ ΨΥΧΟΜΕΤΡΙΑΣ]
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΜΕ ΕΜΠΛΟΥΤΙΣΜΟ ΞΕΝΟΓΛΩΣΣΩΝ ΑΝΑΦΟΡΩΝ, ΕΝΟΤΗΤΩΝ
ΚΑΙ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ UoI
ΝΑΙ
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL)

ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Ακτινεργές κλασικές θεωρήσεις που περιλαμβάνουν Πειραματιστική, Προδιαθεσιακή, Συμπεριφορική, Ψυχοδυναμική,
Πελατοκεντρική, Γνωστική, Γνωστικοαναλυτική, Γνωστικοσυμπεριφορική, Λογικοθυμική, καθώς και Συστημική Προσέγγιση στην
σπουδή διαμόρφωσης της προσωπικότητας εξετάζονται εδώ κατ’ αντιδιαστολή προς όλο και πιο πρόσφατα, οικεία ερευνητικά
δεδομένα, που προκύπτουν από σύγχρονες απόπειρες για πολυπαραγοντική αξιολόγηση, αποτίμηση, εκτίμηση, μα και διορθωτικές
παρεμβάσεις προς μεταβολή της ένδον φυσιογνωμίας του Προσώπου. Αντενεργές θεωρήσεις (π.χ., πολλαπλής νοημοσύνης,
συναισθηματικής νοημοσύνης), λησμονημένες (ίσως βολικά) καίτοι χρήσιμες επόψεις θεωριών (π.χ., synchronicity, eustress),
επισφαλή (π.χ., ‘business personality’), και κάποτε επικίνδυνα (π.χ., ‘secret’) μοντέλα παρεμβολής, αλλά και αξιόλογες αναθεωρητικές
κινήσεις (π.χ., enneagram) περί την προσωπικότητα εκτίθενται σε κριτική συζήτηση. Όμως, αυτή τελεί υπό την διαρκή σκιώδη
υπενθύμιση πως: κατ’ αρχήν από επίκλησής του από τα ελληνικά, κατ’ επέκταση στα λατινικά και, καθ’ έλξη, έξη και κατ’
εξακολούθηση στην επιστημονική θεμελίωση ερευνητικών προσπαθειών πεδίου, ο όρος δεν έχει παύσει να αφορά, τελικά, στο
προσωπείο και στον ετεροπροσδιορισμό του μάλλον, παρά στην αυθεντική, πρωτοταγώς αυτοδύναμη μοναδικότητα του Ανθρώπου.
Αποφασισμένη να αποτινάξει αυτό το βάρος η διδασκαλία εννοεί να προσανατολίζει σε ορίζοντες που υπερβαίνουν την
προβλεπόμενη ‘ύλη’: Πέραν του να α) κατανοήσει σε βάθος την ορολογία, β) αντιληφθεί σημαίνουσες αλληλεπικαλύψεις και συνεπιρροές, γ) αποτιμήσει συνεισφορές, δ) εντοπίσει επικινδυνότητες και γ) συνυπολογίσει οφέλη των υπό εξέταση θέσεων, στ) έτσι
κατακτώντας χρήσιμες περιεκτικές ιδέες ως προς διάφορες περιγραφές, ίσως ακόμη και της δικής του προσωπικότητας,
επιπροσθέτως, κάθε πρόσωπο του ακροατηρίου προσκαλείται με αφορμή τα δεδομένα: 1.να εκλεπτύνει περαιτέρω κριτήρια και
αισθητήριά του αυτοπεριγραφής, αυτοπροσδιορισμού και ιδιογραφικής του κατάρτισης και, το προκλητικότερο, 2.να τολμήσει να
προχωρήσει σε εγνωσμένη συγκρότηση επιστημονικά ευσταθών προτάσεων για νέες οπτικές σημασιακής ενόρασης, ώστε
υπερπηδώντας παγίδες προσωπείου να εμβαθύνει στην διευρυμένη ιδιοσυστασιακή αποκλειστικότητα του Εαυτού, που μόνον
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κατόπιν ιδιοθετικής του οριοθέτησης περιέρχεται σε κοινωνική διάδραση.

Γενικές Ικανότητες
Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών. Εξοικείωση με
θεμέλιες και παράγωγες θεωρίες της Προσωπικότητας. Διαλεκτική της Προαγωγικής έναντι Παθητικής Προσαρμογής σε νέες
συντεταγμένες διαπροσωπικών συναλλαγών και δη θεραπευτικής υφής. Λήψη αποφάσεων ιδίως διαγνωστικού χαρακτήρα στο πλαίσιο
των παραδοσιακών Σχολών Σκέψης και της Κριτικής Συγκριτικής τους Διαχείρισης στην ΠΡΑΞΗ. Αυτόνομη εργασία & Ομαδική εργασία
με σαφή και άμεση σύνδεση με τα πρακτικά δεδομένα της Αγοράς Εργασίας. Εργασία σε προοπτικές παροχής υπηρεσιών σε Διεθνή
Περιβάλλοντα ή/και σε Διαπολιτισμικές Συνθήκες με προφανή την προετοιμασία, την άσκηση και τις εφαρμογές αναφορικά με τον
Εμπρόθετο Σεβασμό στη Διαφορετικότητα, την Πολυπολιτισμικότητα, και, υπεράνω όλων, την Ιδιογραφική Ιδιαιτερότητα. Εργασία
υπό τα μέτρα και σταθμά Διεπιστημονικών Περιβαλλόντων με αντιπαραβολή και εξέταση των Προτύπων και των Πρωτοκόλλων Έργου
ιδίως στις Ανθρωπιστικές Επιστήμες ως προς την αξιοποίηση θεωριών Προσωπικότητας στην καθημερινότητα με μέριμνα Παροχών με
Συνέργεια Ιατρικής, Ψυχιατρικής, Νευρο-Ψυχολογίας και Νευρο-Φυσιολογίας με την Ψυχολογία της Προσωπικότητας, την
Ψυχοπαθολογία που μπορεί να συνδέεται με αυτήν και την επίλεκτη εφαρμογή Ψυχοθεραπευτικών δράσεων που αφορούν στην
Προσωπικότητα. Παραγωγή νέων ερευνητικών ιδεών. Στοιχεία σχεδιασμού και διαχείρισης έργων διαγνωστικής με βάση τις
παραδοσιακές Σχολές Σκέψης με διαρκή επικαιροποίηση ως προς διεπιστημονικά ευρήματα συναφή των πεδίων ενδιαφέροντος, καθώς
και προσφορά και επεξεργασία ευρημάτων της απολύτως πρότυπης συνεχιζόμενης έρευνας πεδίου της διδάσκουσας σε διεθνές
διαπολιτισμικό διαχρονικό επίπεδο. Έμπρακτη και εμπεριστατωμένη άσκηση στην επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής
υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα φύλου, εαυτοκεντρικότητας έναντι ‘εγωκεντρικότητας’ και διαρκής άσκηση κριτικής και
αυτοκριτικής με βραχείες ασκήσεις στο πεδίο της Προσωπικότητας και αναθέσεις αναλόγου έργου. Προαγωγή της ελεύθερης,
δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης σε πάγια και διαρκή βάση.
Ο σκοπός των παραδόσεων υπερβαίνει τυχόν α) απλουστευμένη γνωστική εξοικείωση ή/και β) στείρα μαθησιακή απομνημόνευση και ο
φοιτητικός πληθυσμός προωθείται στον συνθετικό και παράλληλα κριτικό συλλογισμό για την επιλογή κατάλληλων θεωρητικών
σχημάτων Προσωπικότητας στην υπηρεσία του ανθρώπου . Αποδείξεις; Αφενός ο τρόπος των διαδραστικών παραδόσεων, αλλά και της
αντίστοιχής τους ποιοτικά διενέργειας των εξετάσεων, πάντα με ανοιχτά βοηθήματα, αφετέρου η όλη μεθοδολογία μετάδοσης, ευθέως
επικεντρωμένη στην εργαλειακή αξιοποίηση των θεματικών στοιχείων στην Πράξη με ευκρινή την αναγωγή των θεωριών σε πράξη:
πράξη της καθημερινότητάς τους, πράξη της κατάρτισής τους σε συναφή στοιχεία ψυχομετρικής προσέγγισης της προσωπικότητας,
πράξη εγνωσμένα συνθετικής τους μεθοδολογικής πορείας στον κόσμο .
Το μάθημα οφείλει να αποτελεί μάθημα πρώτου έτους και πρώτου κύκλου σπουδών διότι θεμελιώνει γνώσεις και
πραγματιστικές ικανότητες μείζονος εύρους, βάθους και συνείδησης ως προς τα ακαδημαϊκά και μετέπειτα
επαγγελματικά ΘΕΜΕΛΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΜΕΣΗ ΔΟΜΗΣΗ ΥΠΟΒΑΘΡΟΥ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΑ
ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΙΣ ΔΙΑΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ.

(5) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
Εφαλτήριο παραδόσεων απαρτίζουν ορισμένες κοινότυπες, μα διάχυτες –άρα όχι αμελητέες– καθημερινές, αν-επιστημονικές, ακόμη
και αντ-επιστημονικές εντυπώσεις …‘καφενείου’ με ψευδεπίγραφη ευλογοφάνεια σε δήθεν ακριβείς ‘αναγνώσεις’ προσωπικότητας
[π.χ., μεμονωμένοι επιθετικοί χαρακτηρισμοί μεροληψίας, αυθαίρετοι συμπερασμοί επί σωματοτρόπων καθορισμών, δεισιδαιμονικού
τύπου αναπόδεικτοι υποκειμενισμοί περί αυτοαντίληψης (πρβλε: εγωισμού/εγωκεντρισμού), …αστρολογικοί προϊδεασμοί, κ.λπ.] –
όπως αυτές τείνουν να φορτίζουν δυσμενώς τις ανθρώπινες συναλλαγές, αλλά και να παρεισφρέουν λάθρα στην κατά τα άλλα
αγωνιώδη επιστημονική αναζήτηση μετρήσιμων βεβαιοτήτων (π.χ., λομπρόζεια φυσιογνωμονική) για πλάνα πρόβλεψη επόμενων
κινήσεων του Ανθρώπου. Ελέγχονται, μάλιστα, με ανάλογο ύφος και πάντα με χρήση παραστατικών μέσων παρουσίασης ορισμένες
μεθοδεύσεις θεραπευτικού βεληνεκούς (π.χ., εναλλακτικών ιαμάτων) για την άδηλη, μα και πιθανώς επίφοβα χειριστική, επιρροή τους
σε μορφώματα όψεων προσωπικότητας όσων υπόκεινται σε αυτές. Με αφορμή τις κυρίως θεματικές ενασχόλησης, που θίγουν
πολυπαραμετρικές προσεγγίσεις (π.χ., 16PF, κέλλειες κατασκευές, Big5, HEXACO), ανακινούνται γρίφοι εγκυρότητας και αξιοπιστίας
όταν στη μελέτη συνυπολογίζονται: α) συναισθήματα (απειλή, φόβος, άγχος, ενοχή, επιθετικότητα, εχθρότητα, θυμός, αποστροφή,
κακότητα vs. τόλμη, ευθυμία, χαρά, ικανοποίηση, αισιοδοξία, ενθουσιασμός, ζέση, οίστρος), β) περιβαλλοντικές συσχετίσεις (π.χ.,
κλιματικές, γονεϊκές, φιλικές επιρροές), γ) περι- και παρα-επιστημονικά επινοήματα (π.χ., χρωματολογία, διακοσμητική,
ενδυματολογία), και, κάπως ασφαλέστερα, δ) στοιχεία και δείκτες έγκριτων vs.ευρετικών εργαλείων διερεύνησης και αποτύπωσης
της προσωπικότητας. Επιπλέον, δίνονται προεκτάσεις για τις φερόμενες παθολογίες βάθους της, ως ύστατου αντίπαλου δέους και
σημείου αναφοράς, ώστε: 1.να ωριμάσει η προσοχή σε παραγωγικές μεθόδους που δομούν, αναδομούν και αναβιβάζουν προσωπικά
προτερήματα επιλογής και 2.να αξιοποιηθούν πραγματι(στι)κές στρατηγικές, που έμπρακτα ενδυναμώνουν ευμενή συστατικά
διανοίας – καθώς αυτή διαμορφώνει Εαυτόν, κατά κανόνα αθέατα εξελισσόμενη, κι εσφαλμένα αντιληπτή ως αμετάβλητη, ή/και
δήθεν ανέλεγκτα δοτή, μα, ουσιαστικώς ωραία ρευστή.
Οι επιμέρους στόχοι συγκεντρώνονται σε συνεπή βιωματικά οφέλη στοχαστικής μάθησης. Τον διευρυμένο προσανατολισμό που
προάγουν ενισχύει σημαντικά η παράλληλη παρακολούθηση και μη-προαπαιτουμένων για κάθε τρέχον εξάμηνο σπουδής μαθημάτων
(ιδ. Κλινική Ψυχολογία ΙΙ: Κλινική Διαγνωστική) που έχει φανεί να συντελεί στην ταχύτερη ωρίμανση ιδεών κατεύθυνσης για τις
φοιτήτριες και τους φοιτητές μας.
Δεδομένου ότι το γνωστικό αντικείμενο παρέχεται αρκετά εσφαλμένα ως μάθημα Β κύκλου, ειδίκευσης, και είναι συνήθως το πρώτο
που δηλώνεται στην χρονική διάρκεια φοίτησης κάθε φοιτήτριας και κάθε φοιτητή. Ωστόσο, ο περιορισμός αυτός της προσφοράς του
όψιμα, τείνει να απβαίνει σε όφελος των φοιτητριών και των φοιτητών μας στο βαθμό που εφαρμόζεται η στρατηγική της
εγκόλπωσης και το υλικό γίνεται αφορμή για δύο ακόμη διεργασίες: συλλογή επίκαιρου επιστημονικού υλικού από συναφή Διεθνή
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Συνέδρια και σχετικές Επιστημονικές Διοργανώσεις ώστε να συσχετίζονται τα πορίσματά τους με δυνάμει εφαρμογές στο πεδίο
προαγωγής των Θεωριών Προσωπικότητας, καθώς και ιδιαίτερη εντρύφηση στη μεθοδολογία συγγραφής επιστημονικών εργασιών
με αφορμές τα παραδείγματα συγγραφής των θεωρητικών προσωπικότητας διαχρονικά.
Ύλη: περιεκτικό εγχειρίδιο με υλικό σύστοιχο προς το περιεχόμενο των εισηγήσεων και εναλλασσόμενα προτεινόμενες και
προσφερόμενες πρόσθετες πηγές με άδεια για ελεύθερη πρόσβαση κατά τις εξετάσεις. Το Ειδικό Εργαστήριο Εαυτού [τ.Εργαστήριο
Ειδικών Δυσκολιών προς μετονομασία] υπό την Διεύθυνση της διδάσκουσας προσφέρεται για διεξοδικότερη μελέτη, επίλυση
αποριών και ευρύτερο εργαστηριακό έργο φοιτητριών και φοιτητών μας.

(6) ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ
ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ
ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ,

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
ΚΑΙ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΟΥΣΙΩΔΟΥΣ
ΕΝΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΕΣ ΠΑΡΑΔΟΣΕΙΣ F-2-F
& ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΤΗΛΕ-ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ / MENTORING
ΝΑΙ
Δραστηριότητα
Διαλέξεις τυπικά Διαδραστικές
Σεμινάρια κατά περίπτωση
Εργαστηριακή Άσκηση επί ειδικών θεμάτων
Άσκηση Πεδίου επί διαθέσιμων δυνατοτήτων
Κλινική Άσκηση επί διαθέσιμων πόρων
Διαδραστικές παρουσιάσεις φοιτητριών/ών
Συγγραφή εργασίας / εργασιών με προαίρεση
Χρήση διαδικτυακών πόρων
Εξετάσεις

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

Φόρτος Εργασίας
Εξαμήνου

3/εβδομάδα
6Χ2ώρες/εξάμηνο
6Χ2ώρες/εξάμηνο
4-6/εβδομάδα
4-5Χ2ώρες/μήνα
10Χ4ώρες/μήνα
3-6/εβδομάδα
4-7/εβδομάδα
3/εξάμηνο

Γλώσσα Αξιολόγησης ΕΛΛΗΝΙΚΗ
Μέθοδοι αξιολόγησης.
Διαμορφωτική & Συμπερασματική Δοκιμασία με διαχείριση περιστατικών και
διαγνωστικές ερωτήσεις της τάξης της επίλυσης προβλημάτων.
Εργασίες: Δίνεται δυνατότητα οι φοιτήτριες και οι φοιτητές να εκπονήσουν εργασίες πεδίου ως προς τις
θεματικές εστίασης, αλλά και με επικέντρωση σε επόψεις σχετικές με την ιδιαίτερη ειδικότητα προθέσεών τους.
Ποιοτικά και ποσοτικά επαρκείς εργασίες είναι πιθανό να υποστηρίξουν έως και με τρεις βαθμούς την τελική
βαθμολογία των σταθερά γραπτώς διενεργούμενων εξετάσεων. Ποιοτικές εργασίες μπορεί να προωθούνται και σε
Δημόσια Παρουσίαση στο πλαίσιο των Μαθημάτων. Φοιτήτριες και φοιτητές επωφελούνται ιδιαιτέρως από την
προσφορά του εξής πλαισίου για την εκπόνηση: είτε μία (1) ψυχοπαθολογική διαταραχή (π.χ., σύμφωνα με την
ύλη του Κλινική ΙΙ:Διαγνωστική, ή του Εξελικτική Ψυχοπαθολογία Ι ή ΙΙ), ή μηχανισμός άμυνας (κατά το Κλινική
Ι:Προσανατολισμοί), ή του ίδιου του υλικού του ΘεωρίεςΠροσωπικότητας (λ.χ., χαρά, ικανοποίηση,
θυμός,δημιουργικότητα, κ.λπ.) ως προς τρεις (3) θεωρίες προσωπικότητας, είτε μία(1) τέτοια θεωρία ως προς
τρεις (3) διακριτές διαταραχές ή μηχανισμούς άμυνας, ή ψυχικές /διανοιακές καταστάσεις συναρτήσει
προσωπικότητας. Σημειωτέον ότι ανάλογο σκεπτικό διέπει την ανάθεση εργασιών σε όλα τα γνωστικά
αντικείμενα ευθύνης της διδάσκουσας, Κλινική Ι,ΙΙ & ΙΙΙ, καθώς και Εξελικτική Ψυχοπαθολογία Ι&ΙΙ. Ανοίγεται
μάλιστα η προοπτική επικέντρωσης κατά την εκπόνηση στην ιδιαίτερη ειδικότητα που έχουν ήδη, ή προτίθενται
να ακολουθήσουν. Ακόμη, ενόψει διαφοροποιήσεων ιδίως επί ειδικότητάς τους, είναι δυνατόν να ασχοληθούν, λ.χ.,
με θέματα γλωσσολογικής, λαογραφικής, καλλιτεχνικής, ιστορικής συνάφειας προς το αντικείμενο, με μελέτες, λ.χ.,
για την ιστορική εξέλιξη θεμάτων αιχμής εντός κλάδου, την σκιαγράφηση ακτινεργών φυσιογνωμιών του χώρου,
ή την εξέλιξη και ωρίμανση αρχών, ιδεολογιών, ακόμη και τεχνικών θεραπείας. Εργασίες αξιοσημείωτης
εμβάθυνσης, προσφυείς σε θεματικές που άπτονται ιδίως θεραπευτικών ζητημάτων, είναι δυνατόν να
προσκληθούν για παρουσίαση και σε πλαίσιο μετέπειτα εκπαιδευτικών συναντήσεων, ιδίως στο Εξελικτική
Ψυχοπαθολογία ΙΙ και στο Κλινική Ψυχολογία ΙΙΙ.
Τελική εξέταση με γραπτές εξετάσεις και περιπτωσιολογική (σπάνια) διενέργεια προφορικών εξετάσεων υπό
ειδικές συνθήκες αιτιολογημένων φοιτητικών δυσκολιών στην συμμετοχή στην εκάστοτε τελική αξιολόγηση
γραπτώς. Οι εξετάσεις γίνονται πάντοτε σε μορφή συνθετικού-διαγνωστικού τύπου προάγοντας περαιτέρω την
δημιουργική εμπέδωση του υλικού με εφαρμογή κριτικών εκτιμήσεων.

(7) ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
-Προτεινόμενη Βιβλιογραφία : ναι: εκτενής, εναλλασσόμενη και επικαιροποιούμενη ανά έτος, συν δωρεάν εγχειρίδιο
-Συναφή επιστημονικά περιοδικά: ναι: εκτενής, εναλλασσόμενος και επικαιροποιούμενος ανά έτος όγκος δημοσιεύσεων
- Χρήση διαδικτυακών πόρων: ναι: διαθεματική σάρωση, επεξεργασία και αποτιμήσεις υλικού σε διεπιστημονικό επίπεδο
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Εξελικτική Ψυχοπαθολογία Ι: Ειδική Συμπτωματολογία από Σύλληψης
έως Γήρανσης – Περίγραμμα:
Εξελικτική Ψυχοπαθολογία Ι: Ειδική Συμπτωματολογία από Σύλληψης έως Γήρανσης
ΤΜΗΜΑ
ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΦΠΨ
ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

Εξελικτική Ψυχοπαθολογία Ι: Ειδική Συμπτωματολογία
από Σύλληψης έως Γήρανσης

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΑ
ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ
ΜΑΘΗΜΑΤΑ:
ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ:
ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ
ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ
ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
3

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ
ΜΟΝΑΔΕΣ
5

Β΄ ΚΥΚΛΟΥ – Κατ’ Επιλογήν Υποχρεωτικό, 3 δ.μ./5
ΘΕΜΕΛΙΑ ΗΘΙΚΗΣ & ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΓΙΑ ΑΜΕΣΗ ΔΟΜΗΣΗ
ΕΙΔΙΚΟΥ ΥΠΟΒΑΘΡΟΥ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΙΔΙΚΩΝ
ΙKANΟΤΗΤΩΝ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΒΕΛΤΙΩΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΩΝ ΜΕ
ΔΙΕΘΝΗ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΔΙΑΓΩΓΗΣ
ECTS

1. ΚΛΙΝΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ – Ι : ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΙ
2. ΚΛΙΝΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ – ΙΙ : ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ &
3. ΘΕΩΡΙΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΑΣ
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΜΕ ΕΜΠΛΟΥΤΙΣΜΟ ΞΕΝΟΓΛΩΣΣΩΝ ΑΝΑΦΟΡΩΝ, ΕΝΟΤΗΤΩΝ
ΚΑΙ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ
ΝΑΙ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL)

UoI.gr

(8) ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Αναπτυξιακά και εξελικτικά ζητήματα, που συνδέονται με την ψυχολογική –πολύ δε μάλλον με την ψυχοπαθολογική– εικόνα των
προσώπων θα όφειλαν, σε έναν κόσμο ιδανικό, να κάλυπταν ολόκληρο το συνεχές του βίου, όπως αυτό νοείται εδώ να αφορά στο
ευρύ και ωραία αυξανόμενο διάστημα από την σύλληψη έως και την ύστατη στιγμή της γήρανσης. Είναι τούτο ακριβώς το συνεχές
στο επίκεντρο της εδώ συνεργασίας με τις φοιτήτριες και τους φοιτητές μας.
Το περιεχόμενο διαφέρει από το, κι αποτελεί προέκταση του κύκλου εργασιών στο ‘Κλινική Ψυχολογία ΙΙ: Κλινική Διαγνωστική’ – το
οποίο εκλαμβάνεται ως προτιμώμενο προαπαιτούμενο υπό όρους τουλάχιστον προηγηθείσας παρακολούθησης (όχι κατ’ ανάγκην και
επιτυχούς εξεταστικής κατάκτησης). Όσα εκεί εξετάστηκαν υπό περιγραφικά διαγνωστικά κριτήρια, σε ενδεικτικά δόκιμη
ψυχοθεραπευτική αγωγή και με κάποια έμφαση στις διαταραχές ενηλίκων, εδώ μελετώνται υπό επαγωγικά κριτήρια, σε μεγαλύτερο
βάθος, με προσεκτική αντιστοίχιση σε φάσεις ηλικιακής αύξησης κατά την εξελικτική διαδικασία και ανιχνεύονται λεπτομερέστερα
ως προς όλα και ιδίως ως προς τα παραγωγικά στάδια της ζωής: α) στοιχεία επιδημιολογίας β) αφορμές έκλυσης γ) φάσμα
συννοσηρότητας δ) διαγνωστικές στρατηγικές, ε) πληροφορημένη πρόγνωση, στ) επικινδυνότητες υπολανθανουσών παθολογιών,
επιδεινώσεων, υποτροπών και ατελών διαχειρίσεων, ιδίως υπό την απειλή της όλως κίβδηλης αυθόρμητης ανάκαμψης, στ) δυνάμει
μεταλλάξεις διαταραχών στην όλη πορεία της εξέλιξης, ζ) τεκμαρτές βέλτιστες θεραπευτικές παρεμβάσεις ,συνυπολογιζομένης της
τυχόν φαρμακευτικής υποστήριξης ιδίως επί περιπτώσεων συννοσηρότητας, η) στοιχεία αγωγής ιατροκεντρικού και φαρμακευτικού
ενδιαφέροντος και θ) ορθοί κανόνες προσέγγισης αρωγής – όλα, υπό μία οργάνωση, που εξαρχής υπενθυμίζει α) τα συγκεχυμένα όρια
ανάμεσα στην φερόμενη ‘φυσιολογικότητα’ έναντι ‘μη-’, β) τα βασικά επιτεύγματα κάθε φάσης κατά την φερόμενη ως ‘αναμενόμενη’
εξέλιξη, ως άτονου μάλλον σημείου αναφοράς για τον προσδιορισμό ανησυχητικών εκδηλώσεων και, κατά πάντα γ) την ζοφερή
πιθανότητα παράβλεψης προσόντων ισχύος του προσώπου κατά την εναγώνια άγρα συμπτωμάτων και τον συνυφασμένο κίνδυνο
υπερ-έμφασης, επιλεκτικής υποτίμησης, ή ασύμφορης συντήρησης όψεών του στην συχνά επεισοδιακή μηχανιστική εξάλειψή τους.
Το γνωστικό αντικείμενο συνδέεται άρρηκτα με τον συνυπολογισμό στοιχείων Φυσιολογίας και παθήσεων Ιατροκεντρικού
ενδιαφέροντος – επομένως και με στοιχεία Φαρμακολογίας – δεδομένου ότι στο φάσμα των διαφόρων ψυχοπαθολογικών
εκδηλώσεων που εξετάζονται στο εξελικτικό πλαίσιο η συννοσηρότητα είναι δυστυχώς σχεδόν άφευκτη. Από την άποψη αυτή, στην
διδασκαλία συνεξετάζονται συστηματικά και διάφορες νοσολογικές οντότητες, που συχνά συνεμφανίζονται στο κλινικό προφίλ
προσώπων με ψυχοπαθολογικά συμπτώματα, ώστε οι φοιτήτριες και οι φοιτητές να εξοικειωθούν με κριτήρια και τακτικές χρήσιμων
διακρίσεων μεταξύ τόσο διαγνωστικών, όσο και ψυχοθεραπευτικών εκδοχών ως προς αμιγείς ψυχοπαθολογικές επιβαρύνσεις από τη
μία πλευρά, και διαγνωστικών περιπλοκών ως προς, λ.χ., εμφανίσεις ψυχοπαθολογικών εκδηλώσεων οφειλομένων σε προϊούσες
φυσικές παθήσεις ή/και το αντίστροφο από την άλλη. Για παράδειγμα, γίνονται αντιστίξεις μεταξύ πρότερων και ύστερων ψυχικών
αναστατώσεων επί τη εμφανίσει δυσλεξίας, πρότερων και ύστερων φυσικών χαρακτηριστικών κατά την περικλιμακτηριακή περίοδο
γυναικών και ανδρών στην μέση ζωή, πρότερων και ύστερων ψυχο-φυσικών ιδιαιτεροτήτων που μπορεί να αφορούν στην γεροντική
άνοια, κ.λπ. Επιπλέον, και δεδομένης της προοδευτικά ευρύτερης χρήσης φαρμακευτικών σκευασμάτων στην αντιμετώπιση τόσο των
φυσικών, όσο και των ψυχολογικών δυσλειτουργιών των προσώπων σε όλη τη διάρκεια της ζωής, εξετάζονται κυρίαρχες συστάσεις
φαρμακευτικής αγωγής που τα πρόσωπα λαμβάνουν εν ονόματι τέτοιων δυσκολιών σε σχέση με τις τυχόν διαγνωστικές συγχύσεις
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που τούτη ενδέχεται να προβάλλει στην διαγνώστρια/τον διαγνώστη του ψυχολογικού προφίλ των προσώπων. Για παράδειγμα,
ελέγχονται περιπτώσεις μεταβολών προφίλ επί διευκολυντικών της αναπνοής σκευασμάτων ως προς πρότερα και ύστερα
ψυχολογικά χαρακτηριστικά τη παρουσία παιδικού άσθματος, καθώς και τεχνικές διαγνωστικής ακρίβειας σε περιπτώσεις μακράς
λήψης σκευασμάτων σε χρόνιες παθήσεις όπως οι παιδικές καρδιοπάθειες, η διπολική διαταραχή και οι καταθλιπτικόμορφες
αναστατώσεις, καθώς και σε περιπτώσεις ατυχηματικών, λ.χ., εμπειριών των προσώπων, όπως τραυματισμοί από πτώσεις,
εγκαύματα, ακρωτηρισαμοί κ.τ.ό., καθώς οι συναφείς ιατρικές πράξεις εγκαλούν εντονότερη ενάργεια εκ μέρους του/της ψυχολογικού
διαγνώστη και ψυχοθεραπευτή/τριας για την βέλτιστη ιεράρχηση κριτηρίων και παρεμβάσεών της/του .

Γενικές Ικανότητες
Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών. Εξοικείωση,
Διαλεκτική της Προαγωγής έναντι Παθητικής Προσαρμογής σε νέες καταστάσεις διαπροσωπικών συναλλαγών διαγνωστικής και
θεραπευτικής υφής. Λήψη αποφάσεων ιδίως διαγνωστικού αλλά και ψυχοθεραπευτικού χαρακτήρα στο πλαίσιο των παραδοσιακών
Σχολών Σκέψης και της Κριτικής Συγκριτικής τους Διαχείρισης στην ΠΡΑΞΗ. Αυτόνομη εργασία & Ομαδική εργασία με σαφή και άμεση
σύνδεση με τα πρακτικά δεδομένα της Αγοράς Εργασίας. Εργασία σε προοπτικές παροχής υπηρεσιών σε Διεθνή Περιβάλλοντα ή/και σε
Διαπολιτισμικές Συνθήκες με προφανή την προετοιμασία, την άσκηση και τις εφαρμογές αναφορικά με τον Εμπρόθετο Σεβασμό στη
Διαφορετικότητα, την Πολυπολιτισμικότητα, και, υπεράνω όλων, την Ιδιογραφική Ιδιαιτερότητα. Εργασία υπό όρους, μέτρα και
σταθμά Διεπιστημονικών Περιβαλλόντων με αντιπαραβολή και εξέταση των Προτύπων και των Πρωτοκόλλων Έργου ιδίως στις
Ανθρωπιστικές Επιστήμες Παροχών με κυρίαρχη την Συνέργεια Ιατρικής, Ψυχιατρικής, Νευρο-Ψυχολογίας και Νευρο-Φυσιολογίας με
την Κλινική Ψυχολογία, Ψυχοπαθολογία και Ψυχοθεραπεία. Παραγωγή νέων ερευνητικών και διαγνωστικών ιδεών. Στοιχεία
σχεδιασμού και διαχείρισης έργων διαγνωστικής με βάση τις πλείστες αλληλεπικαλύψεις στις διάφορες κλινικές εικόνες προσώπων,
ιδίως επί συννοσηρότητας των διαταραχών στόχου με το μεγάλο πλήθος άλλων διαταραχών και των συνεπειών τους. Διαρκής
επικαιροποίηση ως προς διεπιστημονικά ευρήματα συναφή των πεδίων ενδιαφέροντος, καθώς και προσφορά και επεξεργασία
ευρημάτων της απολύτως πρότυπης συνεχιζόμενης έρευνας πεδίου της διδάσκουσας σε διεθνές διαπολιτισμικό διαχρονικό επίπεδο.
Έμπρακτη και εμπεριστατωμένη άσκηση στην επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε
θέματα φύλου, και διαρκής άσκηση κριτικής (αλλά και αυτοκριτικής ως προς δυνάμει παρεμβάσεις βοηθείας) με βραχείες ασκήσεις και
αναθέσεις αναλόγου έργου. Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης άρρηκτα συνδεομένης με τον συμμερισμό
του Ανθρώπινου Πόνου σε πάγια και διαρκή βάση. Σταθερή Συγκριτική Διαχείριση Ψυχοδιαγνωστικών/Ψυχομετρικών και
Ψυχοθεραπευτικών Προσεγγίσεων ως προς τους Τρόπους, τις Τακτικές, τους Κανόνες, τις Εκλεπτύνσεις, αλλά και τις Επικινδυνότητες
στις περιοχές σύγκλισης του έργου της/του Ψυχολόγου/Ψυχοθεραπεύτριας/τη με το Ιατροκεντρικό έργο.
Κύριο μέλημα εδώ για το ακροατήριο είναι να α) κατανοήσει όρους και διαγνωστικές οντότητες στη βάση της συνεμφάνισης παθήσεων
αλλά και εξωγενών παραμέτρων όπως οι ατυχηματικές, οι ιατρογενείς και οι φαρμακευτικές, β) εξοικειωθεί με τακτικές λεπτής
διαφοροδιάγνωσης, δυνάμει, δηλαδή, παράλληλων, ή/και εναλλακτικών πορισμάτων, γ) αντιληφθεί τις διακρίσεις μεταξύ εννοιών
σοβαρότητας και βαρύτητας επί αμιγών έναντι συνεμφανιζομένων ψυχοπαθολογικών εκδηλώσεων με φυσικές επιπλοκές στην Υγεία
ώστε να διαμορφώσει την αρμόζουσα συνθετική εικόνα κάθε προσώπου ξεχωριστά υπό ρεαλιστικούς και όχι απλώς θεωρητικούς
όρους, δ) υποψιαστεί παραπλανητικές επιρροές stress και άγχους στην γένεση ή/και επιδείνωση παθολογικών εκδηλώσεων τόσο
ψυχολογικού, όσο και εύρους φυσικών δυσλειτουργιών ιδίως κατά την χρονική προτεραιότητα εμφάνισης καθεκάστης, ε) συλλάβει το
εύρος του συνεπιδρώντος ιστορικού (π.χ., ελεύθερης ή επιβαρυμένης παθολογίας) με τις τυχόν παράλληλες προς την ψυχολογική
θεραπευτικές παρεμβάσεις ίασης, ή έστω ανακούφισης συμπτωμάτων , στ) προσεγγίσει ενδεικτικές θεραπευτικές αποφάσεις με
κατάλληλες προτεραιότητες συνυπολογίζοντας μεθοδικά την ηλικία του εκάστοτε προσώπου υπό ένδεια, ζ) διακρίνει δόκιμες έναντι
επισφαλών παρεμβάσεις και αρμόδιες ιεραρχήσεις διεπιστημονικών συνεργασιών κατά την εξελικτική ροή κάθε προσώπου ξεχωριστά,
αλλά και ομάδων προσώπων υψηλού κινδύνου ιδίως υπό καθεστώτα ανθρωποσυγκέντρωσης, όπως σε εκπαιδευτικά και σε
θεραπευτικά ιδρύματα η) διευκολύνει πρακτικές πρόληψης με ευαισθησία στο δι-ηλικιακό συνεχές αλλά και σε διαφυλικό επίπεδο, θ)
ενεργοποιηθεί προς συνέχιση κι ενίσχυση συναφούς ερευνητικού έργου και, πλέον όλων, ι) αφυπνιστεί στην ενδο- και δι-επιστημονική
συνεργασία, συσχετίζοντας και προωθώντας τα οικεία αμοιβαία οφέλη των οικείων επαφών. Συνολικά, φοιτήτριες και φοιτητές
κατορθώνουν να αποκτήσουν τεκμηριωμένη και άμεσα αξιοποιήσιμη πληροφόρηση για τη συμπτωματολογία, τη διαγνωστική
αξιολόγηση, τη διαφοροδιαγνωστική επίγνωση, τους παράγοντες επιπολασμού, τις εκδοχές υψηλού κινδύνου και τη θεραπευτική
προσέγγιση για αποδοτική διαχείριση ψυχοπαθολογικών ροπών, εκδηλώσεων αλλά και συνεκδηλώσεων στο συνολικό συνεχές
ψυχολογικής-φυσικής Υγείας κατά την αναπτυξιακή αλληλουχία – αρχής γενομένης, μάλιστα, από την προγεννητική περίοδο και με
συνέχεια στη νηπιακή, παιδική, εφηβική, μετεφηβική, και την ανάπτυξη κατά την ωριμότητα, καθώς και έως τις ηλικίες που λογίζονται
δύσης του βίου. Τακτικές Διαγνωστικής, Διαφοροδιαγνωστικής, Ψυχομετρίας και Ψυχοθεραπείας υπό συγκριτική αποτίμηση για όλες
τις κρίσιμες εκδοχές άσκησης έργου αρωγής προς τον Εξελισσόμενο Άνθρωπο, και μάλιστα ισοβαρώς ως προς όλες τις εξελικτικές
φάσεις της ζωής, επισήμανση και κατάρτιση έναντι ενδεικτικών δυσκολιών, συγχύσεων, αδιεξόδων, διεξόδων και λύσεων με
περιστατικά από τον διεθνή στίβο, συστάσεις θεραπευτικού βεληνεκούς και ακόμη και παραδεδομένες κοινοτυπίες υπό εξονυχιστική
κριτική σε συνάρτηση με τις πιθανές διαθεματικές επιρροές τους, συμπεριλαμβανομένης της ιατροκεντρικής, αλλά και κατ’ επέκταση
της φαρμακολογικής, βρίσκονται εντός του πεδίου μαθησιακών ενδιαφερόντων και επομένως κατακτήσεων των εκπαιδευομένων.

(9) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
Η διδασκαλία του συγκεκριμένου γνωστικού αντικειμένου πληροί σε πολύ ικανοποιητικό βαθμό τα διεθνή κριτήρια διεξαγωγής της
μετάδοσης όπως προβλέπει μεν θεωρητικά ο τίτλος του, αλλά στην πράξη σπανίως εκπληρώνονται με πραγματική κάλυψη ολόκληρου
του εξελικτικού συνεχούς, και δη στον διεθνή στίβο.
Στις ενότητες ενδιαφέροντος περιλαμβάνονται διαγνωστικές και διαχειριστικές θεματικές για κινδύνους ψυχοπαθολογίας σε
περιπτώσεις εμβρύων, βρεφών, παιδιών, εφήβων, ωρίμων προσώπων μέσου βίου, ηλικιωμένων, αλλά και υπέργηρων προσώπων με
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άλγη αιχμής σχετικά με διαταραχές: αναπτυξιακές, διάχυτες και μη, κινητικότητας, μάθησης, γλωσσικές, νοητική υστέρηση, φάσμα
αυτισμού, διαταραχές προσοχής, συνηθειών, συμπεριφοράς, μα και προσωπικότητας, εργασιακή εξάντληση-εξουθένωση-εξόντωση,
μύθους vs.αληθειών για περικλιμακτηριακές ανακατατάξεις, μορφές άνοιας, delirium tremens, σύνδρομα όπως Alzheimer’s και
Korsakov, αλλά και επι- και περι-θανάτιες εμπειρίες ανθρώπων στην ακμή του επέκεινα. Οι διαταραχές συζητούνται σε συνάρτηση με
το συναισθηματικό, το γνωστικό και το συμπεριφορικό τους φορτίο καθώς επίσης και σε σύνδεση με τη σχεσιοδυναμική των
προσώπων και τις συνέπειες της σοβαρότητας και της βαρύτητας καθεμίας στις διάφορες δραστηριότητες των πασχόντων. Ανά κάθε
ηλικιακή ομάδα αναφοράς παρατίθενται στοιχεία φυσικών διαταραχών που ενδέχεται να επιτείνουν τη βαρύτητα και σοβαρότητα
της κλινικής εικόνας, στοιχεία πιθανής φαρμακολογικής υποστήριξης και βέβαια στοιχεία δόκιμων ψυχοθεραπευτικών παρεμβάσεων.
Μάλιστα, ένα ιδιαίτερο χαρακτηριστικό του μαθήματος, που συνιστά πρόσθετο όφελος για τις φοιτήτριες και τους φοιτητές είναι η
πάγια εξέταση εκδοχών πρόβλεψης μεταλλασσομένων και μετεξελισσομένων συμπτωματολογιών, ιδίως σε περιπτώσεις που πρώιμα
εμφανιζόμενες διαταραχές μπορεί να μείνουν αδιαχείριστες.
Η εμπέδωση επιτυγχάνεται μέσα από την προβολή επίλεκτου οπτικοακουστικού υλικού και ειδικών μαγνητοσκοπημένων συνεδριών
με α-σθενείς εξασφαλισμένες ανά τα έτη από το Τομεακό αρχείο αλλά και το προσωπικό έργο της διδάσκουσας. Επιπλέον, η μάθηση
ενισχύεται με παραπομπές σε ευρύ βιβλιογραφικό υλικό και διαδικτυακή διερεύνηση σημαντικών εννοιών υπό πραγμάτευση. Για
απρόσκοπτη παρακολούθηση προτείνεται προηγηθείσα εμπειρία παρακολούθησης των γνωστικών κύκλων Κλινικής Ψυχολογίας Ι:
Προσανατολισμών, Κλινικής Ψυχολογίας ΙΙ: Διαγνωστικής, καθώς και Θεωριών Προσωπικότητας για μία πιο μεστή ενεργοποίηση εδώ,
που η εκπόνηση εργασιών αποκτά μεγαλύτερο ενδιαφέρον.
Ύλη: έγκριτο εγχειρίδιο πεδίου που χορηγείται δωρεάν, συνεπικουρούμενο και από τα διαγνωστικά εγχειρίδια που επεξεργάστηκαν οι
φοιτητές και οι φοιτήτριες στα προαναφερθέντα αντικείμενα, καθώς και πρόσθετες πηγές, με άδεια ανοικτής χρήσης στις πάντοτε
γραπτές εξετάσεις. Το Ειδικό Εργαστήριο Εαυτού [τ.Εργαστήριο Ειδικών Δυσκολιών προς μετονομασία] υπό την Διεύθυνση της
διδάσκουσας προσφέρεται για διεξοδικότερη μελέτη, επίλυση αποριών και ευρύτερο εργαστηριακό έργο φοιτητριών και φοιτητών.

(10)

ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ
ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
ΚΑΙ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΟΥΣΙΩΔΟΥΣ
ΕΝΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΕΣ ΠΑΡΑΔΟΣΕΙΣ F-2-F
& ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΤΗΛΕ-ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ / MENTORING
ΝΑΙ
Δραστηριότητα
Διαλέξεις τυπικά Διαδραστικές
Σεμινάρια κατά περίπτωση
Εργαστηριακή Άσκηση επί ειδικών θεμάτων
Άσκηση Πεδίου επί διαθέσιμων δυνατοτήτων
Κλινική Άσκηση επί διαθέσιμων πόρων
Διαδραστικές παρουσιάσεις φοιτητριών/ών
Συγγραφή εργασίας / εργασιών με προαίρεση
Χρήση διαδικτυακών πόρων
Εξετάσεις

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

(11)

Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου

3/εβδομάδα
6Χ3ώρες/εξάμηνο
6Χ4ώρες/εξάμηνο
3-5/εβδομάδα
3-4Χ2ώρες/μήνα
14Χ7ώρες/μήνα
4-7/εβδομάδα
6-9/εβδομάδα
3/εξάμηνο

Γλώσσα Αξιολόγησης ΕΛΛΗΝΙΚΗ
Διαμορφωτική & Συμπερασματική Δοκιμασία με διαχείριση περιστατικών και ερωτήσεις διαγνωστικού και
διαφοροδιαγνωστικού τύπου της τάξης της επίλυσης προβλημάτων. Οι επεξεργασίες υπό διαχειριστικές ορίζουσες των
εκάστοτε παραδειγματικών κλινικών περιστατικών πραγματοποιούνται με προσεκτική παρακολούθηση και
εφαρμογές των οικείων διαγνωστικών και ψυχομετρικών κριτηρίων με ιδιαίτερη μέριμνα για τον συνυπολογισμό
ιδιογραφικών παραμέτρων τόσο του α-σθενούς προσώπου, όσο και του περιβάλλοντός του, καθώς και αυτού, του
προσώπου που ασκεί έργο παροχής αρωγής. Εργασίες: οι φοιτήτριες και οι φοιτητές παροτρύνονται έντονα να
εκπονήσουν εργασίες πεδίου με προαιρετικό χαρακτήρα ως προς τις θεματικές εστίασης, αλλά και με επικέντρωση σε
επόψεις σχετικές με τα ώριμα πλέον ενδιαφέροντά τους ειδικότητας. Ποιοτικά και ποσοτικά επαρκείς εργασίες είναι
πιθανό να υποστηρίξουν έως και με τρεις βαθμούς την τελική βαθμολογία των σταθερά γραπτώς διενεργούμενων
εξετάσεων πέρατος των παραδόσεων.Η εκπόνηση συνιστά άμεσο εμπλουτισμό προσωπικών προσόντων και πρακτική
προετοιμασία για την ένταξη στην Αγορά Εργασίας, με όλες τις διευρυμένες δυνατότητες που το περιεχόμενο
εξυπακούεται, αφού από αυτού εκπληρώνεται δυνάμει στο μέγιστο η εγγενής πεποίθηση των συναφών ενοτήτων
ευθύνης για την λειτουργική ιδιότητα του ακροατηρίου αφενός σε εκπαιδευτική, αφετέρου σε θεραπευτική εμβέλεια
δραστηριοποίησης. Δεδομένης της ποιότητας (και πληρότητάς της), μία εργασία μπορεί να προσθέσει έως και τρεις
βαθμούς στις επιδόσεις επί των πάντα γραπτών εξετάσεων καθώς και να παρουσιαστεί υπό εποπτεία. Υπό
προσδιορισμένη (Ετησίως) συνεργασία με την Ψυχιατρική Κλινική του Ιδρύματός μας ομάδες εκπαιδευομένων
εμπλουτίζουν την εμπειρία τους με τακτές συμπληρωματικές παρακολουθήσεις α-σθενών στο εκεί εναλλασσόμενο
πλαίσιο έργου. Από την τυπικώς γραπτή τελική εξέταση εξαιρούνται (σπανίως) πρόσωπα ειδικών αιτίων.

ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

-Προτεινόμενη Βιβλιογραφία : ναι: εκτενής, εναλλασσόμενη και επικαιροποιούμενη ανά έτος, συν δωρεάν εγχειρίδιο
-Συναφή επιστημονικά περιοδικά: ναι: εκτενής, εναλλασσόμενος και επικαιροποιούμενος ανά έτος όγκος δημοσιεύσεων
- Χρήση διαδικτυακών πόρων: ναι: διαθεματική σάρωση, επεξεργασία και αποτιμήσεις υλικού σε διεπιστημονικό επίπεδο
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Γνωστικά Αντικείμενα Εαρινού Εξαμήνου
Κλινική Ψυχολογία–ΙΙ, Κλινική Ψυχολογία–ΙΙΙ
και Εξελικτική Ψυχοπαθολογία – ΙΙ
Το Κλινική Ψυχολογία ΙΙ και το Κλινική Ψυχολογία ΙΙΙ διδάσκονται κατά τη διάρκεια του εαρινού
εξαμήνου και αποτελούν γνωστικά αντικείμενα δεύτερου κύκλου σπουδών. Επειδή σηματοδοτούν
αντίστοιχα Κλινική Διαγνωστική και Στοιχεία Ψυχοθεραπείας καθώς και Ηθική & Δεοντολογία
στην Ψυχοθεραπευτική Πράξη, όπως και στα ομόλογά τους, του Χειμερινού Εξαμήνου, έτσι και
εδώ, η θεματική τους επικέντρωση τα καθιστά έννοιες γένους και γι αυτό ταυτίζονται με την
επιμεριστική έννοια του μαθήματος.
Νοούνται ως γνωστική προέκταση των γνωστικών αντικειμένων Κλινικής Ψυχολογίας – Ι και
Θεωριών Προσωπικότητας μαζί, με το σκεπτικό ότι θεμελιώνονται σε γενικές γνώσεις, που
μεταδόθηκαν στο κάθε φορά προηγηθέν χειμερινό εξάμηνο σπουδών. Πάντως, οι τελευταίες
υπενθυμίζονται τόσο κατά τις εισαγωγικές εισηγήσεις, όσο και σε όλη τη διάρκεια του εαρινού
εξαμήνου, ώστε η συνέχεια να διασφαλίζεται εσωτερικά. Παρόλο μάλιστα που και τα δύο
αντικείμενα διακρίνονται για την εξειδικευμένη τους φύση, ωστόσο η παρακολούθηση δεν
παρουσιάζει δυσκολίες καθώς εξακολουθούν να αποτελούν αυτοτελείς ενότητες, που
παρουσιάζουν έντονο ενδιαφέρον από φοιτήτριες και φοιτητές και άλλων Τμημάτων και Σχολών
του Πανεπιστημίου, παρέχοντας έτσι εμμέσως και μια ικανοποιητική ανατροφοδότηση για το
σχετικό διδακτικό περιεχόμενο.

Από το 2012 η ίδια διδάσκουσα προσφέρει, όπως προαναφέρθηκε, και την διδασκαλία του
Εξελικτική Ψυχοπαθολογία – ΙΙ (καθώς και του Εξελικτική Ψυχοπαθολογία – Ι (που
παρουσιάστηκε παραπάνω, στην ενότητα Χειμερινού) επειδή ύστερα από την
αφυπηρέτηση του αρχικού διδάσκοντα αυτών, καθ. Δ.Στασινού, στον φοιτητικό πληθυσμό
προσφέρονταν μη-συναφή αντισταθμιστικά μαθήματα με συνέπεια ένα σημαντικό
μειονέκτημα στην εινόνα του βιογραφικού τους και ελλείψεις στην κατάρτισή του.

Το Εξελικτική Ψυχοπαθολογία – ΙΙ κατατοπίζει ως προς την σημαίνουσα διάσταση της
διαφοροδιάγνωσης επί επίλεκτων διαταρακτικών συμπτωματολογιών που απαντούν σε διάφορες
εκδοχές κλινικών εικόνων, όπως αυτές συγκροτούνται υπό τις μείζονες διαγνώσιμες οντότητες της
Ψυχοπαθολογίας. Η εμβάθυνση με τον τρόπο αυτόν είναι ιδιαίτερης σημασίας αφενός διότι
επιτυγχάνει την σοβαρότερη ίσως τομή μεταξύ κυρίαρχων συμπτωματολογιών όπως απαντούν
στην καθημερινότητα πλείστων προσώπων και επομένως στην κατανόηση καθημερινών
δυσκολιών, όπως η αϋπνία, οι διάφοροι ιδεασμοί και οι ποικίλες ψυχοσωματικές αναστατώσεις,
αφετέρου διότι διασκεδάζουν τις έσχατες τυχόν συγχύσεις που διέπουν τις διάφορες ιδεολογικά
φορτισμένες θεραπευτικές προσεγγίσεις που κατά τεκμήριο συχνότερα παραβλέπουν, παρά
υπολογίζουν διαφοροδιαγνωστικά την προέλευση και τις πιθανές επιπτώσεις μεμονωμένων
εκδηλώσεων, όπως η εργασιακή εξάντληση, η κλιμακτηριακή ενδοκρινική διαφοροποίηση, ή οι
διαθέσεις επιθετικότητας, συμπεριλαμβανομένης της παρενόχλησης, των διατροφικών
διαταραχών και πληθώρας εκδοχών ενδοοικογενειακής βίας και κακοποίησης. Καθώς η εξελικτική
πορεία εξακολουθεί και εδώ να αποτελεί το θεμελιακό σημείο αναφοράς, εννοείται ότι το τοπίο της
ψυχοπαθολογίας εγγράφεται με ευρκίνεια, συνέχεια και διακριτότητα στο γνωστικό κεφάλαιο που
θα συνοδέψει τις φοιτήτριες και τους φοιτητές μας στην μετέπειτα επαγγελματική τους
δραστηριοποίηση ανεξαρτήτως ιδιαίτερης προτίμησής τους, ώστε να τους καθιστά επαρκώς
ικανούς αρωγούς σε όποια θέση μέριμνας ανθρώπινης βελτίωσης και εάν αναλάβουν.
Πιο συγκεκριμένα,

Κλινική Ψυχολογία – ΙΙ
[Διαγνωστικές Διαδικασίες στην Κλινική Ψυχολογία]
Το Κλινική Ψυχολογία – ΙΙ παρουσιάζει αναλυτικά τις νοσογραφικές κατηγορίες με τις οποίες
συνδέονται διάφορες ψυχοπαθολογικές καταστάσεις. Αρχικά (1995), το μάθημα περιελάμβανε και
σύντομη εξέταση διαφόρων θεραπευτικών προσεγγίσεων αντιμετώπισης των εν λόγω
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ψυχοπαθολογικών διαταραχών, αλλ’ αργότερα (1996) η διάσταση αυτή φάνηκε να έλκει μεγάλο
ενδιαφέρον του φοιτητικού πληθυσμού, που επιπλέον εμφάνιζε και μεγάλη ζήτηση για
αναλυτικότερες περιγραφές των ψυχοπαθολογικών συμπτωματολογιών, οπότε και κρίθηκε
λογική η ανεξαρτητοποίηση της διδασκαλίας περί ψυχοθεραπευτικών παρεμβάσεων και η
αναγωγή τους σε ξεχωριστή διδακτική ενότητα, που αποτέλεσε το Κλινική Ψυχολογία – ΙΙΙ. Το
Κλινική Ψυχολογία ΙΙ ανταποκρίθηκε με τον τρόπο αυτό στην αυξημένη ανάγκη του φοιτητικού
πληθυσμού να κατατοπιστεί σε διαγνωστικά και διαφοροδιαγνωστικά θέματα. Αυτά αφορούν σε
ολόκληρο το φάσμα των νευρώσεων και των ψυχωτικών καταστάσεων που φέρονται ως
παθολογικές στη μελέτη του ανθρώπινου ψυχοδιανοητικού πόνου. Η έμφαση, ωστόσο, δίνεται
στις πρώτες, καθώς απαντώνται συχνότερα στο γενικό πληθυσμό και συνεπώς είναι πιθανό να
εντοπιστούν κατ' επανάληψη σε άτομα με τα οποία, ως πτυχιούχοι πλέον, οι δέκτες θα
συναντήσουν στην πράξη με προφανείς τις ανάγκες για τη σχετική ευαισθητοποίησή τους.
Εξετάζονται συστηματικά τα θεωρητικά, τα μεθοδολογικά και τα εμπειρικά ζητήματα, που
αφορούν στη διαγνωστική διαδικασία για τις ψυχικές διαταραχές.
Η διάγνωση
ανεξαρτητοποιείται από θεωρητικές αποδόσεις κι ερμηνευτικές επενδύσεις, και επικεντρώνεται
στην προσεκτική παρατήρηση και ακριβή περιγραφή των εμφανών κατ’ αρχήν συμπτωμάτων
κάθε διαταραχής, σε ένα πνεύμα αυστηρού επιστημονικού επαγγελματισμού, που υπογραμμίζει
την ανάγκη για μια κατ’ αρχήν σημειολογικά ‘οριζόντια ανάγνωση’ κάθε ‘κειμένου’. Αφού οι
απόφοιτες/οι θα αναζητήσουν αργότερα επαγγελματική τοποθέτηση σε πολλά διαφορετικά
περιβάλλοντα, κυρίως ψυχολογικών και εκπαιδευτικών εφαρμογών, κρίνεται σημαντικότατο το
να είναι σε θέση να διακρίνουν μείζονα συμπτώματα και σύνδρομα, δυνάμει κατατάξιμα στο ασυνεχές νεύρωσης-ψύχωσης, καθώς και το να είναι ενήμερες/οι σε θέματα σοβαρότητας και
βαρύτητας των ψυχοφυσιολογικών διεργασιών που διέπουν το βίο, αλλά και σε θέματα
ψυχοφυσιολογικών συσχετισμών, επιρροών των εντυπώσεων περί stress και άγχους στην Υγεία,
και στρατηγικών πρόληψης. Οι γνώσεις αυτές θα τους/τις καταστήσουν ικανούς/ές να ασκήσουν
κάθε λειτούργημα στην υπηρεσία του Ανθρώπου με αποτελεσματικότητα και υπευθυνότητα.
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ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Ανεξαρτητοποιείται εδώ η διάγνωση από θεωρητικές αποδόσεις κι ερμηνευτικές επενδύσεις και τείνει να προκύψει από την
ακριβέστερη δυνατή περιγραφική παρατήρηση, καταγραφή και εκτίμηση των εμφανών συμπτωμάτων κάθε (ήδη εκδηλωμένης)
ψυχοσωματικής διαταραχής. Βέβαια, έτσι μένουν αθέατες πλείστες: λανθάνουσες, υποβόσκουσες, μεταλλασσόμενες, άτυπες, και ήπιες
αναστατώσεις, με ρίσκο η διάγνωση να μοιάσει ενίοτε στο …νομικό καθεστώς (ως οφείλει να αναμείνει διάπραξη …εγκλήματος πριν
οιαδήποτε άσκηση δίωξης κατά τυχόν υπευθύνων). Ενώ στην αναλογία αυτή ευσταθεί εκατέρωθεν ένας βαθμός ορθής αναμονής πριν
την άφιξη σε βεβιασμένες βεβαιότητες περί εύλογου κινδύνου (είτε παραβατικότητας, είτε παθολογίας), ωστόσο, ταυτόχρονα,
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αναρίθμητοι γονείς, κηδεμόνες, εκπαιδευτικοί, φίλοι, σύντροφοι, συνεργάτες, κοινότητες, κράτη, έθνη και, πάνω απ’ όλα, α-σθενείς θα
‘έδιναν πολλά’ για επιτυχέστερες και πιο έγκαιρες διαγνώσεις και παρεμβάσεις απ’ ό,τι με, ή πολύ μετά, την έκλυση δυσλειτουργίας –
ιδίως αναλογιζόμενοι ότι στην συντριπτική τους πλειονότητα τα ψυχοσωματικά άλγη παραμένουν α) πασιφανώς αμετάβλητα από
…κτίσεως κόσμου β) προφανώς αδιάγνωστα ένεκα ανεπαρκούς πλήθους ή/και έντασης συμπτωμάτων, να υφέρπουν ταλαιπωρώντας
διηνεκώς τους φορείς τους ή/και τον άμεσο περίγυρο, μα και γ) ανησυχητικώς επίμονα, αφού, δια της διάγνωσης, η συλλήβδην
αποθεραπεία κυμαίνεται στο ήμισυ των παντός είδους αιτιάσεων παγκοσμίως.
Μήπως, λοιπόν, είναι αλαζονεία η επίκληση διεισδυτικής γνώσης (δια+γνώση), όταν πρόκειται τελικά μόνον για περιγραφή ενός
άλγους με αμφίβολη έκβαση; Μία σωτήρια απόκριση δύναται να είναι ότι η αρχή, ως ήμισυ παντός, έχει πράγματι αφετηρία
κυριολεκτικά την διά-γνωση μίας προβληματικής, με στόχο ακριβώς την ευαγή της διαχείριση επί τα βελτίω. Συμπληρώνεται όμως
δυναμικά από την εννοιακή διαφοροποίηση που διέπει το πνεύμα των εδώ παραδόσεων, όπως σηματοδοτείται στον ακόλουθο
πρότυπο ορισμό, που με παιγνιώδη παρήχηση του σίγμα οριοθετεί και το περιεχόμενό τους: Διάγνωση = Συνετή (συγκρατημένης
σιγουριάς & στωική) Συναγωγή Συμπεράσματος, Στηριγμένου σε Συστηματικό Συγκεντρωτικό Συνυπολογισμό Συσχετίσιμων
Στοιχείων (συμπεριλαμβανομένης στατιστικής σπουδής σχετικών συναφειών), Συγκεκριμένης Συμπτωματολογίας, Συντεταγμένης σε
Συγκεχυμένης Σταθεροποίησης Σημείο στο Συνεχές: Σημασιακά Συνταρακτική Σύγχυση – Σημαντικά Σοβαρό Σύνδρομο
(συγκαταλεγομένης συννοσηρότητας), Σεσημασμένης στην Συνολική Συμπεριφορά (συλλογιστική, σωματική, συναισθηματική,
σχεσιοδυναμική) Συμβουλευομένων σε Συνθήκες α-Σθένειας.

Γενικές Ικανότητες
Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών. Εξοικείωση,
Διαλεκτική της Προαγωγής έναντι Παθητικής Προσαρμογής σε νέες καταστάσεις διαπροσωπικών συναλλαγών θεραπευτικής υφής.
Λήψη αποφάσεων ιδίως διαγνωστικού χαρακτήρα στο πλαίσιο των παραδοσιακών Σχολών Σκέψης και της Κριτικής Συγκριτικής τους
Διαχείρισης στην ΠΡΑΞΗ. Αυτόνομη εργασία & Ομαδική εργασία με σαφή και άμεση σύνδεση με τα πρακτικά δεδομένα της Αγοράς
Εργασίας. Εργασία σε προοπτικές παροχής υπηρεσιών σε Διεθνή Περιβάλλοντα ή/και σε Διαπολιτισμικές Συνθήκες με προφανή την
προετοιμασία, την άσκηση και τις εφαρμογές αναφορικά με τον Εμπρόθετο Σεβασμό στη Διαφορετικότητα, την Πολυπολιτισμικότητα,
και, υπεράνω όλων, την Ιδιογραφική Ιδιαιτερότητα. Εργασία υπό όρους, μέτρα και σταθμά Διεπιστημονικών Περιβαλλόντων με
αντιπαραβολή και εξέταση των Προτύπων και των Πρωτοκόλλων Έργου ιδίως στις Ανθρωπιστικές Επιστήμες Παροχών με κυρίαρχη
την Συνέργεια Ιατρικής, Ψυχιατρικής, Νευρο-Ψυχολογίας και Νευρο-Φυσιολογίας με την Κλινική Ψυχολογία, Ψυχοπαθολογία και
Ψυχοθεραπεία. Παραγωγή νέων ερευνητικών και διαγνωστικών ιδεών. Στοιχεία σχεδιασμού και διαχείρισης έργων διαγνωστικής με
βάση τις παραδοσιακές Σχολές Σκέψης με διαρκή επικαιροποίηση ως προς διεπιστημονικά ευρήματα συναφή των πεδίων
ενδιαφέροντος, καθώς και προσφορά και επεξεργασία ευρημάτων από την απολύτως πρότυπη συνεχιζόμενη έρευνα πεδίου της
διδάσκουσας σε διεθνές διαπολιτισμικό διαχρονικό επίπεδο. Έμπρακτη και εμπεριστατωμένη άσκηση στην επίδειξη κοινωνικής,
επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα φύλου, εαυτοκεντρικότητας έναντι ‘εγωκεντρικότητας’ και
διαρκής άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής με βραχείες ασκήσεις και αναθέσεις αναλόγου έργου. Προαγωγή της ελεύθερης,
δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης σε πάγια και διαρκή βάση. Σταθερή Συγκριτική Διαγνωστική με τα Διεθνή Κριτήρια DSM &ICD.
Κύριο μέλημα εδώ για το ακροατήριο να α) κατανοήσει όρους και διαγνωστικές οντότητες, β) εξοικειωθεί με τακτικές
διαφοροδιάγνωσης, δηλαδή, δυνάμει εναλλακτικών, πορισμάτων, γ) αντιληφθεί έννοιες σοβαρότητας και βαρύτητας επιπτώσεων στην
Υγεία, δ) υποψιαστεί παραπλανητικές επιρροές stress και άγχους στην γένεση ή/και επιδείνωση παθολογικών εκδηλώσεων, ε) συλλάβει
το εύρος της συνεπιδρώσας σχεσιοδυναμικής, στ) προσεγγίσει ενδεικτικές θεραπευτικές αποφάσεις με κατάλληλες προτεραιότητες, ζ)
διακρίνει δόκιμες έναντι επισφαλών παρεμβάσεις και αρμόδιες ιεραρχήσεις, η) διευκολύνει πρακτικές πρόληψης, θ) ενεργοποιηθεί προς
συνέχιση κι ενίσχυση συναφούς ερευνητικού έργου και, πλέον όλων, ι) αφυπνιστεί στην αυτοπαρακολούθηση, συσχετίζοντας τα οφέλη
εν εαυτώ.
Το περιεχόμενο, που δίνεται και απεικονιστικά προς εύληπτη εμπέδωση, ελέγχεται για πλεονεκτήματα vs. αδυναμιών σε θεωρητικό,
μεθοδολογικό και εμπειρικό επίπεδο – προς εκπλήρωση σύνεσης περί την διαγνωστική διαδικασία. Όχι αυθαίρετα, παρακολουθεί κατ’
εξοχήν την κατάταξη των διαταραχών σύμφωνα με την επικρατέστερη, αμερικανική άποψη, αφού αποτελεί το δημοφιλέστερο πεδίο
διαγνωστικής αναφοράς, παραπομπών και διαχείρισης της διαγνώσιμης δυσλειτουργίας στα περισσότερα δυτικά περιβάλλοντα. Ενώ το
υλικό που την συνοψίζει (DSM) αντιπαραβάλλεται κριτικά προς το ευρωπαϊκής νοοτροπίας ομόλογό του (ICD), ωστόσο, η ρεαλιστική,
πρακτική αξία χρήσης μίας κοινής, γενικευμένα κατανοητής, συμπεφωνημένης ορολογίας και περιγραφής κρίνεται να προέχει. Άλλωστε,
την εδώ άσκηση διέπει σταθερά το κριτήριο που ισχύει και στο Κλινική Ψυχολογία Ι: Αντί οι διαγνωστικές οντότητες να εκλαμβάνονται
ως απέλπιδες, βιο-προσδιορισμένες, αμιγούς ιατροκεντρικής (τελικά ‘πυροσβεστικής’) μέριμνας, ή/και ως αδιέξοδες παρεκκλίσεις, πλέον
να γίνουν αντιληπτές ως προς ουσιωδέστερες εμβαθύνσεις, ήδη από πρώιμης, άδηλης εκκόλαψής τους (πρβλε: πρόληψη), μα και κατά
την έκλυση, όχι μέσα από δοτές ερμηνείες, μα από ίδιες σημασίες, ώστε η σύγχρονη διαγνωστική να βαδίσει κόντρα σε παρωχημένες
αντιλήψεις περί δήθεν ανέλεγκτου ετεροκαθορισμού της ψυχο-σωματικής αναστάτωσης.
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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
Όπως αναφέρθηκε, ανεξαρτητοποιείται εδώ η διάγνωση από θεωρητικές αποδόσεις κι ερμηνευτικές επενδύσεις και τείνει να
προκύψει από την ακριβέστερη δυνατή περιγραφική παρατήρηση, καταγραφή και εκτίμηση των εμφανών συμπτωμάτων κάθε (ήδη
εκδηλωμένης) ψυχοσωματικής διαταραχής. ΑΥΤΟ ΓΙΝΕΤΑΙ ΣΤΗ ΒΑΣΗ ΤΩΝ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΕ ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΚΟ
ΕΠΙΠΕΔΟ σε συνδυασμό με την πολυπαραμετρική συνεξέταση του ιδιογραφικού ιστορικού, του περιβάλλοντος, των βιωμάτων και
των προοπτικών πρόγνωσης αλλά και τυχόν επιδεινώσεων κάθε α-σθενή ξεχωριστά. Επειδή η διάγνωση έχει εσφαλμένα καταντήσει
φωτογραφική μα με αμφίβολη μεσοπρόθεσμη ή/και μακροπρόθεσμη ισχύ, στο μάθημα καλύπτονται πλείστες αθέατες: λανθάνουσες,
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υποβόσκουσες, μεταλλασσόμενες, άτυπες, και ήπιες αναστατώσεις, με αποτέλεσμα η άσκηση των εκπαιδευομένων να ελαχιστοποιεί
το ρίσκο η διάγνωση να αποβαίνει, ει μη δυσλειτουργική, πάντως περιορισμένη – και έτσι οι φοιτήτριες και οι φοιτητές
εξοικειώνονται με, και δομούν διεισδυτικές μεθοδολογίες εκτίμησης της εκάστοτε συμπτωματολογίας με σοβαρό συνυπολογισμό του
παράγοντα του χρόνου στους υπολογισμούς τους.
Η διάγνωση συνιστά αφετηρία ισχύος, όπως η γνώση αφετηρία θάρρους. Αφού οι απόφοιτοί μας θα λειτουργήσουν σύντομα ως
επαγγελματίες σε διαφορετικά περιβάλλοντα, ψυχολογικών και εκπαιδευτικών εφαρμογών, κρίνεται κρίσιμο το να είναι 1. σε θέση να
διακρίνουν ιδίως σε πρόσωπα ιδίως παραγωγικών ηλικιών μείζονα συμπτώματα και σύνδρομα δυνάμει αναγνωρίσιμα στο α-συνεχές
νεύρωσης-ψύχωσης, ώστε να δύνανται να τα συνδράμουν από παραπομπής έως αγωγής και 2. ενήμεροι για ποιοτικούς και
ποσοτικούς δείκτες που σηματοδοτούν τυχόν επικινδυνότητα, άρα 3. σε ευελιξία να ασκήσουν κάθε λειτούργημα στην υπηρεσία
του Ανθρώπου με νηφαλιότητα, εσωτερική συγκρότηση, αποδοτικότητα και υπεύθυνο επαγγελματισμό.
Συνιστάται η παρακολούθηση να έπεται της συμμετοχής στο Κλινική Ψυχολογία – Ι: Κλινική Διαγνωστική και, ει δυνατόν,
διαμόρφωσης ευρύτερων στοχασμών από το Θεωρίες Προσωπικότητας – ακριβώς επειδή το υλικό υπό πραγμάτευση εδώ είναι
κατά το μείζον α-θεωρητικό και βασίζεται στην στατιστική επεξεργασία ογκωδών παρατηρησιακών διεργασιών ως προς τις τάσεις
στον γενικό πληθυσμό για επίδειξη συγκεκριμένων συμπτωματολογικών εικόνων.
Διδάσκεται ολόκληρο το φάσμα στο α-συνεχές νεύρωσης – ψύχωσης, με ιδιαίτερη έμφαση στις επιμέρους νευρωσικές
συμπτωματολογίες επειδή αφενός απασχολούν συντριπτικές πλειονότητες γενικού πληθυσμού, αφετέρου απαντούν περιπτωσιακά
σε προφίλ ψυχώσεων με αποτέλεσμα να είναι δυνατή η διαγνωστική ευελιξία των δεκτών ως προς τις επιμέρους επόψεις κάθε
βαρύτερης/σοβαρότερης/εκτενέστερης διαταραχής όπως η ψυχωτική καθώς επίσης και επειδή με την ανάπτυξη ευαισθησίας στις
λεπτές αποχρώσεις της νευρωσικής ιδιαιτερότητας οι δέκτες καθίστανται ικανοί και να απομυθοποιήσουν έμπρακτα τους διάφορους
μύθους που διογκώνουν την λαϊκή/εξω-επιστημονική ασυνεννοησία περί ψυχώσεων.
Ύλη: Διαγνωστικό Στατιστικό Εγχειρίδιο (DSM) Ψυχικών Διαταραχών έναντι υλικού από του Εγχειριδίου Διεθνούς Ταξινομίας
Διαταραχών (ICD), αλλά και πρόσθετες υπάρχουσες έντυπες ή/και ηλεκτρονικές πηγές, με δυνάμει προσβασιμότητα κατά τις
εξετάσεις. Η διδασκαλία εμπλουτίζεται περαιτέρω με τη χρήση ειδικού μαγνητοσκοπημένου υλικού από πραγματικές θεραπευτικές
συνεδρίες με α-σθενείς διαφόρων ψυχοπαθολογιών σε ψυχοθεραπευτικά περιβάλλοντα. Το Ειδικό Εργαστήριο Εαυτού [τ.Εργαστήριο
Ειδικών Δυσκολιών προς μετονομασία] υπό την Διεύθυνση της διδάσκουσας προσφέρεται για ενδελεχέστερη μελέτη, και ευρύτερο
εργαστηριακό έργο φοιτητριών και φοιτητών.
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ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ
ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
ΚΑΙ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΟΥΣΙΩΔΟΥΣ
ΕΝΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΕΣ ΠΑΡΑΔΟΣΕΙΣ F-2-F
& ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΤΗΛΕ-ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ / MENTORING
ΝΑΙ
Δραστηριότητα
Διαλέξεις τυπικά Διαδραστικές
Σεμινάρια κατά περίπτωση
Εργαστηριακή Άσκηση επί ειδικών θεμάτων
Άσκηση Πεδίου επί διαθέσιμων δυνατοτήτων
Κλινική Άσκηση επί διαθέσιμων πόρων
Διαδραστική προβολή φοιτητικών εργασιών
Συγγραφή εργασίας / εργασιών με προαίρεση
Χρήση διαδικτυακών πόρων
Εξετάσεις

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου

3/εβδομάδα
6Χ3ώρες/εξάμηνο
6Χ5ώρες/εξάμηνο
4-8/εβδομάδα
4-8Χ2ώρες/μήνα
17Χ5ώρες/μήνα
3-6/εβδομάδα
5-8/εβδομάδα
3/εξάμηνο

Γλώσσα Αξιολόγησης ΕΛΛΗΝΙΚΗ
Μέθοδοι αξιολόγησης. Διαμορφωτική & Συμπερασματική Δοκιμασία με διαχείριση περιστατικών και διαγνωστικές
ερωτήσεις της τάξης της επίλυσης προβλημάτων. Οι διαγνωστικές διεργασίες πραγματοποιούνται με προσεκτική
παρακολούθηση και εφαρμογές των δομημένων διεθνών κριτηρίων DSM & ICD με ιδιαίτερη μέριμνα για τον
συνυπολογισμό ιδιογραφικών παραμέτρων χρόνου και περιβάλλοντος.
Εργασίες: Δίνεται δυνατότητα οι φοιτήτριες και οι φοιτητές να εκπονήσουν εργασίες πεδίου με προαιρετικό
χαρακτήρα ως προς τις θεματικές εστίασης, αλλά και με επικέντρωση σε επόψεις σχετικές με την ιδιαίτερη
ειδικότητα προθέσεών τους. Ποιοτικά και ποσοτικά επαρκείς εργασίες είναι πιθανό να υποστηρίξουν έως και με
τρεις βαθμούς την τελική βαθμολογία των σταθερά γραπτώς διενεργούμενων εξετάσεων πέρατος των παραδόσεων.
Οι εργασίες μπορεί να προωθούνται και σε Δημόσια Παρουσίαση στο πλαίσιο των Μαθημάτων.
Επιπροσθέτως, οι φοιτήτριες και οι φοιτητές παροτρύνονται έντονα να εκπονήσουν εργασίες πεδίου με προαιρετικό
χαρακτήρα αλλά και με επικέντρωση σε θεματικές αιχμής ως προς την ιδιαίτερη ειδικότητα ή/και ώριμα
ενδιαφέροντά τους. Διαγνωστικές τακτικές υπό συγκριτική αποτίμηση, παρουσίαση περιστατικών από τον διεθνή
στίβο, συστάσεις θεραπευτικού βεληνεκούς και ακόμη και μελέτες ετυμολογίας επί της ορολογίας σε συνάρτηση με
τις πιθανές διαχρονικές επιρροές τους βρίσκονται εντός του χώρου ενδιαφερόντων προς εκπόνηση. Δεδομένης της
ποιότητας (και πληρότητάς της), μία εργασία μπορεί να προσθέσει έως και τρεις βαθμούς στις επιδόσεις επί των
πάντα γραπτών εξετάσεων. Επιπλέον, τηρουμένης της εγγύτητας προς ιδίως ακανθώδεις ή και αμφίρροπες
θεματικές, μία εργασία είναι δυνατόν να προσκληθεί για παρουσίαση υπό εποπτεία
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Υπό καθεστώς προσδιορισμένης (Ετησίως) συνεργασίας με την Ψυχιατρική Κλινική του Πανεπιστημιακού μας
Νοσοκομείου ομάδες φοιτητριών και φοιτητών εμπλουτίζουν την εμπειρία τους με τακτές και προσδιορισμένες
συμπληρωματικές παρακολουθήσεις α-σθενών στο εκεί εναλλασσόμενο πλαίσιο εργασιών.
Τελική εξέταση με γραπτές εξετάσεις και περιπτωσιολογική (σπάνια) διενέργεια προφορικών εξετάσεων υπό ειδικές
συνθήκες αιτιολογημένων φοιτητικών δυσκολιών στην συμμετοχή στην εκάστοτε τελική αξιολόγηση γραπτώς.

(15)

ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

-Προτεινόμενη Βιβλιογραφία : ναι: εκτενής, εναλλασσόμενη και επικαιροποιούμενη ανά έτος, συν δωρεάν εγχειρίδιο
-Συναφή επιστημονικά περιοδικά: ναι: εκτενής, εναλλασσόμενος και επικαιροποιούμενος ανά έτος όγκος δημοσιεύσεων
- Χρήση διαδικτυακών πόρων: ναι: διαθεματική σάρωση, επεξεργασία και αποτιμήσεις υλικού σε διεπιστημονικό επίπεδο

Κλινική Ψυχολογία – ΙΙΙ
[Ηθική και Δεοντολογία στην Ψυχοθεραπευτική Πράξη]
Το Κλινική Ψυχολογία ΙΙΙ παρουσιάζει, όπως ειπώθηκε, τις διάφορες ψυχοθεραπευτικές
προσεγγίσεις που επιχειρούνται στην κλινική πράξη, αλλ’ εκτείνεται και στην κριτική
διαπραγμάτευση των συντεταγμένων ηθικής και δεοντολογίας που διέπει τις εν λόγω
προσεγγίσεις, καθώς και στην επισήμανση προβληματικών περιοχών άσκησης του δύσβατου
θεραπευτικού έργου. Πρόκειται για τη θεωρητική και εμπειρική μελέτη θεραπευτικών εφαρμογών
στο πεδίο της Κλινικής Ψυχολογίας αναφορικά με ηθικές και δεοντολογικές σταθερές, αξίες, και
πιθανές παρεξηγήσεις σε σχέση με την καθεαυτό ψυχοθεραπευτική πράξη. Έννοιες, και
παραδειγματικές συνθήκες, που αφορούν σε μια ποικιλία ψυχοθεραπευτικών ζητημάτων,
χρησιμοποιούνται για την ανάλυση θεμάτων ηθικής και δεοντολογίας.
Παρουσιάζονται
υποδειγματικές περιπτώσεις προσώπων και ομάδων σε ψυχοθεραπεία από λειτουργούς, που
πρόσκεινται σε διάφορες Σχολές Σκέψης και προσεγγίζουν σειρά προβλημάτων, από φόβο, άγχος,
φοβίες και ιδεοψυχαναγκασμούς, έως πένθη, κακοποιήσεις, διάφορες διαταρακτικές
συμπεριφορές, και δυσκολίες ατομικές, οικογενειακές/γονεϊκές, επαγγελματικές και
διαπροσωπικές, με στόχο να αναδείξουν επιτυχείς θεραπείες, ή, έστω, ελαχιστοποιήσεις
συμπτωματολογιών σε διαφορικούς βαθμούς, πιθανές επιπλοκές, και, συναφώς, ορισμένους
τύπους ενδεχόμενης έως και αντι-επαγγελματικής εκφοράς των προσώπων που ασκούν
ψυχοθεραπεία. Τα επιμέρους θέματα εξετάζονται μέσω αναφορών σε βινιέττες περιστατικών με
σκοπό την ευαισθητοποίηση των φοιτητριών και φοιτητών ως δυνάμει μελλοντικών λειτουργών
σε επαγγέλματα που βοηθούν, αλλά και ως πιθανών καταναλωτριών/ών ψυχολογικών υπηρεσιών,
σε γνώσεις και ικανότητες, αλλά και σε βαθύτερες αρχές της ψυχολογικής θεωρίας, που
διευκολύνουν τη θεραπευτική επικοινωνία.
Συνολικά,
Τα μαθήματα Κλινικής Ψυχολογίας Ι, ΙΙ και ΙΙΙ καθώς και το μάθημα Θεωριών Προσωπικότητας
εμπλουτίζονται κάθε φορά από νεώτερο υλικό που προσφέρεται, τόσο από τον διεθνή, όσο και
από τον ελληνικό χώρο έρευνας και εφαρμογών. Έχει κατορθωθεί να εξασφαλιστούν για τη
μετάδοση του υλικού τους μια σειρά από εποπτικά μέσα, συμπεριλαμβανομένων και ειδικών
μαγνητοσκοπημένων ενοτήτων, που αφορούν στις επιμέρους θεματικές.
Το πνεύμα της μετάδοσης διέπεται από τη συνείδηση της ανάγκης για ενημέρωση και
ευαισθητοποίηση σε κλινικά ψυχολογικά θέματα που έχουν αμείωτα υπάρξει επίκαιρα και
φλέγοντα για τα ανθρώπινα ενδιαφέροντα και συμφέροντα. Τα μαθήματα διεξάγονται ενόψει της
άφευκτης ροπής στη γνώση περί της ψυχολογικής και ψυχοπαθολογικής διάστασης της
καθημερινότητας, αλλά και των στατιστικά αυξανόμενων προβλημάτων που παρουσιάζει η
σύγχρονη ανθρώπινη συμπεριφορά, συμπεριλαμβανομένης εκείνης ορισμένων λειτουργών
ψυχοθεραπείας – ιδίως στον αιώνα του μείζονος τσαρλατανισμού που διανύουμε. Οι γνώσεις που
εδώ λοιπόν επικοινωνούνται ελπίζεται ότι θα ευαισθητοποιήσουν τους δέκτες, όχι σε όρους
αφηρημένους, αλλά θα τους παράσχουν μια καλή πυξίδα προσανατολισμού στις θεωρίες
ψυχοπαθολογίας, μια πληροφορημένη άποψη για την κλινική διαγνωστική, καθώς επίσης και ένα
ακονισμένο κριτήριο συγκριτικής θέασης των εκάστοτε προσφερόμενων προσεγγίσεων. Με τον
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τρόπο αυτό πιστεύεται ότι ανεξάρτητα από τη θέση που οι ίδιοι θα επιλέξουν μετέπειτα για τον
εαυτό τους στην αγορά εργασίας θα είναι σε θέση να βοηθούν εαυτόν και τρίτους, έμμεσα (σε
επίπεδο, λ.χ., πληροφορημένων παραπομπών), ή και άμεσα (π.χ. μέσα από διαδικασίες
συμβουλευτικής, ή και κατόπιν απόκτησης μεταπτυχιακών τίτλων).
ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Κλινική Ψυχολογία ΙIΙ: Ηθική & Δεοντολογία
ΣΧΟΛΗ
ΤΜΗΜΑ
ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ
ΦΠΨ
ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ

Κλινική Ψυχολογία ΙIΙ: Ηθική & Δεοντολογία στην
(Κλινική) Ψυχοθεραπευτική ΠΡΑΞΗ

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΑ
ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ
ΜΑΘΗΜΑΤΑ:

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ:
ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ
ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS

(16)

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ
ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ
ΜΟΝΑΔΕΣ

3

5

Β΄ ΚΥΚΛΟΥ – Κατ’ Επιλογήν Υποχρεωτικό, 3 δ.μ./5
ΘΕΜΕΛΙΑ ΗΘΙΚΗΣ & ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΓΙΑ ΑΜΕΣΗ ΔΟΜΗΣΗ
ΕΙΔΙΚΟΥ ΥΠΟΒΑΘΡΟΥ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΙΔΙΚΩΝ
ΙKANΟΤΗΤΩΝ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΒΕΛΤΙΩΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΩΝ ΜΕ
ΔΙΕΘΝΗ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΔΙΑΓΩΓΗΣ
ECTS

ΚΥΡΙΩΣ:
4. ΚΛΙΝΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ – Ι :ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΙ
5. ΚΛΙΝΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ – ΙΙ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΚΑΙ
6. ΘΕΩΡΙΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΑΣ
ΚΑΙ ΥΠΟ ΙΔΑΝΙΚΟΥΣ ΔΙΑΦΟΡΙΚΟΥΣ ΟΡΟΥΣ:
1. ΕΞΕΛΙΚΤΙΚΗ ΨΥΧΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑ Ι &
2. ΕΞΕΛΙΚΤΙΚΗ ΨΥΧΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑ ΙΙ
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΜΕ ΕΜΠΛΟΥΤΙΣΜΟ ΞΕΝΟΓΛΩΣΣΩΝ ΑΝΑΦΟΡΩΝ, ΕΝΟΤΗΤΩΝ
ΚΑΙ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ
ΝΑΙ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ UoI.gr
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL)

ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Μαθησιακά Αποτελέσματα
Αμφισβήτηση της θεραπευτικής αξίας σε κάθε, ναι, σε κάθε συναλλαγή εκτιμάται ως εξόχως απίθανη στο πλαίσιο του γνωστικού
αυτού αντικειμένου που εκλαμβάνει την Ψυχοθεραπεία ως εγγενή αφετηρία και ταυτόχρονα αποβλεπτικό όραμα στις διανθρώπινες
επαφές. Την Ηθική της Ψυχοθεραπευτικής Πράξης, όπως δεν έχει έως τώρα γίνει ευρέως αντιληπτή από, είτε διδακτικά, είτε
διαγνωστικά, είτε θεραπευτικά πλαίσια, το ακροατήριο έχει την ευκαιρία να διερευνήσει εδώ, και μάλιστα με πλήθος αφορμών για
προσωπικές συσχετίσεις και πολυδιάστατη αναβάθμιση. Την δεοντολογία, από την άλλη πλευρά, τόσο από την …αρτηριοσκληρωτική
της έποψη, που υπαγορεύει εν γένει ευσταθείς, μα δοτούς, άκαμπτους και όχι σπανίως σκοτεινά αφηρημένους κανόνες συμμόρφωσης,
όσο και από την απελευθερωτική της έποψη, που διανοίγει νοήμονα σημασιοδότηση στα αυτονόητα οφέλη της εποικοδομητικής
σκοποθεσίας εφόσον ανιχνευτούν ικανοποιητικά οι εαυτοκεντρικές συντεταγμένες της κοινωφέλειας, το ακροατήριο έχει την
δυνατότητα να την αξιοποιήσει σε κατευθύνσεις ουσιωδώς ζωτικών διεκπεραιώσεων του ανά χείρας υλικού.
Αναλύονται προσεκτικά σημαίνουσες εννοιακές δομές όπως η ψυχοθεραπευτικά συναρτημένη ακεραιότητα, η διαγνωστικά και
διαχειριστικά συσχετισμένη χρηστότητα, η βαρύτητα της εποπτείας πριν την αυτοδύναμη άσκηση, η χειριστική φαυλότητα, η
κινούμενη άμμος της αντιμεταβίβασης, παράμετροι παραγωγικής εγγύτητας και λειτουργικής σιωπής, ψυχοθεραπευτικό ‘κλίμα’,
διαστρωμάτωση εμβάθυνσης, επόψεις του φαίνεσθαι υπό όρους αμφίεσης και διάκοσμου του ψυχοθεραπευτικού περιβάλλοντος,
κλιμάκωση και διακυμάνσεις του θεραπευτικού αντιτίμου, επίσπευση vs.επιβράδυνσης κλείστρων (ψυχοθεραπευτικού πέρατος),
λειτουργίες και όρια διαχρονικής παρακολούθησης προόδου, εκδοχές υποτροπών ή/και τέλους, προορισμοί ψυχοθεραπευτικών
διαδράσεων.
Οι συζητήσεις ως προς την εκάστοτε κεντρική θεματική αντιπαραβάλλουν παραδοσιακές πρακτικές σε νεώτερα ερευνητικά τεκμήρια
από συναφή (άλλων Ψ κλάδων), όμορα (ποιμαντική), συγγενή κι εξ αγχιστείας (ιατρικά, ψυχιατρικά και παραϊατρικά, εναλλακτικών
ιαμάτων), ή/και εκ πρώτης αντιδιαμετρικά (νομική, αρχιτεκτονική) ακόμη και φαινομενικώς μακρινά (φυσικές επιστήμες), πεδία
μελέτης, ώστε να αποδίδουν κριτική διαμόρφωση πρωτότυπων ιδεών προς προαγωγή. Προοδευτικά γεννώνται γόνιμα επιστημονικά,
επιστημολογικά και ερευνητικά εναύσματα, που συνεξετάζονται στον καμβά της εμφανούς, σε συνδυασμό με την συχνά
παραμελημένη υπεμφανή διάρθρωση της Ανθρώπινης εκφοράς.
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Γενικές Ικανότητες
Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών. Εξοικείωση,
Διαλεκτική της Προαγωγής έναντι Παθητικής Προσαρμογής σε νέες καταστάσεις διαπροσωπικών συναλλαγών θεραπευτικής υφής.
Λήψη αποφάσεων ιδίως διαγνωστικού χαρακτήρα στο πλαίσιο των παραδοσιακών Σχολών Σκέψης και της Κριτικής Συγκριτικής τους
Διαχείρισης στην ΠΡΑΞΗ. Αυτόνομη εργασία & Ομαδική εργασία με σαφή και άμεση σύνδεση με τα πρακτικά δεδομένα της Αγοράς
Εργασίας. Εργασία σε προοπτικές παροχής υπηρεσιών σε Διεθνή Περιβάλλοντα ή/και σε Διαπολιτισμικές Συνθήκες με προφανή την
προετοιμασία, την άσκηση και τις εφαρμογές αναφορικά με τον Εμπρόθετο Σεβασμό στη Διαφορετικότητα, την
Πολυπολιτισμικότητα, και, υπεράνω όλων, την Ιδιογραφική Ιδιαιτερότητα. Εργασία υπό όρους, μέτρα και σταθμά Διεπιστημονικών
Περιβαλλόντων με αντιπαραβολή και εξέταση των Προτύπων και των Πρωτοκόλλων Έργου ιδίως στις Ανθρωπιστικές Επιστήμες
Παροχών με κυρίαρχη την Συνέργεια Ιατρικής, Ψυχιατρικής, Νευρο-Ψυχολογίας και Νευρο-Φυσιολογίας με την Κλινική Ψυχολογία,
Ψυχοπαθολογία και Ψυχοθεραπεία. Παραγωγή νέων ερευνητικών και διαγνωστικών ιδεών. Στοιχεία σχεδιασμού και διαχείρισης
έργων διαγνωστικής με βάση τις παραδοσιακές Σχολές Σκέψης με διαρκή επικαιροποίηση ως προς διεπιστημονικά ευρήματα συναφή
των πεδίων ενδιαφέροντος, καθώς και προσφορά και επεξεργασία ευρημάτων απολύτως πρότυπης συνεχιζόμενης έρευνας πεδίου σε
διεθνές διαπολιτισμικό διαχρονικό επίπεδο. Έμπρακτη και εμπεριστατωμένη άσκηση στην επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και
ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα φύλου, εαυτοκεντρικότητας έναντι ‘εγωκεντρικότητας’ και διαρκής άσκηση
κριτικής και αυτοκριτικής με βραχείες ασκήσεις και αναθέσεις αναλόγου έργου. Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και
επαγωγικής σκέψης σε πάγια και διαρκή βάση. Σταθερή Συγκριτική Διαχείριση Ψυχοθεραπευτικών Προσεγγίσεων ως προς τους
Τρόπους, τις Τακτικές, τους Κανόνες, τις Εκλεπτύνσεις, αλλά και τις Επικινδυνότητες και τις Περιοχές υπό Αίρεση στις Ηθικές και
Δεοντολογικές Συντεταγμένες της Προσέγγισης του Άλλου – ιδίως βέβαια όταν ο Άλλος ανήκει σε ομάδες υψηλού κινδύνου, ή/και
διάγει βίο με ήδη διαγνωσμένες ψυχο-σωματικές δυσκολίες.
Μείζον μέλημα εδώ για το ακροατήριο είναι να α) κατανοήσει όρους και πρακτικές Ηθικής και Δεοντολογίας, β) εξοικειωθεί με λεπτές
διακρίσεις συνθηκών, προθέσεων, υποκειμενικών και αντικειμενικών προσδοκιών, και δυνάμει εναλλακτικών τύπων προσέγγισης
του Άλλου, γ) συνειδητοποιήσει έννοιες προαγωγής έναντι (ακόμη και) υπονόμευσης της γενικής ευεξίας αφενός μεν του προσώπου
που ασκεί έργο βοηθείας, αφετέρου δε και της/του εκάστοτε δέκτη της, , δ) υποψιαστεί υποδόριες διεργασίες συγκρίσεων και
αποδόσεων στην πορεία των απανταχού θεραπευτικών ή/και θεραπευτικόμορφων συναλλαγών, ε) συλλάβει το βεληνεκές
συμπεριλαμβανομένων των ορίων κάθε συναφούς σχεσιοδυναμικής, στ) προσεγγίσει ενδεικτικές θεραπευτικές αποφάσεις με
προτεραιοποίηση των συμφερόντων του α-σθενούς, αλλά και σε συνδυασμό με τα ενδιαφέροντα του στενού και ευρύτερου
περιβάλλοντος, ζ) διακρίνει δόκιμες έναντι επισφαλών παρεμβάσεις και αρμόδιες λύσεις, η) διευκολύνει πρακτικές παραδειγματικής
προσέγγισης, θ) ενεργοποιηθεί προς συνέχιση κι ενίσχυση συναφούς ερευνητικού έργου και, πλέον όλων, ι) αφυπνιστεί στην
αυτοπαρακολούθηση, συσχετίζοντας τα οφέλη εν εαυτώ.
Τακτικές Ηθικής και Δεοντολογίας υπό συγκριτική αποτίμηση ως προς όλες τις κρίσιμες εκδοχές άσκησης έργου αρωγής προς τον
Άνθρωπο, παρουσίαση ενδεικτικών αδιεξόδων, διεξόδων και λύσεων από τον διεθνή στίβο, συστάσεις θεραπευτικού βεληνεκούς και
ακόμη και παραδεδομένες κοινοτυπίες υπό εξονυχιστική κριτική σε συνάρτηση με τις πιθανές διαθεματικές επιρροές τους –
συμπεριλαμβανομένης της φιλοσοφικής, αλλά και της θρησκειολογικής, βρίσκονται εντός του χώρου ενδιαφερόντων. Το υλικό, που
δίνεται και απεικονιστικά προς εύληπτη εμπέδωση, ελέγχει για πλεονεκτήματα vs. αδυναμιών σε θεωρητικό, μεθοδολογικό και
εμπειρικό επίπεδο – προς εκπλήρωση σύνεσης περί την ηθική και δεοντολογική μέριμνα κατά την οιουδήποτε βεληνεκούς
ψυχοθεραπευτική διαδικασία. Παρακολουθεί τις παραδοσιακά υιοθετημένες τακτικές προσέγγισης και τις αντιδιαστέλλει έντονα με
διάφορες νεοφανείς, νεόκοπες και κάποτε ύποπτες τακτικές ψυχοθεραπευτικόμορφων ειδών εκμετάλλευσης του ανθρώπινου πόνου.
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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
Όπως αναφέρθηκε, αναλύονται προσεκτικά σημαίνουσες εννοιακές δομές όπως η ψυχοθεραπευτικά συναρτημένη ακεραιότητα, η
διαγνωστικά και διαχειριστικά συσχετισμένη χρηστότητα, η βαρύτητα της εποπτείας πριν την αυτοδύναμη άσκηση, η χειριστική
φαυλότητα, η κινούμενη άμμος της αντιμεταβίβασης, παράμετροι παραγωγικής εγγύτητας και λειτουργικής σιωπής,
ψυχοθεραπευτικό ‘κλίμα’, διαστρωμάτωση εμβάθυνσης, επόψεις του φαίνεσθαι υπό όρους αμφίεσης και διάκοσμου του
ψυχοθεραπευτικού περιβάλλοντος, κλιμάκωση και διακυμάνσεις του θεραπευτικού αντιτίμου, επίσπευση vs.επιβράδυνσης κλείστρων
(ψυχοθεραπευτικού πέρατος), λειτουργίες και όρια διαχρονικής παρακολούθησης προόδου, εκδοχές υποτροπών ή/και τέλους,
προορισμοί ψυχοθεραπευτικών διαδράσεων. Αυτά γίνονται βιωματικώς και όχι απλώς θεωρητικώς αντιληπτά από τον φοιτητικό
πληθυσμό διότι η χρήση πραγματιστικού υλικού γενικεύεται και οι παραδειγματικές περιπτώσεις τόσο επικινδυνοτήτων, όσο και
βέλτιστων πρακτικών μετέρχονται στο να αποτελέσουν ‘δεύτερη φύση’ των δεκτών σε εφαρμογές καθημερινής συναλλαγής τους με
τον Άλλον.
Το Παράδειγμα, ιδ. κατά Kuhn και κατά διαλεκτική γεφύρωση προς Popper, συγκεκριμενοποιείται εδώ με πρωτότυπη πολυσημία
εμβαθύνσεων. Παρουσιάζονται υποδειγματικές περιπτώσεις προσώπων και ομάδων σε ψυχοθεραπεία υπό λιγότερο ή περισσότερο
γνωστές Σχολές Σκέψης κατά προσέγγιση σειράς αιτιάσεων, από φόβο, άγχος, φοβίες και ιδεοψυχαναγκασμούς, έως πένθη,
κακοποίηση, διαταρακτικές τάσεις και οικογενειακές και γονεϊκές δυσκολίες, με στόχο να αναδείξουν επιτυχείς θεραπείες, πιθανές
επιπλοκές, συνήθεις τύπους ανεπιστημονικής και αντι-επαγγελματικής εκφοράς – όλα, σε όρους διεπιστημονικής αναγωγής. Πέρα από
την ευαισθητοποίηση των μελών του ακροατηρίου ως δυνάμει μελλοντικών λειτουργών σε επαγγέλματα που βοηθούν, και δη
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΣ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ, αλλά και ως βέβαιων καταναλωτών διαφόρων υπηρεσιών, που εδώ σκιαγραφούνται ως θεραπευτικής
εμβέλειας ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΣ ΦΥΣΙΟΓΝΩΜΙΑΣ, και πέρα από την κατάρτισή τους σε γνώσεις και δεξιότητες, μα και σε βαθύτερες πτυχές
της έτσι ευρέως νοούμενης ψυχοθεραπευτικής Πράξης, οι εισηγήσεις ευελπιστούν να κινήσουν και διευκολύνουν δραστικά την
θεραπευτική επικοινωνία σε ορισμένες πρόσθετες πλευρές του πρίσματος. Στο πολυσχιδές πλαίσιό του, το διδακτικό αντικείμενο:
1.Προτρέπει έτσι σε συνολική ανάπτυξη δεκτών, με καλλιέργεια δόκιμων στρατηγικών Υγείας, επέκταση του ηλεκτρονικού τους
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εγγραμματισμού, ευαισθησία στις σημασίες στατιστικής επεξεργασίας, αυτοπαρακολούθηση στις επιλογές επαγγελματικής όψης και
ευσυνειδησίας τους, καθώς και ένα προοδευτικά βαθύτερο αίσθημα αναγνώρισης της συνολικής αξίας του α-σθενούς προσώπου
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΣ ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΔΕΙΚΤΩΝ. 2.Αυξάνει περαιτέρω την επίγνωση για α) τον τύπο, β) τους τρόπους και γ) τους κόπους
με τους οποίους κάθε μέλος του ακροατηρίου επιχειρεί να προσδιορίσει και οριοθετήσει την σχέση του και τις επαφές του με άλλα
πρόσωπα στο διευρυμένο ψυχοθεραπευτικό γίγνεσθαι. 3.Αναδεικνύει προοδευτικά α) τον ιδιοσυστασιακό χαρακτήρα, β) τον
μεθοδολογικό σχεδιασμό και γ) τον βαθμό στον οποίο το πρόσωπο είναι διατεθειμένο να φθάσει διατηρώντας ή αμβλύνοντας α)
αρχές vs.πίστεων, β) αξίες vs.παρεξηγήσεων και γ) ιδεώδη vs.συμβάσεων (πρβλε καθωσπρεπισμού) προκειμένου να αρέσει σε, να
εγκριθεί, ενταχθεί/συμμορφωθεί προς, να αντλήσει βοήθεια ή/και να αναγνωριστεί από, ή προσαρμοστεί για τρίτους – εν γένει να
εκπληρώσει προσδοκίες, συχνά παραμελώντας, υποτιμώντας ή υπερεκτιμώντας τις κυρίαρχες εαυτοκεντρικές σημασίες του, που
όμως ούτως ή άλλως θα ωφελούσαν –καίτοι όχι κατ’ ανάγκην ενθουσίαζαν– σημαντικούς άλλους στο περιβάλλον του. Σημασία στον
καμβά αυτόν έχει η κριτική συλλογιστική, και η συνετή παραμετροποίηση, αφού εξ ορισμού τους τα ζητήματα ηθικής και
δεοντολογίας στην Ψυχοθεραπεία είναι μεταβλητά, και για τούτο έως και απατηλά, με συνέπεια την ανάγκη συνυπολογισμού ενός
όγκου κριτηρίων και διαστάσεων πριν τη λήψη οιασδήποτε απόφασης για κάθε περίπτωση δράσης, ανεξαιρέτως.
Τα κριτήρια, που απαντούν στην διδασκαλία περιεχομένου και ιδεολογίας των Κλινική Ι & ΙΙ, του Εξελικτική Ψυχοπαθολογία Ι& ΙΙ,
καθώς και του Θεωρίες Προσωπικότητας ισχύουν και προτείνεται ανεπιφύλακτα η εμπειρία τους επειδή εδώ, δηλαδή στον σχεδιασμό
του Κλινική ΙΙΙ, επιτυγχάνεται μείζων εμβάθυνση στην ουσία τους με πραγματιστική εφαρμοσιμότητα.
Ύλη: Πρότυπο Παραδειγματικό Ειδικό Εγχειρίδιο Ηθικής και Δεοντολογίας στην Πράξη σύστοιχο προς το περιεχόμενο των
εισηγήσεων και βέβαια πρόσθετες διαθέσιμες πηγές παντός θεμιτού τύπου, με άδεια χρήσης κατά τις πάντα γραπτές εξετάσεις, με
επιπλέον εγχειρίδιο συναφούς περιεχομένου και πρόσθετη βιβλιογραφική ενημέρωση. Η διδασκαλία εμπλουτίζεται περαιτέρω με τη
χρήση ειδικού μαγνητοσκοπημένου υλικού από πραγματικές θεραπευτικές συνεδρίες με α-σθενείς διαφόρων ψυχοπαθολογιών σε
ψυχοθεραπευτικά περιβάλλοντα και στα πλαίσια αυτά εξετάζονται διεξοδικά συγκεκριμένες ηθικές και δεοντολογικές συντεταγμένες
ως προς την εκάστοτε εφαρμοσμένη θεραπευτική προσέγγιση. Το Ειδικό Εργαστήριο Εαυτού [τ.Εργαστήριο Ειδικών Δυσκολιών προς
μετονομασία] υπό την Διεύθυνση της διδάσκουσας προσφέρεται για διεξοδικότερη μελέτη, επίλυση αποριών και ευρύτερο
εργαστηριακό έργο φοιτητριών και φοιτητών μας
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ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ
ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
ΚΑΙ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΟΥΣΙΩΔΟΥΣ
ΕΝΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΕΣ ΠΑΡΑΔΟΣΕΙΣ F-2-F
& ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΤΗΛΕ-ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ / MENTORING
ΝΑΙ
Δραστηριότητα
Διαλέξεις τυπικά Διαδραστικές
Σεμινάρια κατά περίπτωση
Εργαστηριακή Άσκηση επί ειδικών θεμάτων
Άσκηση Πεδίου επί διαθέσιμων δυνατοτήτων
Κλινική Άσκηση επί διαθέσιμων πόρων
Διαδραστικές παρουσιάσεις φοιτητριών/ών
Συγγραφή εργασίας / εργασιών με προαίρεση
Χρήση διαδικτυακών πόρων
Εξετάσεις

Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου

3/εβδομάδα
6Χ3ώρες/εξάμηνο
6Χ4ώρες/εξάμηνο
3-5/εβδομάδα
3-4Χ2ώρες/μήνα
14Χ7ώρες/μήνα
4-7/εβδομάδα
6-9/εβδομάδα
3/εξάμηνο

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

Γλώσσα Αξιολόγησης ΕΛΛΗΝΙΚΗ
Μέθοδοι αξιολόγησης. Διαμορφωτική & Συμπερασματική Δοκιμασία με διαχείριση περιστατικών και ερωτήσεις
ηθικού & δεοντολογικού τύπου της τάξης της επίλυσης προβλημάτων. Οι επεξεργασίες υπό ηθικές & δεοντολογικές
ορίζουσες των εκάστοτε παραδειγματικών κλινικών περιστατικών
πραγματοποιούνται με προσεκτική
παρακολούθηση και εφαρμογές των οικείων κριτηρίων της APA με ιδιαίτερη μέριμνα για τον συνυπολογισμό
ιδιογραφικών παραμέτρων σύγκρισης-απόδοσης-προσδοκίας και εν γένει Ένδειας τόσο του α-σθενούς προσώπου,
όσο και του προσώπου που ασκεί έργο παροχής αρωγής.
Εργασίες: Δίνεται δυνατότητα οι φοιτήτριες και οι φοιτητές να εκπονήσουν εργασίες πεδίου με προαιρετικό
χαρακτήρα ως προς τις θεματικές εστίασης, αλλά και με επικέντρωση σε επόψεις σχετικές με την ιδιαίτερη
ειδικότητα προθέσεών τους. Ποιοτικά και ποσοτικά επαρκείς εργασίες είναι πιθανό να υποστηρίξουν έως και με τρεις
βαθμούς την τελική βαθμολογία των σταθερά γραπτώς διενεργούμενων εξετάσεων πέρατος των παραδόσεων. Οι
εργασίες μπορεί να προωθούνται και σε Δημόσια Παρουσίαση στο πλαίσιο των Μαθημάτων.
Επιπροσθέτως, οι φοιτήτριες και οι φοιτητές παροτρύνονται έντονα να εκπονήσουν εργασίες πεδίου με προαιρετικό
χαρακτήρα αλλά και με επικέντρωση σε θεματικές αιχμής ως προς την ιδιαίτερη ειδικότητα ή/και ώριμα
ενδιαφέροντά τους. Η εκπόνηση εργασιών θεωρείται άμεσος εμπλουτισμός προσωπικών προσόντων και πρακτική
προετοιμασία για την ένταξη στην Αγορά Εργασίας εδώ, με όλες τις διευρυμένες δυνατότητες που το περιεχόμενο
εξυπακούεται, αφού από του ίδιου του περιεχομένου εκπληρώνεται δυνάμει στο μέγιστο η εγγενής πεποίθηση των
συναφών ενοτήτων ευθύνης για την λειτουργική ιδιότητα του ακροατηρίου αφενός σε εκπαιδευτική, αφετέρου σε
θεραπευτική εμβέλεια δραστηριοποίησης.
Δεδομένης της ποιότητας (και πληρότητάς της), μία εργασία μπορεί να προσθέσει έως και τρεις βαθμούς στις
επιδόσεις επί των πάντα γραπτών εξετάσεων. Επιπλέον, τηρουμένης της εγγύτητας προς ιδίως ακανθώδεις ή και
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αμφίρροπες θεματικές, μία εργασία είναι δυνατόν να προσκληθεί για παρουσίαση υπό εποπτεία
Υπό καθεστώς προσδιορισμένης (Ετησίως) συνεργασίας με την Ψυχιατρική Κλινική του Πανεπιστημιακού μας
Νοσοκομείου ομάδες φοιτητριών και φοιτητών εμπλουτίζουν την εμπειρία τους με τακτές και προσδιορισμένες
συμπληρωματικές παρακολουθήσεις α-σθενών στο εκεί εναλλασσόμενο πλαίσιο εργασιών.
Τελική εξέταση με γραπτές εξετάσεις και περιπτωσιολογική (σπάνια) διενέργεια προφορικών εξετάσεων υπό ειδικές
συνθήκες αιτιολογημένων φοιτητικών δυσκολιών στην συμμετοχή στην εκάστοτε τελική αξιολόγηση γραπτώς.

(19)

ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

-Προτεινόμενη Βιβλιογραφία : ναι: εκτενής, εναλλασσόμενη και επικαιροποιούμενη ανά έτος, συν δωρεάν εγχειρίδιο
-Συναφή επιστημονικά περιοδικά: ναι: εκτενής, εναλλασσόμενος και επικαιροποιούμενος ανά έτος όγκος δημοσιεύσεων
- Χρήση διαδικτυακών πόρων: ναι: διαθεματική σάρωση, επεξεργασία και αποτιμήσεις υλικού σε διεπιστημονικό επίπεδο

Εξελικτική Ψυχοπαθολογία ΙΙ: Διαθεματική Συμπτωματολογία από
Σύλληψης έως Γήρανσης – Περίγραμμα:
ΣΧΟΛΗ
ΤΜΗΜΑ

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ
ΦΠΨ

ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ

Εξελικτική Ψυχοπαθολογία ΙΙ: Διαθεματική
Συμπτωματολογία από Σύλληψης έως Γήρανσης

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

γενικού υποβάθρου,
ειδικού υποβάθρου, ειδίκευσης
γενικών γνώσεων, ανάπτυξης
δεξιοτήτων

ΠΙΘΑΝΑ
ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ
ΜΑΘΗΜΑΤΑ:
ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ:
ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ
ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ
ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
3

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ
ΜΟΝΑΔΕΣ
5

Β΄ ΚΥΚΛΟΥ – Κατ’ Επιλογήν Υποχρεωτικό, 3 δ.μ./5
ΘΕΜΕΛΙΑ ΗΘΙΚΗΣ & ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΓΙΑ ΑΜΕΣΗ ΔΟΜΗΣΗ
ΕΙΔΙΚΟΥ ΥΠΟΒΑΘΡΟΥ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΙΔΙΚΩΝ
ΙKANΟΤΗΤΩΝ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΒΕΛΤΙΩΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΩΝ ΜΕ
ΔΙΕΘΝΗ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΔΙΑΓΩΓΗΣ
ECTS

7. ΚΛΙΝΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ – Ι : ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΙ
8. ΚΛΙΝΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ – ΙΙ : ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ &
9. ΘΕΩΡΙΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΑΣ
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΜΕ ΕΜΠΛΟΥΤΙΣΜΟ ΞΕΝΟΓΛΩΣΣΩΝ ΑΝΑΦΟΡΩΝ, ΕΝΟΤΗΤΩΝ
ΚΑΙ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ
ΝΑΙ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ
UoI.gr
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL)

ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Αναπτυξιακές διαταραχές στην εξελικτική πορεία του Ανθρώπου που εξετάστηκαν και αναλύθηκαν κατά προοδευτική εμβάθυνση
στον κύκλο εργασιών του Κλινική Ι & ΙΙ, του Θεωρίες Προσωπικότητας, ιδίως του Εξελικτική Ψυχοπαθολογία Ι –γενικώς
προτεινόμενες ως προτιμώμενες εμπειρίες προεργασίας για το φοιτητικό δυναμικό που θα παρακολουθήσει – εδώ συναντούν ακόμη
πιο λεπτομερή προσοχή. Επίλεκτες θεματικές, που συνιστούν κοινό συμπτωματολογικό παρονομαστή σε πολλές εξ αυτών
παρουσιάζονται παραστατικά και αντλούν τεκμηρίωση πολυσχιδή προκειμένου για την άφιξη του ακροατηρίου όχι απλώς σε
κατανόηση, αλλά σε πληροφορημένη ενσυναίσθηση του ενδεούς, α-σθενούς προσώπου, ως προς κρίσιμες παραμέτρους της
καθημερινής του διαβίωσης, αλλά και ως προς σημαίνουσες δυνατότητες της απαλλαγής του από τα συναφή άλγη.
Έτσι, συγκροτείται σύνολο εισηγήσεων που, ενδεικτικά, αφορούν: 1. στον χωροταξικό προσανατολισμό κατά την εμφάνιση
ειδικών διαταραχών, όπως λ.χ., οι διάχυτες αναπτυξιακές, η άνοια και οι βλάβες παρεγκεφαλίδας, 2.σε διαφορικές αντιλήψεις του
χρόνου από πρόσωπα με διάφορα προφίλ ψυχοπαθολογίας, ιδίως ως προς τις λεπτές διακρίσεις χρόνου σε α) ονειρικό β)
φαντασιωτικό/φαντασιακό γ) βιωμένο δ) διαπροσωπικό (συναισθηματικά στενών επαφών), ε) συνεργασιακό /κερδοφόρο
/στοχοθετημένο έναντι ‘άσκοπου’/άστοχου, στ) ωρολόγιο (κυριολ.), ζ) εποχι(α)κό (‘κοσμικό’), η) συμπαντικό (διαστημικό), θ)
μελλοντικά και μεταφυσικά νοούμενο και, βέβαια, ι) θεραπευτικό, 3.σε υποκειμενικές εντυπώσεις για το stress, το άγχος και τις
πιέσεις που διακριτές παθολογίες τείνουν να εξυπακούονται, 4.στις καταστάσεις συνείδησης (π.χ., qualia,) υπό το καθεστώς
διαφόρων αναταράξεων στην ψυχοσωματική ευρυθμία του προσώπου και την αξιοποίηση στοιχείων χρονισμού (ρυθμός) στην
θεραπεία, 5.στην ευαισθησία αποπροσωποποίησης και αποπραγματοποίησης, όπως τις εμπλέκουν ορισμένες διαταραχές, όπως
η τοξίκωση, οι καταθλιπτικόμορφες εικόνες α-σθενών, ή η σχιζοφρένεια, 6.στην σεξουαλικότητα και στην τρυφερή
συνδεσιμότητα, αλλά και στην (συν)εξάρτηση, όπως βιώνεται υπό δεδομένες ειδικές συνθήκες παθολογιών (π.χ., εξαρτητική
διαταραχή προσωπικότητας), 7.σε λειτουργίες εαυτοσκοπίας έναντι ενόρασης, διαίσθησης, και τακτικές ευαγούς θεραπευτικής
διαχείρισής τους, 8. στο …προσφιλές παραλήρημα και τις διάφορες μορφές του στο φάσμα ιδίως των ψυχώσεων καθώς και στην
σημασία του σε θεραπευτικά πλαίσια, 9. στην σιωπή (π.χ., αφασία), την λογόρροια, αλλά και την επίκτητη απόγνωση (learned
helplessness) ιδίως για συγγενείς αλλά και για μετατραυματικές καταστάσεις, καθώς επίσης και 10.στην αλλαγή & τον μεταβατικό
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προσανατολισμό σχεδιασμών ανάκαμψης, στις αντιστάσεις, την αλλοτρίωση, την σύγκριση και την (ψυχομετρική) αξιολόγηση, την
απόδοση την προσδοκία τις συγκρούσεις και τις επιλύσεις οδυνηρών εκκρεμοτήτων υπό το φως διαφορετικών ψυχοπαθολογικών
εκδηλώσεων. Σημειωτέον, τέτοιες διαστάσεις συζητούνται διαθεματικά με θεραπευτικό υπόβαθρο, όπως αυτό τείνει να
προσδιοριστεί από προσεγγίσεις που έχουν ενδιαφερθεί για, ασχοληθεί με, ή έστω επιτρέψει την επεξεργασία αυτών των
προεκτάσεων εμπειρίας των α-σθενών τους. Το γνωστικό αντικείμενο εξακολουθεί, κατά συνέπεια προς το Εξελικτική
Ψυχοπαθολογία Ι: Ειδική Συμπτωματολογία από Σύλληψης έως Γήρανσης,να συνδέεται άρρηκτα με τον συνυπολογισμό στοιχείων
Φυσιολογίας και παθήσεων Ιατροκεντρικού ενδιαφέροντος – επομένως και με στοιχεία Φαρμακολογίας – αφού στο φάσμα των
εξελικτικών ψυχοπαθολογικών εκδηλώσεων η συννοσηρότητα είναι δυστυχώς σχεδόν άφευκτη. Έτσι, στην διδασκαλία των κοινών
μεταξύ παθολογιών διαταραχών συνεχίζουν να συνεξετάζονται συστηματικά και πλείστες ιατρικές νοσολογικές οντότητες, που
συχνά συνεμφανίζονται στο κλινικό προφίλ προσώπων με ψυχοπαθολογικά συμπτώματα, ώστε οι φοιτήτριες και οι φοιτητές να
εξοικειωθούν με κριτήρια και τακτικές χρήσιμων διακρίσεων μεταξύ τόσο διαγνωστικών, όσο και ψυχοθεραπευτικών εκδοχών ως
προς αμιγείς ψυχοπαθολογικές επιβαρύνσεις από τη μία πλευρά, και διαγνωστικών περιπλοκών ως προς, λ.χ., εμφανίσεις
ψυχοπαθολογικών εκδηλώσεων οφειλομένων σε προϊούσες φυσικές παθήσεις ή/και το αντίστροφο από την άλλη. Επιπλέον, ενόψει
της προοδευτικά ευρύτερης φαρμακοληψίας των πληθυσμών σε όλη τη διάρκεια της ζωής, εξετάζονται κυρίαρχες φαρμακευτικές
συστάσεις σε σχέση με τυχόν διαγνωστικές συγχύσεις που η συναφής αγωγή ενδέχεται να προβάλλει στην διαγνώστρια/τον
διαγνώστη του ψυχολογικού προφίλ των α-σθενών προσώπων. Οι φοιτήτριες και οι φοιτητές μας αντιλαμβάνονται στο πλαίσιο
αυτών των παραδόσεων τόσο τη διαγνωστική και την ψυχομετρία, όσο και τη συννοσηρότητα και την δυνάμει θεραπεία σε ένα νέο,
βαθύτερο επίπεδο διαφοροδιαγνωστικού εύρους και συσχετισμών πολύ χρήσιμων όχι μόνον για αμιγώς κλινικά περιβάλλοντα, αλλά
για την πολυσχιδή καθημερινότητα. Διότι το υλικό που απασχολεί εδώ, απασχολεί σε διάφορους βαθμούς σοβαρότητας, βαρύτητας
και χρονιότητας τεράστιες υπο-ομάδες του γενικού πληθυσμού – που μάλιστα εκτιμάται συχνά χαμηλής πιθανότητας να αναζητήσει
επαγγελματική θεραπεία συναφώς και κινδυνεύει από μακρές ταλαιπωρίες, αλλά και παρεξηγήσεις και παρα-διαγνώσεις
περιπλέκοντας την εξελικτική πορεία του βίου. Σε τέτοιες περιπτώσεις, η σχετική κατάρτιση των φοιτητών και φοιτητριών
ανεξαρτήτως τελικών εργασιακών τους επιλογών τους μπορεί να αποβαίνει ευεργετική σε συνανθρώπους τους.

Γενικές Ικανότητες
Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών. Εξοικείωση,
Διαλεκτική της Προαγωγής έναντι Παθητικής Προσαρμογής σε νέες καταστάσεις διαπροσωπικών συναλλαγών διαγνωστικής και
θεραπευτικής υφής. Λήψη αποφάσεων ιδίως διαγνωστικού αλλά και ψυχοθεραπευτικού χαρακτήρα στο πλαίσιο των παραδοσιακών
Σχολών Σκέψης και της Κριτικής Συγκριτικής τους Διαχείρισης στην ΠΡΑΞΗ. Αυτόνομη εργασία & Ομαδική εργασία με σαφή και άμεση
σύνδεση με τα πρακτικά δεδομένα της Αγοράς Εργασίας. Εργασία σε προοπτικές παροχής υπηρεσιών σε Διεθνή Περιβάλλοντα ή/και σε
Διαπολιτισμικές Συνθήκες με προφανή την προετοιμασία, την άσκηση και τις εφαρμογές αναφορικά με τον Εμπρόθετο Σεβασμό στη
Διαφορετικότητα, την Πολυπολιτισμικότητα, και, υπεράνω όλων, την Ιδιογραφική Ιδιαιτερότητα. Εργασία υπό όρους, μέτρα και
σταθμά Διεπιστημονικών Περιβαλλόντων με αντιπαραβολή και εξέταση των Προτύπων και των Πρωτοκόλλων Έργου ιδίως στις
Ανθρωπιστικές Επιστήμες Παροχών με κυρίαρχη την Συνέργεια Ιατρικής, Ψυχιατρικής, Νευρο-Ψυχολογίας και Νευρο-Φυσιολογίας με
την Κλινική Ψυχολογία, Ψυχοπαθολογία και Ψυχοθεραπεία. Παραγωγή νέων ερευνητικών και διαγνωστικών ιδεών. Στοιχεία
σχεδιασμού και διαχείρισης έργων διαγνωστικής με βάση τις πλείστες αλληλεπικαλύψεις στις διάφορες κλινικές εικόνες προσώπων,
ιδίως επί συννοσηρότητας των διαταραχών στόχου με το μεγάλο πλήθος άλλων διαταραχών και των συνεπειών τους. Διαρκής
επικαιροποίηση ως προς διεπιστημονικά ευρήματα συναφή των πεδίων ενδιαφέροντος, καθώς και προσφορά και επεξεργασία
ευρημάτων της απολύτως πρότυπης συνεχιζόμενης έρευνας πεδίου της διδάσκουσας σε διεθνές διαπολιτισμικό διαχρονικό επίπεδο.
Έμπρακτη και εμπεριστατωμένη άσκηση στην επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε
θέματα φύλου, και διαρκής άσκηση κριτικής (αλλά και αυτοκριτικής ως προς δυνάμει παρεμβάσεις βοηθείας) με βραχείες ασκήσεις και
αναθέσεις αναλόγου έργου. Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης άρρηκτα συνδεομένης με τον συμμερισμό
του Ανθρώπινου Πόνου σε πάγια και διαρκή βάση. Σταθερή Συγκριτική Διαχείριση Ψυχοδιαγνωστικών/Ψυχομετρικών και
Ψυχοθεραπευτικών Προσεγγίσεων ως προς τους Τρόπους, τις Τακτικές, τους Κανόνες, τις Εκλεπτύνσεις, αλλά και τις Επικινδυνότητες
στις περιοχές σύγκλισης του έργου της/του Ψυχολόγου/Ψυχοθεραπεύτριας/τη με το Ιατροκεντρικό έργο.
Εδώ επιχειρείται μία διαφορετική υποομαδοποίηση των διακριτών οντοτήτων ψυχοπαθολογίας υπό την σκέπη κυρίαρχων επόψεων
συμπτωματολογίας, η οποία, με την σειρά της, αφορά σε εκδηλώσεις ευρύτερου ενδιαφέροντος για τα πρόσωπα, αφού σε διαφορική
ένταση, βαθμό και εύρος ενδέχεται να απαντά ακόμη και στα βιώματα προσώπων επισήμως ελεύθερων διαγνωστικής επιβάρυνσης. Το
υλικό διακρίνεται για την προσοχή στην εμβάθυνση και την διαθεματικότητα των επιμέρους στοιχείων, καθώς και για την αξιοποίηση
πηγών, που λόγω διεπιστημονικής προέλευσης, τείνουν να εμπλουτίζουν το περιεχόμενο και να προσδίδουν προοπτική στην μελέτη του,
δίχως να υποστέλλουν, αλλ’ απεναντίας, να αναδεικνύουν τα κυρίαρχα θέματα ευθύνης του. Η πυρηνική ιδεολογία διαχείρισης των
θεμάτων συνοψίζεται στην πληροφορημένη πρωτότυπη θέση ότι: Ψυχοσωματική διαταραχή είναι κάθε επιλεκτική αντίσταση ενός
προσώπου προς ευέλικτα εγνωσμένη διαμόρφωση ξεκάθαρων κινήτρων και σκοπών ανεξαρτησίας του στην ενεργό του ιδιοθετική
(εαυτο-κεντρικά εξατομικευμένη) προαγωγή συνολικά κοινωφελούς αυτοβελτίωσης. Με αυτό το εφόδιο, φοιτήτριες και φοιτητές
ενθαρρύνονται ιδιαιτέρως σε ενεργό παρουσία, αφού οι παραστατικές παρουσιάσεις υποστηρίζονται από ασκήσεις με έντονα
βιωματικό χαρακτήρα σε θεραπευτικό βεληνεκές. Προτείνεται ανεπιφύλακτα εμπειρία Κλινικής Ι, Κλινικής ΙΙ, Θεωριών
Προσωπικότητας και, οπωσδήποτε Εξελικτικής Ψυχοπαθολογίας Ι, για μία ώριμη δραστηριοποίηση εδώ, που η εκπόνηση εργασιών,
απαρέγκλιτα προαιρετική, αποκτά ουσιώδες βιωματικό θεραπευτικό ενδιαφέρον.
Τακτικές Διαγνωστικής, Διαφοροδιαγνωστικής, Ψυχομετρίας και Ψυχοθεραπείας υπό συγκριτική αποτίμηση για όλες τις κρίσιμες
εκδοχές άσκησης έργου αρωγής προς τον Εξελισσόμενο Άνθρωπο, και μάλιστα ισοβαρώς ως προς όλες τις εξελικτικές φάσεις της ζωής,
επισήμανση και κατάρτιση έναντι ενδεικτικών δυσκολιών, συγχύσεων, αδιεξόδων, διεξόδων και λύσεων με περιστατικά από τον διεθνή
στίβο, συστάσεις θεραπευτικού βεληνεκούς και ακόμη και παραδεδομένες κοινοτυπίες υπό εξονυχιστική κριτική σε συνάρτηση με τις
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πιθανές διαθεματικές επιρροές τους, συμπεριλαμβανομένης της ιατροκεντρικής, αλλά και κατ’ επέκταση της φαρμακολογικής,
εξακολουθούν εδώ να βρίσκονται εντός του πεδίου μαθησιακών ενδιαφερόντων και επομένως κατακτήσεων των εκπαιδευομένων.
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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
Όπως αναφαίνεται από τα παραπάνω, το περιεχόμενο προσφέρει μία πολύ πρωτότυπη αναδιάρθρωση του γνωστικού αποθεματικού
των φοιτητριών και φοιτητών μας καθώς αναδεικνύει σημαίνουσες επιμέρους συμπτωματολογίες που μπορεί να απαντούν σε
περισσότερες από μίας και σε περισσότερες από τις κοινώς αναμενόμενες κυρίαρχες ψυχοπαθολογικές οντότητες της τυπικής
ψυχοδιαγνωστικής. Ελέγχονται εξουθενωτικές και εν πολλοίς αινιγματικές επόψεις παθήσεων που αφορούν 1. στον χωροταξικό
προσανατολισμό, 2.σε διαφορικές αντιλήψεις του χρόνου, 3.σε υποκειμενικές εντυπώσεις για το stress, το άγχος και τις
πιέσεις εν γένει, 4.στις καταστάσεις συνείδησης, 5.στην ευαισθησία αποπροσωποποίησης και αποπραγματοποίησης, 6.στην
σεξουαλικότητα και στην τρυφερή συνδεσιμότητα, αλλά και στην (συν)εξάρτηση, 7.σε λειτουργίες εαυτοσκοπίας έναντι
ενόρασης, 8. στο γνωστό παραλήρημα, 9. στην σιωπή και την επίκτητη απόγνωση καθώς επίσης και 10.στην αλλαγή & τον
μεταβατικό προσανατολισμό σχεδιασμών ανάκαμψης, στις αντιστάσεις, την αλλοτρίωση, την σύγκριση και την (ψυχομετρική)
αξιολόγηση, την απόδοση, την προσδοκία, τις συγκρούσεις και τις επιλύσεις οδυνηρών εκκρεμοτήτων υπό το φως διαφορετικών
ψυχοπαθολογικών εκδηλώσεων. Συζητείται η πρόγνωση σε σχέση με την πρώιμη ή όψιμη εμφάνιση τέτοιων συμπτωμάτων στη ζωή,
ο πιθανός περιορισμός τους σε μεμονωμένες φάσεις της εξέλιξης με όλους τους κινδύνους παράβλεψής τους, η κατ’ αντιδιαστολή
εξίσου πιθανή γενίκευσή τους και μετατροπή τους ακόμη και σε διακριτά σύνδρομα στα προφίλ προσώπων, και γενικά η διαφορική
επικινδυνότητά τους –ιδίως ενόψει λοιπών φασικών επιβαρύνσεων στο διηνεκές του βίου των ευάλωτων προσώπων. Εννοείται ότι
ανά κάθε ηλικιακή ομάδα αναφοράς εξακολουθούν, όπως και στο Εξελικτική Ψυχοπαθολογία Ι να παρατίθενται στοιχεία φυσικών
διαταραχών που ενδέχεται να επιτείνουν τη βαρύτητα και σοβαρότητα της κλινικής εικόνας, στοιχεία πιθανής φαρμακολογικής
υποστήριξης και βέβαια στοιχεία δόκιμων ψυχοθεραπευτικών παρεμβάσεων. Ωστόσο, εδώ τα ίδια στοιχεία επέχουν πολύ
διαφορετική βαρύτητα και επομένως επεξεργασία, καθώς είναι το σύμπτωμα που δίνεται ως πεδίο διαθεματικής προσοχής κα, το
σημαντικότερο, ως ‘ευκαιρία’ για ουσιώδεις ζωτικής σημασίας δράσεις πρόληψης. Έτσι, το γνωστικό αυτό αντικείμενο υπηρετεί σε
δυνάμει μέγιστο βαθμό τον στόχο ευαισθητοποίησης και ενεργού κινητοποίησης των φοιτητριών και των φοιτητών μας στην
κατεύθυνση της έμπρακτης εμπλοκής τους στην εγνωσμένη ΠΡΟΛΗΨΗ. Διατηρουμένου, δε, του σκεπτικού, που συνιστά πρόσθετο
όφελος για τις φοιτήτριες και τους φοιτητές, και συγκεκριμένα αφορά στην πάγια εξέταση εκδοχών πρόβλεψης μεταλλασσομένων
και μετεξελισσομένων συμπτωματολογιών, ιδίως σε περιπτώσεις που πρώιμα εμφανιζόμενες διαταραχές μπορεί να μείνουν
αδιαχείριστες, εδώ η οπτική της έγκαιρης παρέμβασης ωριμάζει και εκτιμάται ότι συνεισφέρει σημαντικά στην προετοιμασία των
δεκτών μας αυτών για ουσιώδη παρουσία τους στην Αγορά Εργασίας, αφού τους εφοδιάζει με λεπτά κριτήρια ποιοτικής διαγωγής
τόσο των προσώπων του περιβάλλοντός τους, όσο και του ίδιου του εαυτού τους. Η εμπέδωση επιτυγχάνεται μέσα από την προβολή
επίλεκτου οπτικοακουστικού υλικού και ειδικών μαγνητοσκοπημένων συνεδριών με α-σθενείς εξασφαλισμένες ανά τα έτη από το
Τομεακό αρχείο αλλά και το προσωπικό έργο της διδάσκουσας. Η μάθηση ενισχύεται με παραπομπές σε ευρύ βιβλιογραφικό υλικό και
διαδικτυακή διερεύνηση σημαντικών εννοιών υπό πραγμάτευση. Απρόσκοπτη παρακολούθηση σημαίνει ασφαλώς αποκτηθείσα
εμπειρία των γνωστικών κύκλων Κλινικής Ψυχολογίας Ι: Προσανατολισμών, Κλινικής Ψυχολογίας ΙΙ: Διαγνωστικής, Θεωριών
Προσωπικότητας και βέβαια Εξελικτικής Ψυχοπαθολογίας Ι, για μία πιο μεστή ενεργοποίηση εδώ, που η εκπόνηση εργασιών αποκτά
μέγιστο ζωτικό ενδιαφέρον. Ύλη: έγκριτο εγχειρίδιο πεδίου δωρεάν, συνδυασμένο με τα διαγνωστικά εγχειρίδια που επεξεργάστηκαν
οι φοιτητές και οι φοιτήτριες στα προαναφερθέντα αντικείμενα, καθώς και πρόσθετες πηγές, με άδεια ανοικτής χρήσης στις πάντα
γραπτές εξετάσεις. Το Ειδικό Εργαστήριο Εαυτού [τ.Εργαστήριο Ειδικών Δυσκολιών προς μετονομασία] υπό την Διεύθυνση της
διδάσκουσας προσφέρεται για περαιτέρω μελέτη, κάλυψη αποριών και εργαστηριακό έργο φοιτητριών και φοιτητών.
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ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ
ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΕΣ ΠΑΡΑΔΟΣΕΙΣ F-2-F
& ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΤΗΛΕ-ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ / MENTORING
ΝΑΙ

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

Δραστηριότητα
Διαλέξεις τυπικά Διαδραστικές
Σεμινάρια κατά περίπτωση
Εργαστηριακή Άσκηση επί ειδικών θεμάτων
Άσκηση Πεδίου επί διαθέσιμων δυνατοτήτων
Κλινική Άσκηση επί διαθέσιμων πόρων
Διαδραστικές παρουσιάσεις φοιτητριών/ών
Συγγραφή εργασίας / εργασιών με προαίρεση
Χρήση διαδικτυακών πόρων
Εξετάσεις

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου

3/εβδομάδα
6Χ3ώρες/εξάμηνο
6Χ4ώρες/εξάμηνο
3-5/εβδομάδα
3-4Χ2ώρες/μήνα
14Χ7ώρες/μήνα
4-7/εβδομάδα
6-9/εβδομάδα
3/εξάμηνο

Γλώσσα Αξιολόγησης ΕΛΛΗΝΙΚΗ
Διαμορφωτική & Συμπερασματική Δοκιμασία με διαχείριση περιστατικών και ερωτήσεις διαγνωστικού και
διαφοροδιαγνωστικού τύπου της τάξης της επίλυσης προβλημάτων. Εργασίες: φοιτήτριες και φοιτητές
παροτρύνονται έντονα να εκπονήσουν εργασίες πεδίου. Οι εργασίες εμπλουτίζουν άμεσα τα προσόντα των δεκτών,
συνιστούν πρακτική προετοιμασία ένταξής τους στην Αγορά Εργασίας λόγω της διευρυμένης εφαρμοσιμότητας του
περιεχομένου ανεξαρτήτως τυχόν εκπαιδευτικής, ή/και άλλης θεραπευτικής εργασιακής απασχόλησής τους, αλλά
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και: εφόσον κριθούν ποιοτικά και ποσοτικά επαρκείς, όχι μόνο μπορεί να προσθέσουν έως και τρεις βαθμούς στην
τελική βαθμολογία των σταθερά γραπτών εξετάσεων, αλλ’ εκλαμβάνονται και ως οιονεί διπλωματικές και
μνημονεύονται σε σχετική συστατική επιστολή που συγγράφεται για τους επ αποφοιτήσει. Υπό προσδιορισμένη
ετήσια συνεργασία με την Ψυχιατρική του Ιδρύματός μας ομάδες ενδιαφερομένων εμπλουτίζουν περαιτέρω την
εμπειρία τους με τακτές συμπληρωματικές παρακολουθήσεις α-σθενών στο εκεί εναλλασσόμενο πλαίσιο έργου. Από
την τυπικά γραπτή τελική εξέταση εξαιρούνται (σπανίως) πρόσωπα ειδικών αναγκών.
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ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

-Προτεινόμενη Βιβλιογραφία : ναι: εκτενής, εναλλασσόμενη και επικαιροποιούμενη ανά έτος, συν δωρεάν εγχειρίδιο
-Συναφή επιστημονικά περιοδικά: ναι: εκτενής, εναλλασσόμενος και επικαιροποιούμενος ανά έτος όγκος δημοσιεύσεων
- Χρήση διαδικτυακών πόρων: ναι: διαθεματική σάρωση, επεξεργασία και αποτιμήσεις υλικού σε διεπιστημονικό επίπεδο

6. 2 Σκεπτικό Διδασκαλίας του Μεταπτυχιακού
Προγράμματος Μαθησιακών Δυσκολιών & Δυσλεξίας

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΞΕΛΙΚΤΙΚΗΣ ΨΥΧΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ, ΒΙΟΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΑΣ,
ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ & ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΣΤΟ ΦΑΣΜΑ ΜΑΘΗΣΙΑΚΩΝ & ΔΥΣΛΕΞΙΑΣ
ΗΘΙΚΗ &ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑ ΑΣΚΗΣΗΣ&ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΕΠΙΣΥΝΝΟΣΗΡΟΤΗΤΑΣ
Το κλινικό υλικό που διδάχτηκε στο Μεταπτυχιακό Μαθησιακών Δυσκολιών και Δυσλεξίας
αφορούσε στην εξοικείωση των δεκτών ιδίως με στοιχεία Εξελικτικής Κλινικής Ψυχοπαθολογίας,
με ειδικές ψυχολογικές επιπλοκές, με στοιχεία Βιοφαρμακολογίας, Ενδοκρινολογίας και
Ψυχιατρικής, αλλά και σε συνάρτηση με δυνάμεις που μπορούν να αναπτυχθούν ενόψει της
φασματικής εκδήλωσης των Μαθησιακών Δυσκολιών γενικότερα, των διαφόρων εκδοχών της
Δυσλεξίας, καθώς επίσης και με πρακτικές βιωματικές εμπειρίες μάθησης, ώστε μέσα από άσκηση
να είναι όλες και όλοι οι δέκτες αυτοί σε θέση να διαχειριστούν ζητήματα που άπτονται των
οικείων θεματικών όχι μόνον με τους τυπικά επιχειρούμενους, αλλά και με εναλλακτικούς
ευρηματικούς ιδιογραφικούς τρόπους προσέγγισης.
Το ευρύ θεματολόγιο που τέθηκε στην διάθεσή τους φαίνεται και από την επισκόπηση της
΄τριλογίας’ διακριτών διαστάσεων ελέγχου που τείνουν να εμπλέκονται στις εκφορές των
προσώπων καθημερινά – συγκεριμένα, προσωπικών παραγόντων, στενών οικογενειακών σχέσεων
και διαφόρων δευτεροταγών διαπροσωπικών και διομαδικών σχεσιοδυναμικών. Η συνεπήρεια
αυτών δεν εξαιρεί πρόσωπα που εμφανίζουν Δυσλεξία. Δεν εξαιρεί, όμως, ούτε τους κηδεμόνες
τους, ούτε άλλα πρόσωπα του περίγυρού τους. Η διαπλοκή γνωστών και συνηθισμένων
δυσλειτουργιών διαφόρων βαθμών σοβαρότητας διδάχτηκε με γνώμονα την μέριμνα να
διαμορφώσουν οι εκπαιδευόμενες και οι εκπαιδευόμενοι μία σφαιρική αντίληψη για τις πιθανές
εκφάνσεις της καθημερινότητας των προσώπων με Μαθησιακές Δυσκολίες και Δυσλεξία,
συνυπολογίζοντας, όμως, προσεκτικά, τους ενδεχόμενους επηρεασμούς και τις πιθανές
ανακυκλώσεις ίσως ακόμη και μόνον ήπιων δυσφοριών τους εκ μέρους των γύρω τους.
Για την καλύτερη δυνατή εξοικείωσή τους, λοιπόν, προσφέρθηκε σε κάθε μάθημα πλούσιο
οπτικοακουστικό υλικό, που υποστηριζόταν από σώμα σημειώσεων και από την πρόσθετη
παραγωγή του τρίπτυχου των στρεσσογόνων επιπλοκών, τις οποίες τα πρόσωπα συχνά
παρερμηνεύουν, υπερεκτιμούν ή υποτιμούν, με δυσμενή αποτελέσματα για την συλλογική τους
Υγεία. Όλα τα μαθήματα αποσκοπούσαν στην διευκόλυνση της διαχείρισης των στοιχείων που
προέβλεπε ο ευρύτερος προγραμματισμός του διττών ενδιαφερόντων αυτού Μεταπτυχιακού, προς
το οποίο εναρμονιζόταν τόσο το διδακτικό, όσο και το συγγραφικό και το εργαστηριακό έργο κατά
τις εργασίες του μεταπτυχιακού προγράμματος.
Όπως σε κάθε επιστημονική συναλλαγή, ιδίως διδακτικού διαδραστικού τύπου, η έννοια της
‘διδακτέας ύλης’ συνιστά συχνά επικίνδυνη, αν μη και εγκληματική έννοια, εάν το προς μετάδοση
υλικό παρεμείνει στατικά αναπαραγόμενο και εξαρτώμενο από μεμονωμένες πηγές. Στόχος σαφής
είναι ο ευρύτερος προβληματισμός και προσανατολισμός, με άφθονες παραδειγματικές αφορμές
από πολυπαραμετρικά συγκεντρωμένο συναφές υλικό – τέτοιο, που να στοιχειοθετεί την συνάφειά
του με το εκάστοτε ειδικό ζητούμενο, αλλά δίχως ποτέ να παραμελεί το ευρύτερο πλαίσιο αναφοράς.
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Είναι σύμφωνα με αυτήν τη διανοιακή πλαισίωση που το υλικό το οποίο εδώ σχεδιάστηκε σχεδόν
από μηδενικής βάσης, προσδιορίστηκε ώστε να αντλείται από, αλλά και να προσφέρεται υπό όρους
διεπιστημονικότητας και τεχνικώς με τρόπους πολυμεσικούς, ασκησιακούς και εμπειριακούς. Η
αρχιτεκτονική των επιμέρους μαθημάτων διακρινόταν, τόσο ως προς την ουσία τους, όσο και ως
προς την παρουσίασή τους από ανάλογα χαρακτηριστικά με εκείνα ακριβώς που παρουσιάζει η
πλειστάκις πιο σύνθετη απ’ ό,τι των καθημερινών προσώπων ζωή των προσώπων με Μαθησιακές
Δυσκολίες και Δυσλεξία. Έτσι και ως προς την προσωπική τους πρόσληψη του υλικού, όσο και ως
προς την έμπρακτη προετοιμασία τους για αντίστοιχο ύφος, τόνο και ρυθμό εφαρμογής των
γνώσεών τους, οι επιστημόνισσες και οι επιστήμονες που παρακολούθησαν τις εργασίες αυτού του
Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών εφοδιάστηκαν με επάρκεια και ενισχύθηκαν έως
εξατομικευμένης αυτοπεποίθησης για τις μετέπειτα δράσεις αρωγής τους προς τα οικεία ενδεή
πρόσωπα με Μαθησιακές Δυσκολίες και Δυσλεξία.
Δεν είναι τυχαίο ότι μία-προς-μία και ένας-προς-έναν οι απόφοιτοί μας διορίστηκαν άμεσα και
διατηρούν τις θέσεις εργασίας τους σε αυτό το πεδίο παροχής Υπηρεσιών στον Άνθρωπο. Το ότι
διορίστηκαν αμέσως οφείλεται κατ’ εξοχήν στον Δ.Στασινό που κατά την κατάρτιση ήδη της
Πρότασης διεξαγωγής του ΠΜΣ αυτού έθεσε προϋπόθεση την ιδιαίτερη μοριοδότηση των
συμμετεχουσών και συμμετεχόντων μετά την επιτυχή αποφοίτηση. Επιπλέον, ωστόσο, το ότι οι
τελευταίοι διατηρούν έως και σήμερα – παρόλες τις εργασιακές αντιξοότητες που βίωσε και βιώνει
αυξητικά η Ελλάδα – τις θέσεις λειτουργίας τους στο πεδίο βοηθείας προσώπων με Μαθησιακές
Δυσκολίες και των οικογενειών τους τόσο στον δημόσιο, όσο και στον ιδιωτικό τομέα, καταδεικνύει
πέραν αμφιβολίας ότι αγάπησαν και τιμούν το περιεχόμενο των γνώσεων που απέκτησαν – σε
έντονη αντίστιξη προς πλείστους όσους αποφοίτους που δεν επιδιώκουν τόσο ένθερμα την
εργασιακή εμπλοκή τους με θεματικές και πεδία που συνάδουμ με τα σπουδαστικά τους εφόδια.
Συγκεκριμένα, δε, για τα μαθήματα ελέγχου και ευθύνης της εδώ συγγραφέως, αξίζει να σημειωθεί
ότι κρίνοντας από την εκπεφρασμένη πολύ θετική ανατροφοδότηση που σε όλη τη διάρκεια των
μαθημάτων επαναλαμβανόταν από τους δέκτες, πιστεύεται ότι οι πολυδιάστατοι συσχετισμοί που
επιτεύχθηκαν στην μετάδοση του υλικού εγγράφηκαν εποικοδομητικά στην εμπειρία των
φοιτητριών και φοιτητών του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Δυσλεξίας που πραγματοποιήθηκε,
εκπληρώνοντας τους στόχους εφοδιασμού τους και τους σκοπούς ευρύτερης ετοιμότητάς τους προς
συνδρομή σε πρόσωπα με εκδηλώσεις Δυσλεξίας και στους οικείους τους.
.

6. 3 Πνεύμα Σεμιναριακής Ιαματικής Παρέμβασης
Πρόσκληση. Πρωτοβουλία Πολυπαραμετρικής Ενδυνάμωσης του Ανθρώπινου Δυναμικού Στο Γενικό
Νοσοκομείο Ληξουρίου
Εντατικό Πρόγραμμα Ενίσχυσης του Προσωπικού στο Γενικό Νοσοκομείο Ληξουρίου με Συγκροτημένη
Παρέμβαση Προαγωγής Ευρωστίας Ανόδου για τα Στελέχη στο σύνολό τους, κατανεμημένα σε 3
ομάδες: α) Βοηθητικό Προσωπικό, β) Διοικητικό Προσωπικό και γ) Ιατρικό Προσωπικό. Διεξάχθηκαν
Ειδικές Βιωματικές Εισηγήσεις σε βάθος τριμηνίας κατά το ακαδημαϊκό έτος 2009-10 προκειμένου για
την αυτοβελτίωση, αυτορύθμιση και αυτοαποτελεσματικότητά τους υπό τις έντονες συνθήκες των
εργασιακών και κατ’ επέκταση διαπροσωπικών πιέσεων που βιώνουν καθημερινά και επιβαρύνουν
την αποδοτικότητα, την επικοινωνιακή τους ευκρίνεια και την συνολικότερη ικανοποίησή τους από
τον Εαυτό και τα Έργα τους. Η παρέμβαση πραγματοποιήθηκε ύστερα από πρόσκληση και αφορούσε
σε όλα τα Στελέχη ανεξαιρέτως, που πρόθυμα συμμετείχαν σε όλες τις φάσεις, συμπεριλαμβανομένων
των επανειλημμένων ψυχομετρικών διαδικασιών, συνεντεύξεων, αξιολογήσεων. Πέραν των οφελών
που αποκόμισαν κατά την διάρκεια των βιωματικών ενοτήτων της παρέμβασης, υπήρξαν και δέκτες
άμεσοι των κύριων αποτελεσμάτων από τα ερευνητικά δεδομένα που προέκυψαν κατά τις επιμέρους
αποτυπώσεις εκφάνσεων της φυσιογνωμίας και της δράσης τους.
Η στατιστική επεξεργασία του ποσοτικού και του ποιοτικού υλικού που συγκεντρώθηκε αποτέλεσε εν
συνεχεία το περιεχόμενο επιστημονικών εισηγήσεων σε Επιστημονικές Διοργανώσεις μεγαλύτερου
βεληνεκούς και έτυχε επικρότησης και νέων προσκλήσεων συνεργασίας για περαιτέρω επεκτάσεις
των δράσεων ευαισθητοποίησης και ενεργοποίησης υπό το πνεύμα και το γράμμα της ρηξικέλευθης
Μεθοδολογίας ΜΔΤ.Π. Ευρωστίας Ανόδου.
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7. Πνεύμα Συγγραφικού Έργου
7. 1 Εποπτική Εξέταση του Έργου Συνολικά
7. 1.1 Τρία τα Επίπεδα Εκδίπλωσης του Έργου
Το έργο μπορεί να χωριστεί σε τρία επίπεδα ενδιαφέροντος και αντίστοιχης εντρύφησης.

Πρώτο Επίπεδο
Σε πρώτο επίπεδο αφορά στην πραγμάτευση θεμάτων που άπτονται άμεσα της Κλινικής
Ψυχολογίας και Ψυχοθεραπείας, με έμφαση σε κινδύνους νοο-ψυχο-φυσικών εκτραχύνσεων της
Υγείας των προσώπων. Σε δεύτερο επίπεδο, το έργο αφορά σε ζητήματα που καθόσον
εξακολουθούν να άπτονται κλινικών ψυχολογικών και ψυχοθεραπευτικών θεμάτων, τείνουν να
δώσουν παράλληλα προσοχή και έμφαση στην σύνδεση των θεμάτων αυτών με διάφορες
εκδοχές της χρήσης των νέων τεχνολογιών. Το τρίτο επίπεδο ενδιαφέροντος και ενασχόλησης
χωρίς να απομακρύνεται από την κλινική ψυχολογική και ψυχοθεραπευτική θεματογραφία,
εκτείνεται κατά τι για να εγκολπώσει ευρύτερους προβληματισμούς, με αιχμή τον φιλοσοφικό
προβληματισμό και τις πιθανές περιοχές δυνάμει σύγκλισής του προς τα κλινικά διαγνωστικά
και τα κυρίως ψυχοθεραπευτικά πράγματα.
Στο πρώτο επίπεδο μπορούν να καταχωριστούν ευκρινώς:
 το υπό κρίση σώμα του εγχειριδίου Προσανατολισμοί Κλινικής Ψυχολογίας και ΑναΠροσανατολισμοί Επιτυχούς Ψυχοθεραπείας,
 η ‘τριλογία’ των ισάριθμων εγχειριδίων εργαστηριακής εκπαίδευσης, που αφορούν σε
διαχείριση στρεσσογόνων και αγχογόνων εντυπώσεων των προσώπων υπό το καθεστώς
ειδικών βιωμάτων που είναι αντίστοιχα η ίδια η βιωμένη πίεση, το φάσμα πένθουςεπιθετικότητας και η επικινδυνότητα εγκαθίδρυσης θυματοποίησης αλλά και διαιώνισης
συμπεριφορών θύτη μέσα από ηλεκτρονικές συναλλαγές των προσώπων, και
 βεβαίως, τα δύο άρθρα για την Ευρωστία αντιπροσωπευτικών δειγμάτων του ανά την
Ελλάδα νοσοκομειακού προσωπικού, νοσηλευτών, τεχνολόγων εργαστηρίων και γιατρών.
 Το μεν πρώτο αφορά στις δυνάμει κλινικής σοβαρότητας επιπτώσεις, όχι της
εργασιακής εξάντλησης, αλλά της αλλοτρίωσης, την οποία αυτή διαπιστώνεται
πως υποκρύπτει αιτιακά, απειλώντας με επιδεινώσεις της ψυχολογικής
ισορροπίας των προσώπων.
 Το δεύτερο άρθρο αφορά στον προσωπικό χρόνο των ίδιων κατηγοριών
εργαζομένων σε ευαίσθητες θέσεις Υγείας, όπου κατά σύνδεση προς την
δυνατότητά τους να τον αξιοποιήσουν, αποκαλύπτεται η διαθεματική ισχύς, της
σημασίας, της αξίας, και της αιτιώδους θέσης της Ευρωστίας ως κινητηρίου στα
θεμέλια της προσωπικότητάς τους.
Επίσης, εδώ ανήκουν
 οι πολυετείς εργασίες στην Τηλεσυμβουλευτική, με αντιπροσωπευτική την εργασία που
υποβάλλεται στο πεδίο των επιδοτούμενων μελετών,
 η δουλειά στην μετα-γνωσιακή μεθοδοδολογία, που τίθεται υπό κρίση σε μορφή διαφανειών,
καθώς και
 η εργασία για την σχολική παρενόχληση, που επίσης υποβάλλεται σε διαφάνειες
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Δεύτερο Επίπεδο

Στο δεύτερο επίπεδο, που διακρίνεται να συνδέεται πιο στενά με τις ηλεκτρονικές συμπεριφορές
των προσώπων, τείνει:
 από τη μία πλευρά να ανιχνευτεί κατά την e-χρήση ένα πιθανό φάσμα επικινδυνοτήτων
για την νοο-ψυχο-φυσική τους Υγεία, και
 από την άλλη εκδηλώνεται ένα πιο έντονο ενδιαφέρον για την e-χρήση αυτή καθεαυτήν.
Ήδη, η διάθεση ανίχνευσης κλινικών επικινδυνοτήτων εντοπίζεται εν μέρει από του
προηγουμένου επιπέδου, αλλά εδώ μπορούν καθαρά να καταχωριστούν εργασίες όπως
 οι δύο εργασίες για την προσωποποίηση/εξατομίκευση του εκπαιδευτικού μηνύματος,
 το κεφάλαιο βιβλίου για την αρχιτεκτονική των συστημάτων μάθησης και βέβαια
 η δουλειά της ηλεκτρονικής παρακολούθησης για την βελτίωση των διατροφικών συνηθειών
των προσώπων
Εν τω μεταξύ, στο έργο αυτού του δεύτερου επιπέδου εντάσσονται και πιο εξειδικευμένα σε
τεχνικές τεχνολογικές λεπτομέρειες άρθρα, όπως είναι:
 το άρθρο που εξετάζει την ειδική διάρθρωση των ανοικτών συστημάτων μάθησης,
 το εργαστηριακό μάθημα που δίνεται αυτούσιο παρακάτω ως δείγμα γραφής για την
βιωματική δουλειά σε σύνδεση με την δραστηριότητα εκαπιδευτικής άδειας και με το
δεύτερο σε ισχύ επιδοτούμενο πρόγραμμα διαχείρισης, καθώς επίσης και
 η εργασία που υποβάλλεται σε μορφή διαφανειών και αφορά σε εκτενή έρευνα ηθικής και
δεοντολογικής αποτίμησης της e-χρήσης ειδικών πλέον προϊόντων της τεχνολογικής
προόδου, τα οποία παρουσιάζουν μέγιστο ενδιαφέρον για τις δυνατότητες αξιοποίησής τους
σε θεραπευτικές εφαρμογές. Αυτή άλλωστε η εργασία διενεργείται ανεξάρτητα από την
οργάνωση παρόμοιων εργαστηριακών εκπαιδεύσεων με το αμέσως προηγούμενο λήμμα.
Ιδίως τα τρία τελευταία αυτά κείμενα, αλλά και το διευρυμένο ενδιαφέρον στις πιθανές κλινικές
συνδέσεις με τις νέες τεχνολογίες στην πραγματικότητα συναποτελούν μέρος προσπάθειας με
ένα όραμα: την όσο το δυνατόν πιο ταχεία εγκαθίδρυση αφενός ευρύτερου ενδιαφέροντος,
αφετέρου έμπρακτης εμπλοκής κλινικών συναδέλφων με την δημιουργία ενός ειδικού Κλάδου
Τηλε-Ψυχοθεραπείας. Αυτός, δυνάμει, αναλύεται σε:
α) e-Κλινική Ψυχολογία,
β) e-Κλινική Ψυχοθεραπεία, και
γ) e-Συμβουλευτική Στήριξη,
με την πίστη ότι το e-μέσον αξίζει να αξιοποιηθεί, και μάλιστα επειγόντως, και να τεθεί στην
υπηρεσία του δυνάμει α-σθενούς e-χρήστη. Η προοπτική αυτή χαρακτηρίζεται εδώ επείγουσα
ιδιαιτέρως ενόψει
α) της μεγάλης ζήτησης,
β) της διακριβωμένα ανέλεγκτης προσφοράς αμφίβολης βοήθειας από ομοίως αμφίβολες πηγές,
αλλά και
γ) της αυξανόμενης απόστασης που λαμβάνουν τα πρόσωπα από την φυσική κινητικότητα και
τις δια ζώσης διανθρώπινες επαφές, περιορίζοντας τον φυσικό τους ορίζοντα και διανοίγοντας
τον πλασματικό εικονικό ορίζοντα.
Η e-Κλινική Ψυχολογία, η e-Ψυχοθεραπεία και η e-Στήριξη, σύμφωνα με το όραμα που μόνον η
εδώ συγγραφέας μοιάζει να επιδιώκει, προβλέπεται να κινητοποιούνται προς παροχές
ψυχολογικής υποστήριξης σε e-χρήστες μέσα από την συγρότηση ειδικών μεθοδολογιών που
οφείλουν να αναπτυχθούν για μία τέτοια διεύρυνση των δραστηριοτήτων τους. Καλούνται έτσι
προετοιμασμένοι ως ειδικοί τομείς e-στήριξης προσώπων, να αντικρίσουν με προβλεπτικό και
προληπτικό τρόπο τις συνθήκες εκείνες που ενδέχεται να απειλούν την ίδια την Υγεία πολλών eχρηστών. Καλούνται, δηλαδή, να δράσουν οργανωμένα, ώστε να ελαχιστοποιήσουν ως
καινοτόμες ειδικότητες την συναφή παραπληροφόρηση, και να εξουδετερώσουν τον ατάκτως
εριμμένο λόγο, που συχνότατα απαντά σε διάφορες ψευδευλαβείς των παροχών βοηθείας
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ιστοσελίδες, που αναφύονται απειλητικά και με ακόμη και επιβλαβή κίνητρα προς άγραν,
τελικώς, θυμάτων.
Η e-Ψυχοθεραπεία σύμφωνα με το όραμα αυτό της εδώ συγγραφέως δεν θα αντικαθιστά την
όποια πρόσωπο-με-πρόσωπο (f-2-f) ψυχοθεραπευτική επαφή των προσώπων με τον, ή την
αρωγό τους, αλλά θα την συνεπικουρεί και θα την συμπληρώνει, σε σύγχρονο ή ασύχρονο
επικοινωνιακό χρόνο ηλεκτρονικών επαφών, σε πεδία, θέματα και επόψεις ζωής, που τα
πρόσωπα άλλοτε δεν ‘προλαβαίνουν’ να καλύψουν μέσα από συμβατικές επαφές, άλλοτε
‘αφήνονται’ αφήνοντάς τα αδιαχείριστα (π.χ., internet addiction syndrome), κι άλλοτε ενδίδουν
σε ασύμφορες επιλογές υποδοχής βοήθειας από επικίνδυνους βοηθούς.
Η ηχηρή παρουσία της Ψυχοθεραπείας στα ηλεκτρονικά τοπία μέλλει ακόμη να φανεί, και προς
αυτήν την κατεύθυνση κινείται αυτό το μέρος του εδώ έργου. Τέλος,

Τρίτο Επίπεδο

Μπορεί να εντοπιστεί ένα τρίτο επίπεδο, που ασφαλώς καταλαμβάνει μικρότερο χώρο στο έργο,
αλλά την ίδια στιγμή αφορά σε ένα μεγαλύτερο βεληνεκές ενδιαφερόντων. Πρόκειται για μία
κλίση σε διαπραγμάτευση φιλοσοφικών θεμάτων, η οποία, βέβαια, διατηρεί το κλινικό πρίσμα,
αλλά παράλληλα τείνει να εξετάσει με όσο το δυνατόν μεγαλύτερη αυτοτέλεια θεματικές που
μπορεί να διαφωτίζουν την διεπιστημονική συνεργασία στην κατεύθυνση των πιθανών
συγκλίσεων. Δύο μόνον, ως όφειλαν άλλωστε, είναι οι αντιπροσωπευτικές εργασίες που
καταχωρίζονται στο επίπεδο αυτό:
 η εργασία για την θεραπευτική Φιλοσοφία, που διαπιστώνει πως παρεμβάλλονται ακόμη
πολλά εμπόδια εάν ήταν να λογιστεί η σύγκλιση των δύο κλάδων γόνιμη, και
 η εργασία που υποβάλλεται σε διαφάνειες μα και πάλι με ολόκληρο το αναλυτικό υλικό
κατάρτισής της, και αφορά στην συνομιλία Τίλλιχ και Ρότζερς – εκ νέου διαπιστώνοντας
δυστοκία κατά τις απόπειρες σύγκλισης της Συμβουλευτικής, στην περίπτωση αυτήν, με
την θεολογικά φιλτραρισμένη Φιλοσοφία.
Το κίνητρο στην περίσταση αυτή είναι σύστοιχο με το κίνητρο που ενεργοποιεί την όλη
ερευνητική διάθεση εδώ. Όπως φαίνεται σε όλη την έκταση του έργου, η ιδεολογία έλξης του
ενδιαφέροντος και της εξειδίκευσης αφορά στην Ευρωστία Ανόδου, ως εκείνου του
οργανωμένου από την συγγραφέα συλλεγέντα λόγου των προσώπων, που δύναται να
προσφέρει ένα πολύ αισιόδοξο και ταυτόχρονα χρηστικό εργαλείο εκπλήρωσης πλείστων
προτεραιοτήτων των προσώπων, με κορύφωμα την συνολική τους παροντική, αλλά και
αναδρομικά αποκαταστάσιμη και μελλοντικά προβλέψιμη και βελτιώσιμη Υγεία. Ωστόσο, μη
παύοντας να διατηρεί την επιφύλαξη έναντι του ίδιου της του σκεπτικού, η …τριών ταχυτήτων
αυτή ενασχόληση στο τρίτο τούτο επίπεδο βρίσκει μία διπλή ισορροπία: εάν, από μία τόσο
μακρινή διαδρομή, όσο είναι ο κλινικός αναλογισμός άλλων από τους κεντρικούς, εδώ
φιλοσοφικούς, κύκλους ενδιαφερόντων, αποδεικνυόταν δόκιμος (που ακόμη δεν το επιτυγχάνει,
όπως φαίνεται από τα πορίσματα των δύο τουλάχιστον αυτών εργασιών), τότε θα συνέτρεχε
λόγος για επίταση, ίσως, της προσοχής προς την συγκεκριμένη, φιλοσοφικής κλίσης
διεπιστημονική οδό. Εάν πάλι όχι, όπως προς ώρας είναι, τότε τείνει να επιβεβαιωθεί ακόμη και
από πεδία τόσο μακρινά η εξακολουθητική αξία της εντρύφησης στην ΜΔΤ.Π. Ευρωστία Ανόδου.
Έως στιγμής, η αξία της μοιάζει επαξίως να απορροφά την ενέργεια αυτού του έργου, ιδίως
εξαιτίας των πολύ ενθαρρυντικών εξελίξεων των ίδιων των δεκτών της.
Συνολικά, λοιπόν, ως προς τα τρία τούτα επίπεδα διαστρωμάτωσής του, το έργο δείχνει μία
συνέπεια ‘χοάνης’. Επικεντρώνεται με συμπαγές μεθοδολογικό υπόβαθρο στα περισσότερα
αριθμητικά έργα πρώτου επιπέδου, εκτείνεται με όσο μεγαλύτερη προσοχή γίνεται στο να
εγκολπώσει ζητήματα ηλεκτρονικού ενδιαφέροντος κατά την παραμονή στις θεματικές
μέριμνας που κληροδοτεί το πρώτο, και διατηρεί μία δίαυλο ανοικτή για θεωρητικούς
προβληματισμούς.
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7. 2 Πνεύμα και Περιεχόμενο της πλέον Πρόσφατης
Μονογραφίας ‘ΠιΚλιΨυ&ΑναΠΕΨυ’
Προσανατολισμοί Κλινικής Ψυχολογίας και
Ανα-Προσανατολισμοί Επιτυχούς Ψυχοθεραπείας
Το Προσανατολισμοί Κλινικής Ψυχολογίας και Ανα-Προσανατολισμοί Επιτυχούς Ψυχοθεραπείας
είναι έργο που λειτουργεί προς έναν διττό προσδιορισμό: υπαινίσσεται πως είναι βιβλίο, αλλά
χαμηλώνει τους τόνους και αυτοπροσδιορίζεται ως εγχειρίδιο.
Εγχειρίδιο, διότι παρουσιάζει οργανωμένα βασικές αρχές και θέσεις κυρίαρχων μοντέλων
προσέγγισης του Ανθρώπινου νοο-φυσιο-συναισθηματικού πόνου, καθώς κρίνεται αρμόδιο ως
αναγνωστικό υλικό και ως υλικό μελέτης ώστε να συνοδεύει αναγνώστες. Παρόλον τον όγκο
του, είναι φροντισμένο να είναι εύχρηστο και μπορεί να ισχυριστεί πληρότητα καθώς εκθέτει
τις πλέον ακτινεργές θεωρίες που οριοθέτησαν και οριοθετούν την Κλινική Ψυχολογία, στοιχεία
Ψυχοπαθολογίας και πάνω απ’ όλα, τις έγκριτες μορφές Ψυχοθεραπείας έως τις μέρες μας.
Βιβλίο, ωστόσο, τολμά να υπαινιχθεί πως είναι διότι δεν περιορίζεται σε μια συμβατική κριτική
αποτίμηση των μοντέλων αυτών. Συμβατική κριτική αποτίμηση σήμαινε άλλοτε μια άκρως
επιφυλακτική τοποθέτηση, που επισήμαινε επιμέρους και, συχνότερα, μόνον περιφερικές
αδυναμίες ενός έργου, με την ενδόμυχη διατήρηση της αμφιβολίας – μίας αμφιβολίας, που, με τη
σειρά της, είλκε καταγωγή από την εσωτερική αδυναμία του κριτή να αντιπαραθέσει κάποιον
ολοκληρωμένο, συνεκτικό και νοήμονα αντίλογο σε θεμελιακές ιδέες του κρινομένου. Στην
περίπτωση αυτή, όμως, το έργο διαθέτει ένα τέτοιο ολοκληρωμένο, συνεκτικό και νοήμον
πλαίσιο αναφοράς, που πράγματι τείνει να αντιπαρατεθεί σε βασικά παραδειγματικά στοιχεία,
τα οποία υποστηρίζουν τα ίδια τα θεμέλια των κυρίαρχων θεωριών που εκθέτει.
Βέβαια, το έργο διατηρεί βαθύτατη συνείδηση της ιστορικής σημασίας και της ιδιαίτερης
συμβολής κάθε μοντέλου. Δεν πραγματοποιεί λοιπόν την αντιπαράθεση αυτή αντιθετικά,
αποκηρυκτικά, ή ακυρωτικά, αλλ’ απεναντίας, διαλεκτικά, με σοβαρή πρόθεση πρότασης
τέτοια, ώστε η ολοκληρωμένη, συνεκτική και νοήμων μεθοδολογία που εκθέτει να τίθεται στην
διάθεση κάθε ενδιαφερόμενου προς συνδυασμένη αξιοποίηση των αρχών και των στοιχείων
του προκειμένου για την όσο το δυνατόν πιο αποτελεσματική συγκρότηση αγωγής και αρωγής
στο πολυταλανισμένο ενδεές Πρόσωπο, που α-σθενεί.
Το εγχειρίδιο χωρίζεται σε δύο μέρη. Το πρώτο μέρος του πραγματεύεται στοιχεία τα οποία
αφορούν στους Κλάδους της Κλινικής Ψυχολογίας και της Ψυχοθεραπείας, όπως συνδέονται
σημαντικά στο πεδίο της διαχείρισης του ανθρώπινου πόνου, καθώς και σε στοιχεία ενός
πρωτοταγούς προσανατολισμού στις θεμελιωδέστερες θεματικές που αφορούν στην
παθολογία όπως την διαχειρίζονται οι δύο Κλαδοι, εμπειρικά και εμπειριακά. Τέτοια στοιχεία
είναι οι εργαλειακές και οι επακόλουθές τους στατιστικές μετρήσεις που επιστρατεύονται για
την αποτίμηση της εκάστοτε ανθρώπινης τάσης, δυσλειτουργίας ή και οργανωμένης
διαταραχής, αλλά και η φαινόμενη διαπλοκή των γενεσιουργών τους αιτίων, το στρες και το
άγχος. Αυτό το μέρος καταλαμβάνει περίπου το ένα τέταρτο της έκτασης, με συνέπεια προς τις
αναλογίες που και άλλα εγχειρίδια υιοθετούν.
Στο δεύτερο μέρος θα περίμενε κανείς να συναντήσει την παραδοσιακή παράθεση των
κυρίαρχων μοντέλων, αρχής γενομένης από του ψυχοδυναμικού, εν συνεχεία του
συμπεριφορικού, ακολούθως του πελατοκεντρικού και τέλος του γνωσιακού μοντέλου, που
επισήμως είναι και το πλέον πρόσφατο σχετικά, αλλά και το πλέον δημοφιλές ιδίως κατά την
έσχατη δεκαετία, οπότε η συγχώνευσή του με το συμπεριφορικό μοιάζει να καταξιώνεται
παρόλη την αλλοτινή άσπονδη φιλία τους, ιδίως λόγω της δυναμικής τους παρουσίας μετά την
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σύγκλιση στις συνεργασίες τους με το βιο-κεντρικό μοντέλο.
Εντούτοις, η ακολουθία αυτή ανατρέπεται. Με δέος, αλλά και με χαρά, μα και με θάρρος – που
ειλικρινώς ελπίζεται να μην ιδωθεί ως θράσος, μολονότι ομολογουμένως αγγίζει τις παρυφές
του – πρώτο εκτίθεται το σκεπτικό της Μεθόδου ΜεταΔιαΤροπικής Ευρωστίας Ανόδου. Αυτή η
Μέθοδος έλκει μεν ιστορική καταγωγή από το παλαιότερο μοντέλο Ευρωστίας – για τις
προόδους του οποίου η ίδια η εδώ συγγραφέας υπήρξε πρωτεργάτις – αλλά κατά την
ανεξατητοποίησής από την ερευνητική δραστηριότητα που περιέβαλε εκείνο, η Μέθοδος αυτή
περιήλθε σε θεμελιώδη μετεξέλιξη ενός μεγάλου αριθμού τεχνικών, τακτικών και, κυρίως,
ιδεακών τοποθετήσεων. Διότι τα ευρήματά της έφτασαν να αποκαλύπτουν αδυναμίες ακόμη
και σε άλλοτε θεωρούμενα ως αυτονόητα εφαλτήρια, όπως η σημασία του στρες και του
άγχους.
Καθόσον η εδώ συγγραφέας τιμά την ιστορική της έμπνευση και αφετηρία από ακριβώς αυτού
του παραδοσιακού πλέον μοντέλου Ευρωστίας, πάντως, σήμερα είναι σε θέση να αρθρώσει
λόγο απευθείας μέσα από τον λόγο των προσώπων, και μέσα από επίπονους διαχρονικούς και
επανειλημμένους υπερεικοσιπενταετείς ελέγχους των υπεμφανών σημασιών του. Τούτες
πράγματι δείχνουν να επαρκούν, όχι μόνον για την ικανοποίηση όλων των θεωρητικών,
μαθηματικών και στατιστικών απαιτήσεων σχετικά με τα κριτήρια κλινικής ψυχολογικής
ευστάθειας της Ευρωστίας Ανόδου σε όρους επιστημολογίας, αλλά και για την ικανοποίηση
μείζονος αριθμού αιτημάτων των α-σθενών, αλλά και μη διαγνωσμένων προσώπων σε
εμπειρικό και εμπειριακό επίπεδο, έτσι, που να δύναται να αξιωθεί ευστάθεια και σε όρους
ψυχοθεραπείας. Διότι η λεπτομερής ερευνητική δραστηριότητα που αναπτύχθηκε ώστε να
διαμορφωθεί η Μέθοδος Ευρωστίας Ανόδου επιτυγχάνει να αποκαλύψει, όχι ασαφώς όψεις,
αλλά ευκρινώς το σύνολο των συστατικών του διαχρονικά Αγνώστου έως τώρα Εαυτού, καθώς
και των μηχανισμών διαμόρφωσης αυτής, της Υγείας του προσώπου. Τούτο, οδηγεί σε μεγάλες
δυνατότητες πρόληψης, και μάλιστα προβλεπτικής, αλλά επίσης δύναται, μέσα από βραχείες
ασκήσεις και μέσα από κατ’ εξοχήν εξωθεραπευτικές διεργασίες, να προσχωρήσει και σε
παρελθούσες επιβαρύνσεις του προσώπου και να μετακινήσει αποτελεσματικά μεγάλα
αντιλητπικά βάρη της προσοχής του, προάγοντας έτσι την συνολική του Υγεία. Πολύ
περισσότερο, το επιτυγχάνει αυτό πέρα από θεωρητικές επινοήσεις και μεταφυσικού τύπου
εμπνεύσεις, προσφέροντας στο πρόσωπο πραγματιστικά βιωματικές, ρεαλιστικές βελτιώσεις.
Τις αλληλένδετες ερευνητικές αφίξεις, στις οποίες εφελκύεται η Μέθοδος, τις συναντά κανείς
αναλυτικότερα στο οικείο πρώτο κεφάλαιο του δεύτερου μέρους του εγχειριδίου. Εκεί, γίνεται
λόγος για την περιγραφή του Εαυτού, για τους διαφορικούς συνδυασμούς των θεμέλιων
συστατικών του – όπως αυτά μέσα από ιδιότυπες επιλογές έμφασης του προσώπου-φορέα του
είναι δυνατόν να εμφανίζονται σε συσχετισμούς ασύμφορους για την Υγεία του – γίνεται λόγος
για την ιδιογραφία του προσώπου και για την σημασία των όρων ενός εγνωσμένου και κατά
προτεραιότητα αυτοπροσδιορισμού του, καθώς και λόγος για την θεμελιακά εποικοδομητική,
παρά την φαινομενική δυσφορία του για αυτήν, την εμφάνιση του στρες, του άγχους, και ακόμη
και αυτής, της νόσου, στην εμπειρία του.
Ήδη, από τις νύξεις αυτές διαφαίνονται μεγάλες διαφορές της Μεθόδου Ευρωστίας Ανόδου από
άλλες θεωρήσεις. Επειδή και από μεθοδολογικής, και από άποψης ευρημάτων, και από
διαμόρφωσης ιδεακού περιεχομένου (αφού με το ιδεακό υπόβαθρο που προσφέρουν τα
πρόσωπα είναι και που διαρθρώνεται η όλη Μέθοδος) οι διαφορές αυτές είναι πολύ
περισσότερες και βαθύτερες, η σύνθεσή τους συνιστά εύλογα το κριτικό σημείο αναφοράς για
το όλο πόνημα. Έτσι, κατά την εξέταση των ακόλουθων παραδοσιακών θεωριών που
κυριαρχούν στον χώρο της Κλινικής Ψυχολογίας, της Ψυχοπαθολογίας και της Ψυχοθεραπείας
και που παρατίθενται στα επόμενα κεφάλαια, επισημαίνονται επανειλημμένα οι περιοχές, ως
προς τις οποίες η Μέθοδος Ευρωστίας Ανόδου θα μπορούσε να αξιοποιηθεί για την αύξηση
απόδοσής τους και για την επέκταση των γνωστών θεμάτων ενδιαφέροντός τους, προκειμένου
για την μέγιστη δυνατή ωφέλεια του α-σθενούς προσώπου από την αξιοποίηση αυτή. Εφόσον
λοιπόν το σκεπτικό είναι να ιδωθούν με αυτόν τον διαλεκτικά κριτικό τρόπο οι εν λόγω
θεωρίες, γίνεται πλέον λίγο καλύτερα κατανοητό το γιατί η Μέθοδος αυτή προτάσσεται αυτών.
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Δεδομένου λοιπόν ότι τις αλληλένδετες δομές της Μεθόδου που προκύπτουν από την οικεία
έρευνα τις εκθέτει διεξοδικότερα το ομότιτλο αρχικό κεφάλαιο του δεύτερου μέρους του
εγχειριδίου, στο σημείο τούτο κρίνεται ορθό να εκτεθεί το πνεύμα του μάλλον, παρά οι τυχόν
λεπτομέρειες σχετικά με τις δομές αυτές. Αυτό γίνεται στην ενότητα που ακολουθεί αμέσως – η
οποία δίνεται τηρώντας αναλογικά την έκταση της όλης συγγραφής, που υπερβαίνει τις 800
σελίδες άκρως πρωτότυπης επεξεργασίας. Στην ακόλουθη ενότητα αναφέρεται ένα από τα
κρίσιμα στοιχεία του όλου πνεύματος συγγραφής. Αφορά στην σημασιακή βαρύτητα των, όχι
υποκειμενικών, αλλά ιδιογραφικών προσδιορισμών του προσώπου να κατευθύνει, εν τέλει, τα
επιμέρους τεκταινόμενα στον ψυχοθεραπευτικό χώρο και να προδιαγράφει σχεδόν κατά το
δοκούν την έκβασή τους, έτσι που να αναδύονται σημαίνοντες ψυχοθεραπευτικοί περιορισμοί.
Αυτοί αποδίδονται στην γενική απροσεξία στον πραγματικά ουσιώδη, υπεμφανή λόγο των
προσώπων και στην υποκατάσταση της κατανόησης για αυτόν από εξωγενώς προς το
πρόσωπο αναπτυγμένες θεωρίες. Αυτό το γεγονός, όμως, όπως φαίνεται, μπορεί να μετατραπεί
σε …μπούμεραγκ τόσο για τα ίδια τα παραδοσιακά μοντέλα, όσο και εξ αυτών για την ευεξία
του α-σθενή, που είναι και το απόλυτο ζητούμενο.
Αυτή η επιχειρηματολογία τείνει ταυτόχρονα να καλύψει και το πεδίο, όπου, σε παρόμοιες
διαπραγματεύσεις, είθισται να πλανάται και το ερώτημα περί της αξίας του εκάστοτε ανά
χείρας εγχειριδίου, όπως αυτό που τίθεται υπό κρίση. Διότι με την επισήμανση πως τελικώς από
τα παραδοσιακά μοντέλα έχει έως τώρα ουσιαστικά διαφύγει η ακριβόλογη ανάγνωση του
υπεμφανούς λόγου των προσώπων που α-σθενούν, ενώ από τα ίδια πρόσωπα είναι που
αναμένεται μια καλύτερη επίγνωση τόσο του Εαυτού, όσο και των μοντέλων που τείνουν να
διασφαλίσουν την Υγεία του προσώπου-φορέα του συνάγεται πως με όσα προσφέρει για τις
δύο αλλά και περισσότερες κατευθύνσεις προτεραιοτήτων Υγείας το εγχειρίδιο μπορεί με την
διαλεκτικά κριτική του προσφορά να ωφελήσει, αφενός τα ίδια τα μοντέλα, αφετέρου και,
υπεράνω όλων, το πρόσωπο.
Πρέπει να τονιστεί ότι το εγχειρίδιο Προσανατολισμοί Κλινικής Ψυχολογίας και ΑναΠροσανατολισμοί Επιτυχούς Ψυχοθεραπείας πολύ μικρή συνάφεια έχει με ένα προηγούμενο
εγχειρίδιο από την ίδια συγγραφέα με παρεμφερή τίτλο. Η μερική αυτή ομωνυμία οφείλεται
σχεδόν αποκλειστικά στην διαμορφμένη άποψη ότι κάθε εισαγωγικό των επικρατουσών
θεωριών έντυπο προσανατολίζει. Ακόμη και ένα άλλο σύγγραμμα, που η ίδια συγγραφέας
προετοίμασε (αλλά δεν υποβάλλεται εδώ προς κρίση) για το πεδίο της Ηθικής και
Δεοντολογίας, εμφνίζεται με τον ίδιο προσδιορισμό, ως: Προσανατολισμοί Ηθικής και
Δεοντολογίας στην Ευρεία Διαθεματική και Διαπροσωπική Ψυχοθεραπευτική Πράξη. Ειδικά για
το εγχειρίδιο υπό κρίση, όπως διαμηνύει ανα-προσανατολισμό, τόσο προσώπων και θεωριών,
όσο και των παραδειγμάτων, που τούτες εκπροσωπούν, η επιλογή των λέξεων είναι δηλωτική
της ελπίδας για φρέσκιες ιδέες, νέες κατευθύνσεις και αναθεωρημένες, ελπιδοφόρες βλέψεις
στον ορίζοντα για την προσέγγιση της ευεξίας του προσώπου. Και από την άποψη αυτή, το
εγχειρίδιο πρωτοτυπεί σε πολλά επίπεδα – σχεδόν τόσα, όσες και οι ανακαλύψεις που
αναδεικνύει και προωθεί επί τη βάσει της φυσιογνωμίας του προσώπου.

Γιατί, λοιπόν, ακόμη ένα εγχειρίδιο Κλινικής Ψυχολογίας και Ψυχοθεραπείας,
και μάλιστα με τόσο τολμηρό τίτλο;
Το βιβλίο παρουσιάζει θεμελιακές θεωρητικές αρχές και διαδεδομένες πρακτικές εφαρμογές
Κλινικής Ψυχολογίας και Ψυχοθεραπείας. Δίνει έμφαση στις πρώτες με το σκεπτικό της
μεγάλης τους χρησιμότητας στην κατανόηση των δεύτερων. Δίνει έμφαση στις δεύτερες με το
σκεπτικό της μεγάλης σημασίας τους για τη ζωή των αναγνωστών και των προσώπων στο
ευρύτερο κοινωνικό γίγνεσθαι.
Θεωρητικές αρχές φιλοσοφικού και ψυχολογικού περιεχομένου συχνά δεν εξετάζονται όπως
εδώ σε παρόμοια κείμενα, ιδίως στο φόβο της περιπλοκότητάς τους, και άρα στο φόβο της
δύσβατης διάρθρωσής τους. Έτσι, το καθημερινό πρόσωπο που αναζητεί ψυχοθεραπεία
‘αφήνει’ την μέριμνα για τέτοιες αρχές στους ειδικούς, που αναλαμβάνουν την περίπτωσή του.
Αυτές όμως οι αρχές διέπουν, ή δεν διέπουν, το σκεπτικό του προσώπου, για λογαριασμό του
οποίου εκείνοι αποφασίζουν ως προς το πώς θα διενεργηθεί η ψυχοθεραπεία.
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Ανάλογα με την ισχύ ή μη ορισμένων τέτοιων αρχών, προσδιορίζεται σε μεγάλο ίσως βαθμό η
προσωπική πρόοδος του α-σθενή. Πρέπει επομένως να γνωρίζει. Επιπλέον, πολλά πρόσωπα
που αναζητούν ψυχοθεραπεία προβαίνουν σε ελλιπείς ενέργειες αυτοδιαχείρισης, καθώς
τείνουν να αναθέτουν σχεδόν ολοκληρωτικά στους ειδικούς την λήψη ακόμη και λεπτομερών
αποφάσεων, δίχως ιδιαίτερη αυτεπιστασία. Επαφίενται στις επιλογές, τις γνώσεις και, ίσως το
σημαντικότερο, στην ιδεολογία που υποστηρίζει το εκάστοτε ψυχοθεραπευτικό μοντέλο, όπως
μπορεί να το ασπάζονται οι αρμόδιοι λειτουργοί της ψυχικής Υγείας. Πολλά πρόσωπα, δεν
επιδιώκουν να ενημερωθούν για τέτοια θέματα – πολλώ δε μάλλον να επιχειρήσουν έστω
υποτυπώδεις ελέγχους συμβατότητας ενός μοντέλου με προσωπικές τους κλίσεις, διαφέροντα
και βλέψεις.
Επαφίενται επίσης σχεδόν ολοκληρωτικά στων ειδικών τον σχεδιασμό και την στοχοθεσία, με
όχι σπάνιο αποτέλεσμα να μην γνωρίζουν επακριβώς τι να προσδοκούν ως προς την ευρύτερη
εξέλιξη της συνεργασίας τους με την/τον ψυχοθεραπεύτρια/τή τους.
Όχι πως αυτή η εμπιστοσύνη δεν συνυφαίνεται με την επίγνωση ότι και μόνον η εξειδίκευση
του προσώπου που ασκεί ψυχοθεραπευτικό έργο, αρκεί ίσως για την ανάθεση των λοιπών
ευθυνών του α-σθενή στην δικαιοδοσία εκείνου/ης, προς την/τον οποία/ο, άλλωστε, τα
πρόσωπα απευθύνονται ακριβώς με μία επίγνωση ‘αγνοίας’ τους για τις ειδικές πτυχές της
πορείας. Ωστόσο, η ονομαστική αξία του αυτονόητου δεν το καθιστά πάντα ισχύον, ούτε
διασφαλίζει την πιστότητα των εκβάσεων προς καθολικά επιθυμητές κατευθύνσεις.
Ακόμη, στην περίπτωση της ψυχοθεραπευτικής αγωγής υφίστανται και προϋποτίθενται
θεμελιακά διαφοροποιές συνθήκες από εκείνες, που τείνουν να ισχύουν στο πλαίσιο αγωγής
από την βιο-ιατρική φυσιο-κεντρική μέριμνα, και σπανιότατα διεκπεραιώνεται ποιοτικά η,
φαινομενικά εύλογη, ακολουθία:
εμφάνιση συμπτώματος → αναζήτηση εξειδικευμένης αρωγής με
πρόθεση εξάλειψής του → αμοιβαία σαφείς εναλλακτικές προσδοκίες
είτε απαλοιφής, είτε μείωσης, είτε καταστολής της έντασής του →
αμοιβαία συναίνεση για την μερική ή ολική επιτυχία του εγχειρήματος
→ ικανοποιητικό πέρας και μεστότητα κατά τα κλείστρα της
θεραπευτικής πορείας.
Μία κούρα για γρίππη ενδέχεται να παρακολουθεί πιστά και να πληροί πράγματι τέτοια
κριτήρια συνεχούς, αλλά μία κούρα για συμπτώματα, λ.χ., καταθλιπτικόμορφης κατήφειας, ή
για εκδηλώσεις γενικευμένης αγχώδους διαταραχής, ή για ταλαιπωρίες ιδεοκαταναγκαστικού
τύπου, συνιστά ενδελεχέστερη αγωγή, που εξυπακούεται από έναρξής της βαθύτερες και
ευρύτερες προσδοκίες εκ μέρους όλων των συμβαλλομένων:
α) εκ μέρους του θεράποντος προσώπου ακόμη και μία έμπνευση για κάποια εξωσυμβατική
εφαρμογή ίσως παρατείνει σε χρόνο, ή επιβαρύνει με κόπο την πορεία, και
β) εκ μέρους του θεραπευομένου η διεύρυνση του πεδίου αιτημάτων είναι σχεδόν βέβαιη, με
προοδευτική αύξηση των ελπίδων για επίλυση, όχι απλώς του συμπτώματος που φάνηκε να
οδήγησε σε αναζήτηση αρωγής, αλλά πλείστων όσων πρόσθετων ζητημάτων που έρχονται στο
προσκήνιο ένεκα ίσως και μόνον της απόλαυσης της φροντίδας.
Επομένως, σχεδόν εξ ορισμού της ψυχοθεραπευτικής συνεργασίας, και μόνον εάν αναλογιστεί
κανείς τα προστιθέμενα αιτήματα του α-σθενή στην πορεία, συνάγεται πως στην
κατεύθυνση των εκβάσεών της οι εναλλακτικές εκδοχές είναι εκθετικά πολλαπλάσιες,
τόσο εκείνων των στοιχείων, που θα προέβλεπε μία σωματο-κεντρική επιπλοκή, όσο και
εκείνων, που το έμπειρο πρόσωπο που ασκεί ψυχοθεραπευτικό έργο θα ανέμενε αρχικά να
ανακύψουν. Και επειδή από την εκτύλιξη τέτοιων αρκετά απροσδόκητων εκδοχών
πολλαπλασιασμού των αιτημάτων του α-σθενή εξαρτάται, όχι στενά το θεραπευτικό
αποτέλεσμα, αλλά ευρύτερα, η ικανοποίησή του από αυτό (όπως αυτή φτάνει συχνά να είναι
και όλως ανεξάρτητη των ρεαλιστικών αποτιμήσεων της απόδοσης, είτε ενός μοντέλου, είτε
και της/του λειτουργού του), τελικά, δεν φαίνεται πρόσφορο να ανατίθεται όλως η πορεία
στην εκ των πραγμάτων έμπιστη φυσιογνωμία του ειδικού προσώπου, ή/και στην πολιτική
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του. Ακόμη και εάν η τελευταία περιλαμβάνει αρχές προετοιμασίας του ενδεούς προσώπου για
διάφορες πιθανές εκδοχές συνέχειας και έκβασης, ωστόσο, δεν παύει να αποκλείεται η
μειωμένη του ικανοποίηση. Μάλιστα, μειωμένη ικανοποίηση μπορεί ακόμη και να
προσδοκάται, σχεδόν με βεβαιότητα, δεδομένων των πολλών εμπειρικών και εμπειριακών
επαληθεύσεων μίας, ει μη δυσφορίας, πάντως μη-συνολικής ευεξίας των προσώπων μετά τα
κλείστρα του ψυχοθεραπευτικού κύκλου.
Έπεται ότι κατά την έναρξη της ψυχοθεραπευτικής πορείας περισσότερες από τις συνήθεις
προϋποθέσεις ανάθεσης χρειάζεται να απασχολούν το ενδεές πρόσωπο. Αφού όμως τούτες
κατά κανόνα δεν διασφαλίζονται σε όρους εκπαιδευτικούς, που, ιδανικά, θα εγκαλούσαν
σχολικούς φορείς για πρώιμη μέριμνα και ειδικών φορέων αγωγής του πολίτη για θεσμική
διασφάλιση γνώσης, καταλήγει να είναι προς τον ταλαιπωρούμενο α-σθενή που στρέφονται τα
βλέμματα, ίσως όλων. Ενδόμυχα πολλοί μοιάζει να ευελπιστούν για μία εκτεταμένη
ευαισθητοποίηση του ίδιου του α-σθενή στον τομέα της προβλεπτικότητας – όπως τούτη
συναρτάται άρρηκτα από τον βαθμό επίγνωσης της προσωπικής του αποβλεπτικότητας. Διότι
μία τέτοια εξέλιξη θα υποσχόταν και την απρόσκοπτη μετάβαση, ενίοτε και υπέρβαση που με
τη σειρά τους τα μοντέλα αιτούνται από τον ίδιο.
Μεγάλη προσοχή απαιτείται εδώ, καθώς ο συλλογισμός μοιάζει ταυτόχρονα και εύλογος, και
δέων, αλλά και αδιέξοδος. Αφού υποτίθεται πως ακριβώς ως μη-ειδικός ο α-σθενής περιέρχεται
στην μέριμνα ειδικών, πώς τάχα να αναμένεται, ή καν να προτείνεται, το να διαθέτει ο ίδιος
επίγνωση της προσωπικής του προθετικότητας, ώστε να επιδοθεί με τρόπο έγκυρο και
αξιόπιστο σε διερευνήσεις προβλεπτικού τύπου, που, μάλιστα, να ικανοποιούν, ει δυνατόν εκ
των προτέρων, τόσο το γνωσιολογικό, όσο και το κριτήριο πληρότητας, ή έστω επάρκειας των
προσδοκιών του;
Είναι ακριβώς στο σημείο τούτο, που από την μεθοδολογία Ευρωστίας Ανόδου αντλείται η
βεβαιότητα πως δεν πρόκειται για αδιέξοδο. Απεναντίας, πρόκειται για θεματική επιλογών,
που αφορούν στον εγγενή προγραμματισμό του Εαυτού. Είναι εδώ που η Μέθοδος Ευρωστίας
Ανόδου ανακαλύπτει πως είναι πράγματι δυνατόν να γίνει λόγος περί ενδόμυχης
σκοποθεσίας του Εαυτού, και μάλιστα με εγγυήσεις αναβάθμισης του προσώπου. Μάλιστα,
η εκπλήρωση τέτοιων εγγυήσεων μέσω της Μεθόδου δύναται να επισπευσθεί, αλλά και να
ενεργοποιήσει συνειδητά το πρόσωπο να προωθεί τον αναβιβασμό του τόσο ποσοτικά, όσο
και ποιοτικά. Επιπλέον, μέσα από την κατάλληλη εξοικείωσή του με συναφείς ασκήσεις, να
εγκολπώνει με τέτοια συνέπεια εποικοδμητικές τακτικές, ώστε να διαχειρίζεται αποδοτικά τα
ζητήματα ενδιαφέροντός του εν τω γενέσθαι αυτών. Ακόμη και όταν οι έξοχες προοπτικές του
Εαυτού συσκοτίζονται, ή/και αλλοιώνονται από τις προσωπικές πλάνες και, βαθύτερα, από το
δυσλειτουργικό σενάριο, το οποίο φασικά ενεργοποιεί το πρόσωπο εν ονόματι
ετεροκαθορισμένων προτεραιοτήτων του – όπως αυτές αναφαίνονται κατά την (ελλιπή)
αναγνώριση της προσωπικής του αξίας – εντούτοις εξακολουθεί να είναι εφικτή η ευαγής
αναδιάρθρωση των επιλογών υπονόμευσης της Υγείας.
Είναι επίσης δυνατόν να ειπωθεί μέσα από ευκρινή ερευνητικά, συμπεριλαμβανομένων έως και
μετα-αναλυτικών, ευρήματα, ότι από του ιδιόγραφου σεναρίου του καταδεικνύονται ευκρινώς
και οι διάφορες, παρεκκλίνουσες των συμφερόντων του ευεξίας, κατευθύνσεις. Μπορεί ακόμη
να διατυπωθεί με ασφάλεια πως, εάν δεν ληφθεί κατάλληλη μέριμνα, ιδιογραφικά είναι που το
πρόσωπο προδιαγράφεται να κινηθεί στο ψυχοθεραπευτικό πλαίσιο, και πως έτσι, εν γένει
ιδιοθετικά, είναι που εμμέσως, πλην αποφασιστικά θα διευθύνει την ψυχοθεραπευτική πορεία.
Τούτο δεν ισχύει μόνον για τα ψυχοθεραπευτικά πράγματα, αφού γίνεται όλο και πιο σαφές
ότι, εν τέλει, τα πρόσωπα θα πουν ό,τι θέλουν να πουν, και θα πράξουν ό,τι θέλουν να
πράξουν, ανεξαρτήτως του τι τους ζητείται.
Από την εμπειρική παρατήρηση είναι γνωστό πως εκ πρώτης το πρόσωπο ενδέχεται πράγματι
να δηλώνει άγνοια θεραπευτικών τακτικών, τεχνικών και μεθοδολογίας, να παραχωρεί
δικαιώματα αποφάσεων για το είδος τους και να επαφίεται στην επαγγελματική πρωτοβουλία
για τις σχετικές ενέργειες. Αλλά ούτε από άγνοια των ευρύτερων σκοπών του για το
περιεχόμενο των προσδοκωμένων στοιχείων και εκβάσεων της συνεργασίας διακρίνεται, ούτε
ως έρμαιο των θεραπευτικών επιλογών για τον σχεδιασμό και την υλοποίηση των εν λόγω
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αποφάσεων μπορεί να χαρακτηριστεί. Στην πράξη, ο θεραπευτικός προτασιακός λόγος συχνά
αναιρείται, αναβάλλεται, αμφισβητείται, τροποποιείται, ή και μεταλλάσσεται άρδην εκ μέρους
του α-σθενούς, το πληροφοριακό υλικό προς επεξεργασία φιλτράρεται και ελέγχεται
ολοκληρωτικά από την κρίση, την κριτική του ιεράρχηση και την προθυμία του να εμπλακεί με
διεργασίες αλλαγής, ενώ ακόμη και οι τυχόν συγκεκριμένες θεραπευτικές συστάσεις είναι πολύ
πιθανόν να πέσουν στο κενό, δίχως το α-σθενές πρόσωπο να αποπειραθεί εφαρμογή τους.
Από αυτά, τρία τουλάχιστον στοιχεία αναδύονται.
Πρώτον, ότι η κατεύθυνση του προσώπου, ακόμη και στην πλέον αυτοβούλως επιλεγείσα
ψυχοθεραπευτική πορεία, τείνει τελικώς να διευθύνεται εκ των ένδον – με το ‘ένδον’ τώρα,
από την Μέθοδο που αναλύεται στο υπό κρίση εγχειρίδιο, να μπορεί να περιγραφεί στις
διακριτές ποιότητες του Εαυτού, και, το σπουδαιότερο, να μπορεί μέσα από αυτές να
ανιχνευτεί τόσο αποδοτικά, ώστε το πρόσωπο να απελευθερωθεί από μεγάλο μέρος των
δυσκολιών του, που δυσχεραίνουν την βελτίωσή του
Δεύτερον, ότι εάν, μέσα από μία αναδιαρθρωμένη ψυχοθερεπευτική κατανόηση του ποιού και
του ποσού του, δεν βοηθηθεί να φτάσει το ίδιο το πρόσωπο να εντρυφήσει ενδελεχέστερα
στην σημασιακή βαρύτητα του ίδιου του, του ευρύτερα νοούμενου λόγου, και μάλιστα κατά
παραλληλία προς τούτο, εάν δεν λάβει διευρυμένη ενημέρωση για την δυνάμει συμβατότητα, ή
μη, του πεποιθησιακού περιεχομένου, ακόμη και θεραπειών επιλογής του, με τις εγγενείς του
κλίσεις, τότε οι άδηλες προσδοκίες του απειλούν να μειώσουν, ή ακόμη και να εξουδετερώσουν
μείζον μέρος της όποιας ψυχοθεραπευτικής προσπάθειας και τουλάχιστον να καθυστερήσουν
έτσι την ανάκαμψή του. Τέλος, ακόμη ένα στοιχείο αναδύεται επιτακτικά:
Τρίτον, λοιπόν, ότι εάν δεν αποκτήσουμε επίγνωση αυτού ακριβώς, του άδηλου λόγου του, και
δη με τρόπους α) ‘εξω-θεωρητικούς΄, δηλαδή επικεντρωμένους στην ρεαλιστική και εκ των
ένδον διαμορφούμενη εικόνα του προσώπου, και β) ‘εξω-μεταφυσικούς’, δηλαδή
απαλλαγμένους από ερμηνειακές προβολές ισχυρισμών από καθέδρας και βεβαιοτήτων
από έμπνευσης ότι τάχα ο λόγος του προσώπου είναι κατανοητός, μόνο και μόνο επειδή
δυνάμεθα να περιγράψουμε τα συμπτώματά του, τότε, αν μη τι άλλο, η Ψυχοθεραπεία θα
συνεχίσει να φθείρεται προσμετρώντας συγκριτικά το ανάστημά της άλλοτε με όμορες, κι
άλλοτε με όλως ανοίκειες, έως και κίβδηλες προσεγγίσεις, που παραπλανούν το πρόσωπο για
την αποδοτικότητά τους μόνο και μόνο επειδή το γοητεύουν με αναπόδεικτο υλικό,
απειλώντας να διαιωνίσουν την απορία, την ένδεια και την α-σθένειά του.
Με αυτά τα εφόδια, που όμως ταυτόχρονα συνιστούν και επαχθή φορτία έως μία ελπιδοφόρο
ευρύτερη αναγνώριση και απήχηση της Μεθόδου, το έργο κατατίθεται με εμπιστοσύνη στην
προσοχή των δεκτών του.

7. 3 Πνεύμα Συμμετοχής σε Επίλεκτα Επιδοτούμενα
Ερευνητικά Έργα: Το Παράδειγμα Τηλε-Στήριξης
7.3.1 Υλικό Τηλεσυμβουλευτικής Υποστήριξης
Έργο: Υπηρεσίες Γραφείου Διασύνδεσης Πανεπιστημίου Ιωαννίνων
Δράση:Υλικό Τηλεσυμβουλευτικής Υποστήριξης
Θέση: Υπεύθυνη Δράσης
Υπό Κρίση το 1ο Μέρος του ομόλογου βιβλίου από το ερευνητικό έργο [ως: 3.21]
Η Υπηρεσία Διασύνδεσης, όπως λειτουργεί μέσα από το Γραφείο Διασύνδεσης (ΓΔ), είναι δομή
του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων που στοχεύει και δραστηριοποιείται στην κατεύθυνση
υποστήριξης του φοιτητικού πληθυσμού πρωτίστως ως προς τις νεανικές ανάγκες ορθού
προσανατολισμού φοιτητριών και φοιτητών στην αγορά εργασίας – ως λογικής προέκτασης της
σπουδαστικής τους ιδιότητας.
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Στοχεύει παράλληλα στην προοδευτική βελτίωση τόσο της ποιότητας, όσο και της ποσότητας
των παροχών της ως Υπηρεσίας προς τον ίδιο πληθυσμό. Τούτο αναλύεται σε μια σειρά
επιμέρους στόχων, που αφορούν σε αυτές ακριβώς τις ποιοτικές και ποσοτικές διαστάσεις.
Ποσοτικά, το Γραφείο Διασύνδεσης (ΓΔ) ενεργοποιείται σταθερά στην επανειλημμένη
χαρτογράφηση των φοιτητικών αναγκών, και προβαίνει σε ανάλογο σχεδιασμό και
αναμόρφωση των στρατηγικών του για την προσέγγιση των θεμάτων που απασχολούν το
φοιτητικό πληθυσμό, τις οποίες επίσης καταγράφει και αναδομεί επισταμένως. Παράλληλα, το
ΓΔ επενεργεί συνειδητή παρακολούθηση και αναδιάρθρωση του δικού του status, ώστε να είναι
σε θέση να καλύψει όλο και περισσότερα, αλλ’ επιπλέον όλο και πιο περίπλοκα φοιτητικά
αιτήματα, έτσι όπως αυτά διαμορφώνονται στο πλαίσιο του, όλο και πιο απαιτητικού,
εκπαιδευτικού γίγνεσθαι, και μάλιστα σε έναν ραγδαία μεταβαλλόμενο κόσμο.
Ποιοτικά, οι προκλήσεις, που το Γραφείο Διασύνδεσης διαχειρίζεται, αφορούν στην επιταγή
ενδυνάμωσης του φοιτητικού πληθυσμού, που αποδεδειγμένα αυξάνεται αριθμητικά και σε
επίπεδο πολυπολιτισμικό, μα και ενσωματώνει προοδευτικά μεγαλύτερους αριθμούς ατόμων με
ειδικές δεξιότητες, ιδιαιτερότητες και αδυναμίες. Επίσης, το ΓΔ κατά τεκμήριο ανυψώνει τον
πήχυ των αξιώσεών του στο φόντο της νέας εποχής, που, εμφανώς πλέον, τείνει να
προσδιοριστεί από τουλάχιστον το δίπτυχο των τεχνολογιών της πληροφορίας από τη μια,
και των ρευμάτων της δια βίου μάθησης από την άλλη πλευρά. Εν τω μεταξύ, πρόσθετες
προκλήσεις αυτής της ποιοτικής διάστασης αφορούν βεβαίως και στην εξέλιξη του ίδιου του
προσωπικού του, όχι μόνον ως προς τη διαχειριστική ικανότητά του, αλλά και ως προς τον εν τω
βάθει εμπλουτισμό των ιδιοσυστασιακών του χαρακτηριστικών, με τρόπους που να εγγυώνται
αποτελεσματικότητα, η οποία, όμως, οφείλει να εξασφαλίζεται με τέτοιους τρόπους, που να
διαφυλάττεται στο μέγιστο βαθμό η δυνατότητα ανταπόκρισης στις φοιτητικές ανάγκες δίχως
κινδύνους εξουθένωσης των λειτουργών του.
Η τηλεσυμβουλευτική εμφανίζεται σήμερα ως η πιο χρήσιμη και αποδοτική προσέγγιση των
θεμάτων αυτών, καθώς υπόσχεται ευρύτερη κάλυψη των φοιτητικών αναγκών και ταυτόχρονη
διασφάλιση εχεγγύων για την καλύτερη δυνατή λειτουργία των στελεχών του ΓΔ. Πρόκειται για
την ηλεκτρονική εκδοχή επαφών με υπηρεσίες παροχής βοήθειας, που διευκολύνουν α) τους
χρήστες στην πρόσβαση στην πληροφορία, αλλά και β) τους παροχείς βοηθείας στη μέγιστη
δυνατή οργάνωσή της, ώστε η πληροφορία να διαχέεται απρόσκοπτα προσπερνώντας εμπόδια
ακόμη και σχετικά με το ολιγάριθμο κάθε φορά προσωπικό που στελεχώνει τις υπηρεσίες αυτές.
Η τηλεσυμβουλευτική προσφέρει τη δυνατότητα εξ αποστάσεως υποστήριξης του φοιτητικού
πληθυσμού α) υπό πιεστικές συνθήκες έλλειψης χρόνου και πόρων, β) υπό τον περιορισμό
πιθανοτήτων ή και πρακτικών επικοινωνίας πρόσωπο-με-πρόσωπο, και γ) υπό την επιταγή της
ανάγκης για αφομοίωση μεγαλύτερων όγκων πληροφοριακού αλλά και υποστηρικτικού υλικού.
Χρησιμοποιείται έτσι η τεχνολογία των τηλεπικοινωνιών και του διαδικτύου (e-mail, συστήματα
τηλεδιασκέψεων, chat κλπ.) από καταρτισμένες και καταρτισμένους τηλε-μέντορες σε τακτική
ή εθελοντική θέση, που μπορούν να παρέχουν στους φοιτητές: α) ακαδημαϊκές συμβουλές και
βοήθεια για συγκεκριμένα ζητήματα επί της σπουδαστικής και εν γένει ακαδημαϊκής τους
προόδου, β) εποπτεία/παρακολούθηση επίλεκτων στοιχείων του έργου και των
δραστηριοτήτων τους, και γ) συμβουλευτική για τον επαγγελματικό τους προσανατολισμό και
σταδιοδρομία. Με την ποιότητα του μέντορα να μας έχει παραδοθεί ήδη από την ομηρική
ελληνική εμπειρία, ο εναρμονισμός στη σύγχρονη εκδοχή της, αυτή, του τηλεμέντορα, ανοίγει
τον ορίζοντα στις σύγχρονες υπηρεσίες να προσαρμόσουν τις υποστηρικτικές τους δράσεις εξ
αποστάσεως, προκειμένου για την ευρύτερη, βαθύτερη, περιεκτικότερη, μα και μακροπρόθεσμα
βιώσιμη εκπαίδευση του ευρωπαϊκού φοιτητικού πληθυσμού σε σύγχρονα, επίκαιρα θέματα και
πεδία, ώστε να ενισχυθούν οι δεξιότητες που περιμένουμε να έχουν οι ευρωπαίοι πολίτες στο
κατώφλι της τρίτης χιλιετίας. Στον τομέα της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης και ειδικά σε
πλαίσια e-learning μεθόδου, συμμετέχουν οι φοιτήτριες/φοιτητές και οι τηλεμέντορές τους –
εκείνες και εκείνοι δηλαδή οι ειδικοί/ές σύμβουλοι, εθελοντικά ή μη, σε διανοητικές συνεργασίες
που ειδάλλως, άλλοτε δεν θα πραγματοποιούνταν ποσώς, κι άλλοτε ενδεχομένως θα
εκπληρώνονταν ελλιπώς, λόγω του πλήθους των ποικίλων προσκομμάτων, που ήδη
αναφέρθηκαν, και θα φανούν και παρακάτω. Διάφορα μοντέλα τηλεσυμβουλευτικής έχουν κατά
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καιρούς προταθεί και εφαρμοστεί, σε προγράμματα όπως το eLearning, το IST, τα Προγράμματα
Επιχειρηματικότητας, το Comenius, το MINERVA, το EQUAL, το Leonardo Da Vinci κλπ., χωρίς
όμως να μπορεί να ειπωθεί πως η εφαρμογή τους τελικά γενικεύτηκε, ιδίως, δε, στην Ελλάδα.
Επιπλέον, μπορούν να εντοπιστούν και οι διάφορες έως τώρα αδυναμίες τους στην πράξη,
καθώς πολλά από αυτά τα μοντέλα παρέμειναν σε στάδια ενός μάλλον στατικού χαρακτήρα, εν
είδει βάσης δεδομένων, και εν είδει καταλογογραφημένων καταχωρήσεων, με αυτό να σημαίνει
ότι δεν παρακολούθησαν τις σύγχρονες εξελίξεις, που επιτάσσουν πλέον για α) ενεργό
διανάδραση με τους χρήστες, αλλά και β) προσωποποίηση των παροχών προς αυτούς.
Επιπροσθέτως, οι ίδιες οι έως τώρα υπηρεσίες βοηθείας προς τους φοιτητές δεν είχαν τα
κατάλληλα εργαλεία, ή και την κατάλληλη στήριξη για παροχές πολυδιάστατες προς τον
φοιτητικό πληθυσμό, παρόλο που είναι γνωστό πως η μετέπειτα επαγγελματική αποκατάσταση
οικοδομείται ήδη από τα φοιτητικά χρόνια και τα είδη της συνδρομής προς τα πρόσωπα που τον
απαρτίζουν χρειάζεται πάντα να εκτείνονται σε πολλαπλά επίπεδα, μαθησιακά, διαπροσωπικά,
επικοινωνιακά, σχεσιοδυναμικά, κι ακόμη και ψυχολογικά.
Ήδη το ΓΔ του Πανεπιστημίου των Ιωαννίνων έχει αναπτύξει ενέργειες τηλεσυμβουλευτικής με
μεγάλη επιτυχία στην εκπλήρωση των επιμέρους στόχων του για κάλυψη φοιτητικών αναγκών,
σε όρους ιδίως ευαισθητοποίησης και καθοδήγησης στις εργασιακές και απασχολησιακές
κατευθύνσεις που προσφέρονται. Είναι κατάλληλη στιγμή για μια αποτίμηση της
πραγματικότητας με βάση τη συσσωρευμένη εμπειρία αλλά και τις νέες προκλήσεις που
ξεπροβάλλουν.
Παρατηρήσεις που έχουν καταγραφεί επανειλημμένα για τις επεκτεινόμενες ανάγκες του
φοιτητικού πληθυσμού περιλαμβάνουν αξιοπρόσεκτες τέτοιες προκλήσεις:
ΠΡΟΚΛΗΣΗ 1. Η υποστήριξη από το Γραφείο Διασύνδεσης σταδιακά απαιτεί επεκτάσεις δράσεων
και πρώτιστα την προσφορά ευκαιριών, ώστε οι φοιτήτριες και οι φοιτητές να συντονίζονται
από πολύ νωρίς στις απαιτήσεις των εργασιακών περιβαλλόντων τα οποία οι ίδιοι αργότερα θα
στελεχώσουν. Μάλιστα, ένας τέτοιος συντονισμός αξίζει να ξεκινά, ει δυνατόν, από του πρώτου
έτους ακαδημαϊκής τους φοίτησης, συνυπολογίζοντας τις τυχόν ειδικές ανάγκες συγκεκριμένων
ατόμων, τις τυχόν ιδιαίτερες πολιτισμικές τους ιδιαιτερότητες, αλλά και τα προσωπικά τους
οράματα. Ιστορικό: Αυτό δεν ήταν τόσο έντονα φανερό σε προηγούμενα χρόνια, που μόνο περί
το τέταρτο έτος φοίτησής τους στην τριτοβάθμια οι φοιτητές έρχονταν σε επαφή με παρόμοιες
υπηρεσίες, ώστε να ενημερωθούν για τρόπους πρόσβασης στην αγορά εργασίας. Σήμερα, που οι
εργασίες μερικής απασχόλησης έχουν αποτελέσει δέλεαρ για μεγαλύτερες ομάδες προσώπων
και που οι οικονομικές ανάγκες έχουν αυξηθεί, πολύ νεαρότερα άτομα ζητούν ήδη τις υπηρεσίες
του ΓΔ, μέσα από μια αυθόρμητη, θα έλεγε κανείς, πρωιμότερη αναζήτηση. Δυσκολία: Η
αυξημένη αυτή ζήτηση εξυπακούεται μεγαλύτερο εργασιακό φόρτο των στελεχών του ΓΔ. και
ενέχει κινδύνους ελλιπούς κάλυψης των φοιτητικών αναγκών, λόγω τουλάχιστον τεχνικών
δυσκολιών χρόνου / ωραρίων, με τα διαφορετικά σπουδαστικά προγράμματα να περιορίζουν
την επισκεψιμότητα του ΓΔ, το δισταγμό πολλών ατόμων να παρουσιαστούν αυτοπροσώπως
στις αρμόδιες υπηρεσίες για να εκφράσουν αιτήματά τους, την επιλογή πολλών άλλων να
επιχειρούν την κάλυψη των αναγκών τους διατηρώντας ταυτόχρονα την οικιακή τους άνεση.
Ενόψει της αυξανόμενης ζήτησης, και μάλιστα μέσω τηλε-μέσων, αλλά και των αξιόλογων
δυνατοτήτων των νέων τεχνολογιών, τέτοιες επεκτάσεις μπορούν να υλοποιηθούν σε όρους
ηλεκτρονικής οργάνωσης, ώστε προοδευτικά μεγαλύτεροι αριθμοί φοιτητριών και φοιτητών να
εξυπηρετούνται από το ευάριθμο προσωπικό του ΓΔ, ελαχιστοποιώντας μάλιστα την εργασιακή
εξάντληση των στελεχών. Λύση: Λύση είναι η επέκταση των παροχών, με υπέρβαση του
περιορισμού της ενημέρωσης για μεμονωμένες θέσεις εργασίας, μέσα από το να
συστηματοποιηθεί ηλεκτρονικά η καθοδήγηση προς μια προοπτική τεχνογνωσία ώστε α) να
ενισχυθεί η αυτοπεποίθηση των χρηστών β) να διευρυνθεί η δυνατότητα πρόσβασής τους σε
ποικίλους εργασιακούς χώρους, και γ) να παγιωθεί μια σοφή διαχείριση αυτού, του χρήματος εκ
μέρους τους, όπως θα προκύψει από την ανάληψη απασχολησιακών ευθυνών τους, καθώς θα
αποκτήσουν σταθερά εφόδια που θα θεμελιώσουν στρατηγικές διεκδίκησης απασχόλησης και
όχι απλώς μηχανιστική εύρεση ευκαιριακών θέσεων. Μέθοδος: Καθοδήγηση στην ορθή
κατάρτιση βιογραφικού, καθοδήγηση στην ορθή προετοιμασία για τη συνέντευξη, καθοδήγηση
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στην πληροφορημένη οικονομική διαχείριση και συμβουλευτική για την ορθή συμπεριφορά σε
εργασιακά περιβάλλοντα, μέσα από την ηλεκτρονική τακτοποίηση του κατάλληλου υλικού που
θα είναι προσβάσιμο από πολύ μεγαλύτερους αριθμούς χρηστών, ενόσω θα παρακολουθείται
στενά και θα απαντάται σε σταθερή βάση από θεμελιωδέστερα ειδήμον ανθρώπινο δυναμικό.
Παραδοτέο: το συναφές πολυδιάστατο υλικό καθοδήγησης στις παραμέτρους αυτές, που
προοδευτικά θα ενσωματωθεί στο πλαίσιο των τηλε-παροχών του ΓΔ και τα χρονοδιαγράμματα
της ηλεκτρονικής κίνησης που σημειώνεται μαζί με τα συνοδά στοιχεία των τυχόν
παρατηρήσεων, συστάσεων, και παρακολούθησης από τους τηλεσυμβούλους. Οφέλη: α) οι
χρήστες να απελευθερωθούν εφοδιασμένοι με ένα πρόσθετο διαχρονικό προσόν ορθής
αυτοπαρουσίασης για την μακροπρόθεσμα άνετη κίνησή τους στα εργασιακά περιβάλλοντα του
μέλλοντός τους, με το πλεονέκτημα τούτο να προσαποκτάται πραγματικά σε χρόνους
ευέλικτους και ευκολότερα επιλέξιμους από κάθε χρήστη ξεχωριστά μέσα από ασύγχρονες
επαφές με το οικείο υλικό του ΓΔ και β) οι τηλεσύμβουλοι να απελευθερωθούν από τον κίνδυνο
της ρουτίνας των επαναλήψεων παρόμοιων ή προσιδιαζουσών κοινών αρχών και γενικών
οδηγιών, ώστε να επενδύσουν χρόνο στην επεξεργασία προσωποποιημένων ως προς κάθε
χρήστη λεπτομερειών, καθώς και χρόνο και φαιά ουσία στον περαιτέρω εμπλουτισμό του
οργανωμένου υλικού και στην ποιοτική ιεράρχηση των μερών του για τον επιμερισμό του και
την επιλεκτική παροχή του, ευθέως αναλόγως προς τις ιδιαίτερες ανάγκες κάθε χρήστη
ξεχωριστά.
ΠΡΟΚΛΗΣΗ 2. Λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαιτερότητες ήδη των πρωτοετών, οφείλει κανείς να
συνυπολογίσει την προτεραιότητα των σπουδαστικών τους υποχρεώσεων, τον ενθουσιασμό
τους να αποκτήσουν έως έναν ελεγχόμενο βαθμό μια μερική εργασιακή αυτοδυναμία, αλλά και
μια μείζονα σε πολλές περιπτώσεις ένδειά τους στην αυτο-οργάνωση. Υποστήριξη από το ΓΔ θα
σήμαινε εδώ επεκτάσεις των παροχών του σε επίπεδο θεμελιωδών αρχών χρονοδιαχείρισης και
ποιοτικής ιεράρχησης δραστηριοτήτων. Ιστορικό: Οι αδυναμίες των φοιτητικών πληθυσμών
κατά πλειονότητα να διαχειριστούν την πληροφορία με ωριμότερους από τους μετεφηβικούς
τρόπους της προηγούμενης μαθητικής τους ζωής και οι δυσκολίες τους να διευθετήσουν το
χρόνο και τις δραστηριότητές τους υπήρξαν ανέκαθεν εντονότατα προφανείς, ιδίως μέσα από
τις επιδόσεις τους στο συνεχές των φοιτητικών χρόνων, αλλά και μέσα από τις παρατηρήσεις
των διδασκόντων τους, που έχουν πολλές φορές κοπιάσει να οδηγήσουν λαμπρές, συχνότατα,
φοιτητικές διάνοιες σε αποτελεσματική αυτο-οργάνωση, αλλά πάλι με πολύ αργούς ρυθμούς. Σε
αυτή την πορεία, δεν ήταν σπάνιο οι ερμηνείες αποπειρών που δεν απέδωσαν να οδηγήσουν σε
απογοητεύσεις, που, με τη σειρά τους, είχαν ως συνέπεια την παραμέληση στόχων και ακόμη και
την αποποίηση οραμάτων, με κινδύνους εξέλιξης πολλών φοιτητών και φοιτητριών σε επίπεδα
μόνον μετριότητας, και όχι ικανοποιητικής επάρκειας – πολύ δε μάλλον αριστείας. Σήμερα, που
οι απαιτήσεις για ανταγωνισμό είναι σαφώς υψηλότερες, που η μετριότητα δεν αποτελεί
επιλογή και που η κοινωνία της εξειδίκευσης σχεδόν προϋποθέτει την αριστεία, τέτοιες
αδυναμίες δεν πρέπει να παραβλεφθούν. Δυσκολία: Η αυξημένη αυτή πίεση φορτίζει με
πρόσθετη ευθύνη τα στελέχη του ΓΔ, καθώς κάθε φοιτητική αδυναμία αυτο-οργάνωσης,
χρονοδιαχείρισης και ιεραρχήσεων θα ανακλαστεί στο πεδίο απασχόλησης που θα προταθεί,
ανεξάρτητα από το εάν πρόκειται για πρόσκαιρη ή σταθερότερη θέση εργασίας. Κάθε τέτοια
αδυναμία θα εγκυμονήσει ίσως νέες απογοητεύσεις, οι οποίες ενδεχομένως ακόμη και να
στιγματίσουν ζωές ολόκληρες νεαρών μελλοντικών επιστημόνων. Λύση: Επέκταση των
παροχών, με υπέρβαση της καθοδήγησης για τεχνογνωστικές αρχές αυτοπαρουσίασης ως προς
συγκεκριμένες τακτικές, μέσα από το να συγκροτηθεί κανονιστικά και με πλάνο α) η
μεθοδολογία τήρησης πανεπιστημιακών σημειώσεων β) το βραχυπρόθεσμο και μεσοπρόθεσμο
χρονοδιάγραμμα προτεραιοτήτων πάνω στο τρίπτυχο: φοίτησης / απασχόλησης / ελεύθερου
χρόνου και βέβαια γ) ο μακροπρόθεσμος σχεδιασμός εναλλακτικών επιδιώξεων, που θα συνδέει
πρακτικά τα κίνητρα με τους στόχους των χρηστών, δίνοντας σχήμα στα οράματά τους.
Μέθοδος: Καθοδήγηση στην πλέον συμφέρουσα κάθε φορά χρονοδιευθέτηση, καθοδήγηση
στην πρόσφορη αξιοποίηση του προσωπικού, του κοινωνικού και του παραγωγικού χρόνου,
άσκηση στην ορθή αποτίμηση της πληροφορίας και συμβολογράφησή της, χαρτογράφηση
δραστηριοτήτων, πλάνα αυτοπαρακολούθησης πραγματοποιημένων στόχων. Παραδοτέο: το
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καταγραφόμενο υλικό καθοδήγησης στις θεματικές αυτές αναλόγως προς την κατάθεσή του
από τους συμμετέχοντες χρήστες, το οποίο, προοδευτικά επεξεργασμένο, θα αναρτάται
παραδειγματικά στα πεπραγμένα του ΓΔ. Οφέλη: α) οι χρήστες να απεγκλωβιστούν από τις
ποικίλες ψευδοπροκλήσεις που απαντώνται απειλητικά στην καθημερινότητά τους, συνειδητά
προσανατολιζόμενοι στην εκλεκτική αποτύπωση του μαθησιακού υλικού προς αφομοίωση,
όπως το διδάσκονται στο ακαδημαϊκό τους περιβάλλον, μα και ενισχυμένοι με βιωματική
εμπειρία σταδιακών αποδεδειγμένων επιτυχιών τους στη διαχείριση της πληροφορίας και του
πολύτιμου χρόνου τους και β) οι τηλεσύμβουλοι να αφοσιωθούν στο γόνιμο λειτούργημα
επεξεργασίας των τροφοδοτουμένων συναφών αποτελεσμάτων, βλέποντας απτό το προϊόν της
εργασίας τους να αναδομείται εποικοδομητικά προς γενικευμένη χρηστικότητα.
ΠΡΟΚΛΗΣΗ 3. Ήδη, ο συνδυασμός των αναδυομένων αναγκών για πρώιμη εξοικείωση του
φοιτητικού πληθυσμού στα εργασιακά θέσφατα και για ταυτόχρονη μέριμνα προς μια
αποτελεσματική του αυτο-οργάνωση με γνώμονα τα αμέσου προτεραιότητας ακαδημαϊκά του
καθήκοντα οδηγεί απαρέγκλιτα στην ανάγκη για την πληρέστερη δυνατή οικοδόμηση των
προσόντων του πληθυσμού αυτού σε πρακτικούς όρους. Με τι λοιπόν στοιχεία θα
εμπλουτίσουν το βιογραφικό τους σημείωμα οι φοιτήτριες και οι φοιτητές αυτοί, και ως προς τι
θα διευθετήσουν το υλικό των ορθά μεν ίσως καταχωρημένων σημειώσεών τους, αλλά δίχως
τον κίνδυνο αυτές να παραμείνουν απλώς υλικό για να αντεπεξέλθουν οι ίδιοι αυτοί φοιτητές
και φοιτήτριες στις επιμέρους εξετάσεις μαθημάτων, μα να συναποτελέσουν εφόδια διαχρονικής
αξίας; Η προσοντολογία του φοιτητικού δυναμικού εξαρτάται κατά πολύ από τον αριθμό και
την ποιότητα των ακαδημαϊκών εργασιών που οι φοιτήτριες και οι φοιτητές αναλαμβάνουν –
επιλογή, ή υποχρέωση, που αποδεδειγμένα αποτελεί ταυτόχρονα και μείζον τους φόβητρο, ενώ
παράλληλα συνιστά και σπουδαίο παράγοντα μελλοντικής αποτελεσματικότητάς τους στην
εργασιακή τους εμπλοκή. Το ΓΔ με υψηλή αίσθηση αυτής της πρόκλησης μπορεί να προχωρήσει
στην κάλυψη όλο και περισσότερων ακαδημαϊκών αναγκών αυτού του επιπέδου εξοικείωσης
του φοιτητικού πληθυσμού στην ορθή συγγραφή εργασιών, που θα έδινε ουσιαστικότερο νόημα
στη σύμπλεκτη καθοδήγηση προς την εργασιακή διεκδίκηση με αξιώσεις. Ιστορικό: Κατά
γενική παραδοχή, ο αριθμός και η ποιότητα των φοιτητικών εργασιών αρχίζουν να γίνονται
αξιοπρόσεκτα στοιχεία στη σπουδαστική πορεία των νεαρών συγγραφέων τους μόνον κατά τα
τέλη της ακαδημαϊκής τους φοίτησης. Οι αδυναμίες πολύ μεγάλου αριθμού σπουδαστών και
σπουδαστριών να συγγράψουν εργασίες στα επιμέρους μαθήματα που διδάσκονται
αποδεικνύονται ιδίως από τη θλιβερή απουσία ανειλημμένων προαιρετικών ακαδημαϊκών
εργασιών στην πορεία φοίτησης. Πολλές και καλές εργασίες, όμως, αποτελούν αδιαμφισβήτητα
προσόντα, αλλά και αναγκαία ‘λήμματα’ ενός βιογραφικού με προοπτικές αποκατάστασης.
Παράλληλα, όμως, οι διάφορες μεθοδολογίες που είχαν προταθεί στο παρελθόν για δειγματική
παροχή θεματογραφιών, σχηματικές παρουσιάσεις υποδειγματικών δομών και τεχνικές
συγγραφής “μιας καλής εργασίας” δεν φάνηκε να φέρνουν θεαματικά αποτελέσματα, αφού ούτε
ο αριθμός των φοιτητικών εργασιών αυξήθηκε, ούτε η ποιότητά τους παρουσιάστηκε στα
χρόνια αναβαθμισμένη, ούτε βέβαια μειώθηκε η φοιτητική δυσφορία και αγωνία μπροστά στην
ανάθεση υποχρεωτικών εργασιών. Πρόσφατες μελέτες, ωστόσο, μοιάζει να αποκαλύπτουν την
αιτία αποτυχίας των παλαιών συνταγών: ανιχνεύοντας το μαθησιακό στιλ των ατόμων τείνουν
να ξεκλειδώσουν τις αδυναμίες του ίδιου του εκπαιδευτικού συστήματος να κεντρίσει το
ενδιαφέρον τους στην εκπόνηση εργασιών. Σήμερα, που οι υποχρεώσεις των εκπαιδευτικών της
τριτοβάθμιας πολλαπλασιάζονται ραγδαία, με συνέπεια η εποπτεία να συμπυκνώνεται εξίσου
ραγδαία σε ομαδικές και όλο και πιο απρόσωπες γενικές οδηγίες, ο κίνδυνος οι φοιτητικές
εργασίες να αποδεικνύονται ποιοτικές κατά τρόπο τυχαίο μάλλον, παρά συστηματικό,
αυξάνεται έντονα – την ίδια στιγμή, όμως, που και η απαίτηση για επάξιους μελλοντικούς
επαγγελματίες πιέζει ενάντια σε κάθε τι τυχαίο. Δυσκολία: Το οξύμωρο τούτο σχήμα κεντρίζει
τα στελέχη του ΓΔ, αφού η κινητοποίηση του φοιτητικού πληθυσμού σε βελτιώσεις της
παραγωγικότητάς τους σε επίπεδο ακαδημαϊκών πονημάτων θα καταστήσει την προώθησή του
σε θέσεις εργασίας ομαλότερη και αποδοτικότερη. Αντίθετα, η ολιγωρία στην ανάληψη
εργασιών περιορίζει επικίνδυνα τη δυνατότητα του ΓΔ να αξιοποιήσει φοιτήτριες και φοιτητές
με φτωχό βιογραφικό στον ίδιο τον κλάδο φοίτησής τους. Λύση: Με την αξιοποίηση του
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αχανούς πλέον διαθέσιμου εκπαιδευτικού υλικού σε ηλεκτρονική μορφή, αλλά και με την
επινοητική ενσωμάτωση κατάλληλου ψυχοπαιδαγωγικού λογισμικού ανίχνευσης του
μαθησιακού στιλ των χρηστών να γεφυρωθεί το χάσμα μεταξύ εκπόνησης αξιόλογων εργασιών
από τη μια και φοιτητικού φόβου αποτυχίας από την άλλη, μέσα από α) την ευσύνοπτη
χαρτογράφηση θεματογραφιών και παραδοσιακών βημάτων κατάρτισης εργασιών β) την
πιλοτική συλλογή επίλεκτου εκπαιδευτικού υλικού προσδιορισμένων κατευθύνσεων και, πάνω
απ’ όλα γ) την εκ νέου πιλοτική συγκεκριμενοποίηση του μαθησιακού στιλ καθενός χρήστη
ξεχωριστά και ιδιογραφικά ρυθμισμένης, που θα αναδείξει τις ιδιοσυγκρασιακές δεξιότητες
καθενός προσώπου ενισχύοντας την αυτοαξία του δια των ίδιων του των επιτυχιών εκπόνησης
αξιόλογων εργασιών, δίνοντας ώθηση στη βουλητική του παραγωγικότητα. Μέθοδος: Παροχή
ενός συγκροτημένου ηλεκτρονικού περιβάλλοντος διάθεσης ηλεκτρονικού εκπαιδευτικού
υλικού, αυτόματα αντιστοιχιζόμενου στο προσωπικό μαθησιακό στιλ κάθε χρήστη, ώστε να
ανταποκρίνεται στις ειδικές δεξιότητες κάθε προσώπου διακριτά. Παραδοτέο: i) η συλλογή του
επίλεκτου πιλοτικού ηλεκτρονικού εκπαιδευτικού υλικού, ii) οι κατάλογοι των οικείων
ενδεικτικών θεματικών προς επεξεργασία, iii) το καταγραφόμενο προφίλ των εν ενεργεία
χρηστών και κυρίως iv) οι ιδιογραφικές καταχωρήσεις των εν ενεργεία αυτών χρηστών με τα
συνοδά τους επιτεύγματα. Οφέλη: α) οι χρήστες να ενισχυθούν στην προσπάθεια ανταπόκρισής
τους στα ακαδημαϊκά τους καθήκοντα ελαχιστοποιώντας την πλήξη ή/και το φόβο ανάληψης
εργασιών και κατ’ επέκταση έργου εν γένει β) να ανακαλύψουν δημιουργικά τον ακαδημαϊκό
τους εαυτό εντοπίζοντας αποδοτικές τους όψεις που παράγουν ψηλαφίσιμο έργο γ) να
αποδείξουν την παραγωγικότητά τους έμπρακτα, αλλά και δ) οι τηλεσύμβουλοι να εμπλακούν
ενεργά στη θετική ενίσχυση των δεξιοτήτων των φοιτητών μέσα από την ευκρινέστερη εικόνα
των τελευταίων ως προς το μαθησιακό τους στιλ, αντί να αγωνιούν για την καταλληλότητα των
θέσεων εργασίας στις οποίες τους προωθούν με τις λιγότερες, και γενικά τυπικές πληροφορίες
που έως τώρα διέθεταν για κάθε πρόσωπο, ε) να ανατροφοδοτηθούν σημαντικά από τη
βελτίωση της παραγωγικότητας των δεκτών τους και στ) να κινητοποιηθούν εντονότερα στην
επέκταση των οικείων εφαρμογών για περισσότερες ακαδημαϊκές κατευθύνσεις και κλάδους
που ενδιαφέρουν διακαώς το φοιτητικό πληθυσμό που τους απευθύνεται στο σύνολό του

7. 4 Πνεύμα, Στόχοι και Σκοποί της Εκπαιδευτικής
Άδειας Εξωτερικού (Sabbatical)
Θέμα:

Ανίχνευση, Επεξεργασία και Ηθική & Δεοντολογική Αξιολόγηση Εφαρμοσιμότητας
Επίλεκτων Προϊόντων Προόδου Νέων Τεχνολογιών στην Υπηρεσία Α-Σθενών Προσώπων
Χώρα: Βέλγιο, Βρυξέλλες Χρόνος: Ακαδημαϊκό Έτος 2010-2011
Θέση: Προσκεκλημένη Επιστημονική Συνεργάτιδα & Τοπική Υπεύθυνη Ομόλογης Δράσης
Προγραμματίστηκε η ανίχνευση, επεξεργασία και ηθική και δεοντολογική αξιολόγηση των
εναλλακτικών εφαρμοσιμότητας επίλεκτων προϊόντων προόδου των νέων τεχνολογιών ώστε να
εξεταστεί η καταλληλότητά τους για να τεθούν στην υπηρεσία ενδεών προσώπων με την
αξιοποίηση εξ αποστάσεως προσομοίωσης. Συγκεριμένα, ελέγχεται η χρήση της τρισδιάστατης
ψηφιακής αποτύπωσης ως μέσου προσπέλασης δυσδιαχείριστων κλινικών περιπτώσεων με
αξιοποίηση νέων τεχνολογιών σε σύνδεση με τις αρχές γνωσιοψυχοφυσικής Ευρωστίας. Οι
τεχνολογίες της τρισδιάστατης απεικόνισης έχουν αυξανόμενη απήχηση και πλήθος εφαρμογών
στις επικοινωνίες, τη διαχείριση της πληροφορίας, τα ηλεκτρονικά παιχνίδια και τα ΜΜΕ, με
αντίστοιχες επιτυχίες στα πεδία των αυτοματισμών, των προσομοιώσεων και των τομέων της
Υγείας και Ευεξίας, χωρίς, ωστόσο, να παρακολουθούνται μεθοδικά ως προς τις ευρύτερες
επιρροές, που μπορεί να έχουν τόσο σε επίπεδο ωφελειών, όσο και σε επίπεδο τυχόν αρνητικών
επιπτώσεων για τη νοοψυχοφυσική ευεξία των προσώπων και κατ’ επέκταση ομάδων που
έρχονται σε επαφή με αυτές. Δυναμικές εφαρμογές των τεχνολογιών τρισδιάστατης απεικόνισης
περιλαμβάνουν την δημιουργία ηλεκτρονικών περιβαλλόντων εαυτοσκοπίας για
ψυχοθεραπευτικές επενέργειες, όπως αυτές, που τελευταίως επιχειρεί το ανά χείρας έργο με
πολύ ενδιαφέροντα αποτελέσματα. Η συστηματική παρουσίασή τους υπό το πρίσμα αρχών
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ηθικής και δεοντολογίας συνιστά σημαντικό εγχείρημα, που μπορεί να υποσχεθεί παραγωγή
υλικού ενδιαφέρουσας θέσης στην διεπιστημονική σύνδεση και την προαγωγή της ποιότητας
ζωής προσώπων σε ένδεια, προσφέροντας παράλληλα και προοπτικές προβολής του έργου
αυτού στο ενεργητικό του Εργαστηρίου Εφαρμογών στο ΦΠΨ του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.
Οργανώθηκαν δραστηριότητες εργαστηριακού, διδακτικού και ερευνητικού πειραματικού
επιπέδου προκειμένου για την ολοκλήρωση μακροπρόθεσμης μελέτης βάθους τριετίας με την
εκπόνηση επιμέρους εργαστηριακών μαθημάτων (ένα εκ των οποίων υποβάλλεται εδώ) σχετικά
με τις βέλτιστες προοπτικές για τη διασφάλιση ποιοτικής διαβίωσης και ως προς όρους
πρόληψης σχετικά με τον τρόπο ζωής, συμπεριφοράς, άσκησης, διατροφής, γνωσιακής
αναδόμησης και διατομικής σχεσιο-δυναμικής προσώπων, με την διερεύνηση συναφών
επιπτώσεων των νέων τεχνολογιών και σε συνδυασμό με τις αρχές γνωσιοψυχικής ευρωστίας: Η
διερεύνηση των προοπτικών για τη διασφάλιση ποιότητας ζωής δεν αρκεί πλέον να διενεργείται
σε μεμονωμένα πεδία, καθώς οι σύγχρονες απαιτήσεις διαμορφώνουν περίπλοκες συνθήκες και
κατευθύνουν σε συνδυαστικές μεθοδολογίες για την κάλυψη πολλαπλών στόχων. Με αξιοποίηση
των νέων τεχνολογιών και υπό το σκεπτικό αρχών δυναμικής γνωσιοψυχοφυσικής Ευρωστίας
Ανόδου το έργο έχει την τελευταία περίπου οκταετία ασχοληθεί με την πολυπαραμετρική
κάλυψη προτεραιοτήτων ποιοτικής διαβίωσης με ενδιαφέρον την τηλεσυμβουλευτική και, κατά
την τελευταία διετία, με πρωτοπόρες μεθοδολογίες αλγοριθμικής εξατομίκευσής της, ώστε τη
στιγμή αυτή να είναι ώριμη η αποτίμηση των συναφών στοιχείων σε σύνδεση με πρακτικές
προώθησης της δια βίου μάθησης ως προς τα προϊόντα αυτής της πολυπαραμετρικής μελέτης.
Συγκεντρώνεται και συγκροτείται υλικό που συνεξετάζει κριτικά τις εφαρμογές αυτές προς την
κατεύθυνση της πρόληψης ενάντια στην ανάπτυξη νοοψυχικών εντάσεων με τη διασφάλιση
δικλείδων ηθικής και δεοντολογίας στο πλαίσιο της ευρύτερα νοούμενης ψυχοθεραπευτικής
πράξης και προετοιμασία για τη δημοσιοποίησή του.

8. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΔΙΚΟY ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟY ΕΑΥΤΟΥ

υπό μετονομασία του τ. Εργαστηρίου Μαθησιακών Δυσκολιών και Δυσλεξίας

8. 1 Ιστορικό και Αποστολή του Εργαστηρίου
Διοικητικές Αποφάσεις
Με απόφαση της Γ.Σ. του Τμήματος Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας του Πανεπιστημίου
Ιωαννίνων (Συνεδρία 234/27-3-2002) και έγκριση της Συγκλήτου του ιδίου Ιδρύματος (Συνεδρία 851/254-2002) ιδρύθηκε και λειτουργεί από το ακαδημαϊκό έτος 2002-2003 στον Τομέα Ψυχολογίας του οικείου
Τμήματος το Εργαστήριο Έρευνας Δυσλεξίας (Π.Δ. υπ’ αριθ. 328, Φ.Ε.Κ. Αρ. Φύλλου 279/19 Νοεμβρίου
2002) με Διευθυντή αρχικά τον καθηγητή Δημήτρη Π. Στασινό και στη συνέχεια την Α. Παλαιολόγου, που
εξελίσσει την πρωτοβουλία έναρξης διαδικασιών μετονομασίας και διεύρυνσης του κύκλου εργασιών του
σε ΕΙΔΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΑΥΤΟΥ. Η Α. Παλαιολόγου, με πολυετή προϋπηρεσία στον κύκλο εργασιών του
Εργαστηρίου υπό όρους συναδελφικής μέριμνάς του με τον τότε υπεύθυνο και νυν αφυπηρετήσαντα,
Καθηγητή Δημήτρη Στασινό, ορίστηκε επίσημα Διευθύντρια του εν λόγω εργαστηρίου με απόφαση της Γ.Σ.
του Τομέα Ψυχολογίας (αρ. 280/10.06.2010) και έγκριση της
Γ.Σ. του Τμήματος Φ.Π.Ψ. (αρ.
322/16.06.2010).
Αποστολή
Το Εργαστήριο έχει ως αποστολή: 1. Την κάλυψη των διδακτικών και ερευνητικών αναγκών του Τμήματος
Φ.Π.Ψ. καθώς και άλλων Τμημάτων του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό
επίπεδο, σε ό,τι αφορά στο αντικείμενο των ψυχολογικών, ψυχοσωματικών, εν γένει εξελικτικών και
μαθησιακών δυσκολιών (προηγουμένως επικεντρωμένων στην δυσλεξία, ως ειδικής διαταραχής στη χρήση
και κατανόηση του γραπτού λόγου). 2. Την συνεργασία κάθε μορφής με εργαστήρια- κέντρα ερευνών και
ακαδημαϊκά ιδρύματα της ημεδαπής και αλλοδαπής, εφόσον οι επιστημονικοί στόχοι συνάδουν και
αλληλοσυμπληρώνονται. 3. Την διοργάνωση ακαδημαϊκών συναντήσεων, επιστημονικών διαλέξεων,
(δι)ημερίδων, σεμιναρίων, συμποσίων, συνεδρίων και άλλων επιστημονικών εκδηλώσεων, την
πραγματοποίηση συναφών δημοσιεύσεων και εκδόσεων με προσφυές περιεχόμενο καθώς και την
πρόσκληση ελλήνων και ξένων επιστημόνων προκειμένου για ευρύτερες ερευνητικές συνεργασίες
διεπιστημονικής πλέον σύγκλισης προς τα ακαδημαϊκά, εκπαιδευτικά, ερευνητικά και ενδιαφέροντα
αρωγής που διέπουν το σκεπτικό και τον χαρακτήρα του Τομέα Ψυχολογίας, καθώς και για διδακτική,
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εργαστηριακή και περαιτέρω εκπαιδευτική επαφή με τον φοιτητικό πληθυσμό σε θέματα αμοιβαίου
ενδιαφέροντος. 4.Την συλλογή, κωδικοποίηση, μηχανογράφηση, στατιστική επεξεργασία και ερμηνεία
σχετικών ερευνητικών δεδομένων και αρχειακού υλικού ποσοτικής και ποιοτικής φύσης –
περιλαμβάνοντας εκδόσεις, άρθρα, συλλογές, ερευνητικά πρωτόκολλα, μαγνητοσκοπημένες συνεντεύξεις,
ηλεκτρονικά αρχεία, μεταπτυχιακές και διδακτορικές διατριβές, αλλά και έργα καλλιτεχνίας και δωρεών,
κ.λπ. που ήδη είναι αρκετά και υπό αρχειοθέτηση, και που αφορούν στα αντικείμενα ενδιαφέροντος και
ευθύνης του με προέλευση τόσο την ημεδαπή, όσο και την αλλοδαπή. 5. Την παροχή υπηρεσιών κατά τα
προβλεπόμενα στο Π.Δ. 159/1984 ‘Προϋποθέσεις παροχής υπηρεσιών από τα Πανεπιστημιακά Εργαστήρια
σε ιδιώτες και κάθε νομικής μορφής οργανισμούς’ (Α΄53). 6. Την σύστοιχη προς αυτήν παροχή έργου
αρωγής προς πρόσωπα και ομάδες αναξιοπαθούντων.
Το Εργαστήριο λειτουργεί στον χώρο του Τομέα Ψυχολογίας του Τμήματος Φ.Π.Ψ. (Πανεπιστημιούπολη
Δουρούτης, κτίριο Επιστημών της Αγωγής και του Τμήματος Φ.Π.Ψ., στον 2ο όροφο) κατά τις εργάσιμες
ημέρες και ώρες σύμφωνα με τον κανονισμό του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. Διαθέτει Η/Υ, σύνδεση με το
διαδίκτυο καθώς και μια σειρά οργάνων και λοιπό τεχνικό εξοπλισμό, που είναι αναγκαίος για τη διενέργεια
διδασκαλίας, εργαστηριακών ασκήσεων και υλοποίηση ερευνητικών προγραμμάτων ως προς τα γνωστικά
αντικείμενα προσανατολισμού του.

8. 2 Δραστηριότητα του Εργαστηρίου από το 2010κ.ε.
Το Εργαστήριο διέθετε ήδη ικανό υλικό προς την ακαδημαϊκή του λειτουργία και την παροχή έργου και
υπηρεσιών προς τον φοιτητικό πληθυσμό και ευρύτερα προς το ακαδημαϊκά προσανατολισμένο κοινό.
Λόγω προσθηκών μεγάλου αριθμού βιβλίων και επιστημονικών εντύπων τόσο από χορηγίες, όσο και από
το προσωπικό αρχείο της νυν Διευθύντριας, η οργάνωσή του όφειλε να αναδιαρθρωθεί. Έτσι, το
Εργαστήριο οργάνωσε μεταξύ 2010 και 2011 το υλικό του εκ νέου, ιδίως ως προς ερευνητικά πρωτόκολλα,
μεταπτυχιακές και διδακτορικές διατριβές, ανάτυπα, καθώς και ικανό αριθμό βιβλίων που, όπως
αναφέρθηκε, είτε βρίσκονταν ήδη στην κατοχή και δικαιοδοσία του, είτε προστέθηκαν με μέριμνα της νυν
αρχής του. Μία πολύ σημαντική λειτουργία ήταν και είναι ότι στέγασε μείζον μέρος της ερευνητικής
δραστηριότητας των φοιτητριών και φοιτητών του ΠΜΣ Δυσλεξίας και Νέων Τεχνολογιών που επί περίπου
επταετία ίσχυσε στον Τομέα μας, έως ότου το έπαυσε το Τμήμα. Παρά ταύτα, το Εργαστήριο είχε λάμψει
και διοργάνωσε ημερίδες και διημερίδες παρουσίασης πολλών επιστημονικών εργασιών αυτού του
περιεχομένου. Το έργο αυτό τώρα εκτίθεται σε περίοπτες θέσεις του χώρου του και τίθεται στη διάθεση
του κοινού που πολύ τακτικά επισκέπτεται τον χώρο και τον αξιοποιεί για ήσυχη μελέτη. Στο πνεύμα των
θεσμικών δυνατοτήτων του για επεκτάσεις σε λειτουργίες Αγωγής και Αρωγής και σε εξωτερικούς
αποδέκτες, είχε παρουσιάσει μείζον έργο παροχής υπηρεσιών στο πλαίσιο του Προγράμματος Best Buddies
[τα λοίσθια της επταετούς πρωτοβουλίας Στασινού, που σήμερα πλέον διενεργούνται από άλλους φορείς
στην πόλη των Ιωαννίνων και την Ελλάδα] προς αρωγή οικογενειών με μέλη ειδικών αναγκών, καθώς και
αρκετές προσκλήσεις εισηγητριών και εισηγητών από την Ελλάδα και το εξωτερικό για φοιτητικές
διαλέξεις – ενέργειες, που το Εργαστήριο από τα τέλη του 2010 και εξής συνέχισε και επεξέτεινε στο μέτρο
του δυνατού. Για παράδειγμα – και για να αναφερθούν πρώτα οι κάπως αργές όψεις προόδου του σημείωσε μία εξέλιξη στις συνομιλίες και γεφυρώσεις με ορισμένους από τους νυν φορείς υποστήριξης
προσώπων με ειδικές δυσκολίες και ανάγκες, αν και οι εν λόγω επαφές βρίσκονται ακόμη σε στάδια
γεφυρώσεων, καθώς με την μεσολάβηση της επίτασης της οικονομικής ύφεσης πλείστοι εξ αυτών
συσπειρώθηκαν και ανέστειλαν επεκτάσεις τους. Επίσης, μία σχετικά αργή πορεία σημειώθηκε με
γεφυρώσεις με ιδιωτικά εκπαιδευτήρια της πόλης προκειμένου για την προσφορά ενημερωτικών διαλέξεων
με επίκαιρα θέματα, π.χ., σχολικής παρενόχλησης. Κατόρθωσε, ωστόσο, να εγκαταστήσει μία σταθερή και
επαναλαμβανόμενη συνεργασία με πλείστους δημόσιους σχολικούς οργανισμούς, όχι μόνον στην Ήπειρο,
αλλά και σε άλλα μέρη της Ελλάδας – ως προεκτάσεων που ίσχυαν προ πολλού του προσωπικού έργου της
διευθύντριας. Έτσι, πραγματοποιήθηκαν και πραγματοποιούνται ετησίως τουλάχιστον 5(πέντε) διαλέξεις
σε Γυμνάσια και Λύκεια εντός και εκτός του διαμερίσματος της Ηπείρου – πάντα με επίκαιρο περιεχόμενο
ψυχολογικού και ψυχοθεραπευτικού ενδιαφέροντος.
Επίσης, από του 2010 κ.ε. το Εργαστήριο έχει α) επεκτείνει τις διεπιστημονικές του συνεργασίες, β)
διευρύνει τον κύκλο εργασιών του και γ) ξεκινήσει την, ατυχώς άκρως νωθρή, διαδικασία πρότασης
μετονομασίας του σε ‘Ειδικό Εργαστήριο Εαυτού’ για έναν κατάλληλο εναρμονισμό με πρόσφατα
ερευνητικά πορίσματα, που συνδέονται με τις προγραμματικές του λειτουργίες και έχουν προοπτική τον
εκσυγχρονισμό του. Συνοπτικά:
•αναδιαμόρφωσε το περιβάλλον του, •οργάνωσε μεγάλο μέρος από το υλικό του •εκθέτει σε προθήκες το
υλικό του αυτό •επεξέτεινε συνεργασίες με φορείς και Ιδρύματα ακαδημαϊκής & ερευνητικής δράσης
•πέτυχε χρηματοδοτούμενη ερευνητική δραστηριότητα •δημοσιοποίησε σε ικανοποιητικό βαθμό τα
συναφή αποτελέσματα και εν γένει • εμπλούτισε τόσο τον διάκοσμο και τον εξοπλισμό του, όσο και τις
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δραστηριότητές του. Συγκεκριμένα, έχει ανακαινιστεί και αξιοποιηθεί παλαιά επίπλωση, έχει οργανωθεί και
σειροθετηθεί ο όγκος των διατριβών επιπέδου Master, έχουν πραγματοποιηθεί διεπιστημονικές
συνεργασίες με επιστήμονες της ημεδαπής και της αλλοδαπής, έχουν ανοιγεί οι ‘πόρτες’ του σε συχνότερη
χρήση εκ μέρους μελών του φοιτητικού μας πληθυσμού, έχουν διεξαχθεί 7 διαλέξεις προσκεκλημένων
εταίρων αλλοδαπής προς τις φοιτήτριες και τους φοιτητές μας, και έχουν συναφθεί διμερείς σχέσεις
επιτυχούς ολοκλήρωσης συνεργασιών στην ανάληψη χρηματοδοτούμενων ερευνητικών Προγραμμάτων.
Πιο αναλυτικά,
• ανακαινίστηκαν παλαιά γραφεία και φοριαμοί, ώστε να φιλοξενήσουν το μεγαλύτερο μέρος του
έντυπου υλικού, εν μέρει πλέον εκτιθέμενου σε προθήκες για εύκολη πρόσβαση από χρήστες
• ταξινομήθηκαν ιδίως οι εργασίες Μεταπτυχιακού επιπέδου από το σύνολο του πλήθους των
μεταπτυχιακών φοιτητριών και φοιτητών που τις εκπόνησαν και βρίσκονται στην διάθεση
ενδιαφερομένων χρηστών
• πολλαπλασιάστηκαν οι διεπιστημονικές επαφές με ερευνήτριες/ές και εισηγήτριες/ές τόσο της
ημεδαπής, όσο και της αλλοδαπής για ήδη ολοκληρωμένες, αλλά και προγραμματιζόμενες συνεργασίες
• διεξάχθηκαν από τον Νοέμβριο του 2011 έως και τον Μάιο του 2013 συνολικά επτά (7) διαλέξεις
προσκεκλημένων εταίρων αλλοδαπής προς τις φοιτήτριες και τους φοιτητές μας με θέματα που άπτονται
του γνωστικού αντικειμένου της Κλινικής Ψυχολογίας και της Ψυχοθεραπείας όπως αυτά ανακοινώθηκαν
αρμοδίως
• αναπτύχθηκε πρωτοβουλία διμερών συνεργασιών α) με το Γραφείο Διασύνδεσης του UoI, β) με τον
Δήμο Ιωαννιτών, και γ-i) με το Εργαστήριο Νέων Τεχνολογιών του VUB και, κατ’ επέκταση, γ-ii) με τον
Ερευνητικό Φορέα Καινοτομίας για την ανθρωπιστική και θεραπευτική χρήση των νέων τεχνολογιών της
Softkinetic, για την διευκόλυνση συνδέσεων ελέγχου ηθικής και δεοντολογίας με συνυπολογισμό δυνάμει
κλινικών ψυχολογικών και θεραπευτικών εκδοχών ως προς νεοεμφανιζόμενες στην αγορά συσκευές
ηλεκτρονικών παιχνιδιών και ψυχαγωγίας, δi) με το ΤΕΙ Ηπείρου και δii) με το Τμήμα του,
Βρεφονηπιοκομίας Ιωαννίνων για ακαδημαϊκές συμπράξεις έρευνας και δράσεων ευαισθητοποίησης, ε) με
τον Δήμο Ιωαννιτών αναπτύχθηκε η Πρωτοβουλία ‘Φροντίζουμε Ανθρώπους που Φροντίζουν Ανθρώπους’
που αφορά στο Τομεακό Πρόγραμμα «Δια Βίου Μάθηση / GRUNDTVIG» με τίτλο «Time & Carers» για την
διαχείριση του χρόνου των οικογενειακών φροντιστών ανθρώπων σε ένδεια και αποσκοπεί στην
διεξαγωγή σειράς διαλέξεων ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης προς πολίτες που έχουν επωμισθεί τέτοια
φροντίδα (2011-2012), στ)με το Υπουργείο Δικαιοσύνης προκειμένου για ερευνητικές και ενημερωτικές
δραστηριότητες που άπτονται των Ψυχολογικών και Ψυχοθεραπευτικών ενδιαφερόντων του Εργαστηρίου
μας, και βέβαια ζ) με τα όμορά μας Τμήματα Νηπιαγωγών & Παιδαγωγικού Δημοτικής Εκπαίδευσης.
Τέσσερα Προγράμματα μεγάλου εύρους συνδέθηκαν με το ενεργητικό του Εργαστηρίου μας,
1) σε συνεργασία με το Γραφείο Διασύνδεσης και το ΔΑΣΤΑ σε πλαίσιο ΕΣΠΑ 2009-2013 ολοκληρώθηκαν τρία
διακριτά έργα, α-i) την διεξαγωγή πολυπαραμετρικής έρευνας για τις πολυδιάστατες παροντικές και
μελλοντικές επιδιώξεις του φοιτητικού πληθυσμού ολόκληρου του Πανεπιστημίου μας και α-ii) τον σχεδιασμό
ειδικών λειτουργιών υποστήριξης, β) την κατάρτιση Ιστοσελίδας Υποστήριξης Φοιτητικών Επιδόσεων και
Προσανατολισμού με τρία υποδειγματικά προγράμματα ηλεκτρονικής i) στήριξης και ii) ενδυνάμωσης στην
διετή σεμιναριακή λειτουργία Train the Trainers για στελέχη σε μέριμνα μέντορα, 2) to 2009-2012
Πρόγραμμα TOP+, Training Older Persons: Pioneer Model Usable for Adult Trainers, Academia Jose Moreira da
Silva, Cooperativa de Estudos de Economia Social, Portugal 3) το 2008–2011 Πρόγραμμα Q-PlaNet, Students
Around Europe, Universitatea din Bucuresti, Romania και 4)σε συνεργασία με την Softkinetic ένα
μεγαλεπήβολο Ερευνητικό Πειραματικό Πρόγραμμα FPP: ITEA 2. No 1105 [Information Technology for
European Advancement 2] που επιδίδεται στην διερεύνηση ΒιοΨυχοΝοητικών διαστάσεων στο πρόσωπο που
κάνει χρήση προηγμένων νέων τεχνολογιών με την ιχνηλάτηση Ψυχοσυναισθηματικών Προϊόντων και υπό
τον γενικό προσδιορισμό ‘Empathic Products’ και αρ.Έργου στην δική μας Επιτροπή Ερευνών 81024 με
υπεύθυνη την Δ/ντρια του Εργαστηρίου μας για τον Προσδιορισμό Ηθικών και Δεοντολογικών
Συντεταγμένων στην Χρήση Καινοφανών Ηλεκτρονικών Συσκευών υπό Ενσωμάτωση σε Λογισμικά Υλικά
Μαζικών Μέσων Επικοινωνίας (Η/Υ, T.V., κινητή τηλεφωνία, κ.λπ.) στο πλαίσιο εργασιών
βιονοοψυχοσυναισθηματικού συνυπολογισμού λειτουργικότητας για λογαριασμό δυνάμει χρηστών τους
ελεύθερων από, ή επιβαρυμένων με πλήθος ψυχονοητικών δυσκολιών. Τεκμήρια (εργασίες, ερευνητικά
πρωτόκολλα, αρχείο) για τις εν λόγω δραστηριότητες του Εργαστηρίου καταχωρίζονται στον χώρο του και
διασταυρώνονται με τα συναφή αρχεία της Επιτροπής Ερευνών του Πανεπιστημίου μας, καθώς και με τα
ανάτυπα των οικείων δημοσιεύσεων στο αρχείο του ίδιου του Ειδικού Εργαστηρίου Εαυτού.
Συνεργασίες, επισκέψεις και προσφορά ομιλιών προς τον φοιτητικό μας πληθυσμό πραγματοποιήθηκαν με
επιστήμονες όπως ο A.Miodezky (VUB), o S.Hichem (VUB), n I.Rayse (Softkinetic), ο Κ.Συμεωνίδης
(TOP+Κύπρου), M.Torkkeli (Laaperanta Univ), Y.Boissellier (European Commission), Γ.Νικολάου (ΠΤΔΕ)
Σ.Μάντζιου (ΤΕΙ), Β.Μαυρέας (Ψυχιατρική Ιωαννίνων), L.Rollë (Rome Univ), κ.ά.
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Κατά το ακαδημαϊκό έτος 2014-2015, και δεδομένου του επίσημου πέρατος των ως άνω προγραμμάτων
χρηματοδότησης, οι δραστηριότητες του Εργαστηρίου υπέστησαν δυσκολίες. Παρά ταύτα, οι πόρτες του
εξακολούθησαν να μένουν ανοικτές στον φοιτητικό πληθυσμό, αλλά και σε πρόσωπα και φορείς της πόλης των
Ιωαννίνων με επιστημονικές, ιδιαίτερες ακαδημαϊκές, αλλά και ενίοτε ‘ιδιογραφικές’ αναζητήσεις σε επίπεδο
έρευνας – για την πρόσβαση σε διαδικτυακούς τόπους και την αξιοποίηση υλικού του Εργαστηρίου. Έτσι, π.χ.,
εξαιτίας της δραστηριότητας της υπεύθυνης σε ορισμένο διδακτικό έργο στο Παράρτημα ΑΣΠΑΙΤΕ Ιωαννίνων, οι
συναφείς διπλωματικές εργασίες των εκεί σπουδαστών υποστηρίχτηκαν εν μέρει με χρήση του εδώ υλικού.
Επιπλέον, και σε συνάρτηση με το ευρύτερο έργο της υπεύθυνης με προσανατολισμό στην συνεργασία με
πρόσωπα και φορείς της Πόλης, της Περιφέρειας και της Επικράτειας, διοργανώθηκαν και παραδόθηκαν,
ενδεικτικά για την πιο πρόσφατη δράση, όμοια με την προγενέστερη της τετραετίας που προηγήθηκε, 3 (τρεις)
διαλέξεις εν είδει ημερίδας σε σχολεία ως εξής:
‘Παρενόχληση και Διαχείριση Εντάσεων σε Εκπαιδευτικά Περιβάλλοντα’ στους Εκπαιδευτικούς του
Συγκροτήματος Κιάφας τον Φεβρουάριο 2015 με αφορμή την δύστηνη συγκυρία της απώλειας του Κρητικού
σπουδαστή Γαλακτοκομικής Ιωαννίνων νεαρού Γιακουμάκη
‘Διαχείριση Στρεσσογόνων και Αγχογόνων Παραγόντων προ των Προαγωγικών / Εισαγωγικών Εξετάσεων
για Πανεπιστημιακές Σπουδές’ στους Εκπαιδευτικούς και τον μαθητικό πληθυσμό του Λυκείου Ελεούσας τον
Μάρτιο καθώς και διάλεξη με παρόμοιο περιεχόμενο στο Λύκειο Φιλιππιάδας τον Απρίλιο του ιδίου έτους.
Διεξάχθηκε ακόμη έρευνα σε συνεργασία με το ΤΕΙ Ηπείρου και συγκεκριμένα σε συνεργασία με το Τμήμα
Βρεφονηπιοκομίας του ΤΕΙ Ιωαννίνων που αφορούσε στο προφίλ των αποφοίτων και τις προοπτικές
αυτοδιαχείρισης κατά την εν ενεργεία δραστηριότητά τους, τα πρωτόλεια αποτελέσματα της οποίας
παρουσιάστηκαν σε Συνέδριο του Κλάδου Βρεφονηπιοκόμων που έλαβε χώρα τον Μάιο στον Συνεδριακό
χώρο του Ξενοδοχείου DuLac της πόλης μας.
Μάλιστα, στο πλαίσιο της ίδιας συνεργασίας με το ίδιο Τμήμα, και σε συνάρτηση με την συνεχιζομένη συναφή
έρευνα, οργανώθηκαν και διεξάχθηκαν με την πρωτοβουλία και πρόσκλησή του 3 (τρία) εργαστήρια εν είδει
ημερίδας το καθένα σε Βρεφονηπιοκόμους κατά τον Μάρτιο που προηγήθηκε. Τις θεματικές εισηγήθηκε η
υπεύθυνη του Εργαστηρίου μας και οι θεματικές τους αναπτύχθηκαν στο πνεύμα της στροφής στην
Εαυτότητα προκειμένου, δηλαδή για μία ‘Εαυτοκεντρική’ προσωπική ανάπτυξη των λειτουργών Αγωγής και
Αρωγής σε όλες τις βαθμίδες της Εκπαίδευσης, δεδομένου ότι σε αυτές διαμορφώνονται οι προσωπικότητες
του σήμερα και του αύριο. Τα δύο από αυτά τα κλινικά ψυχολογικά και παράλληλα εκπαιδευτικά γεγονότα
έλαβαν χώρα στα Ιωάννινα και το ένα στην Θεσσαλονίκη, σε εγκαταστάσεις των εκεί ΤΕΙ.
Λίαν προσφάτως, Ιούνιο του 2015, και με πρόσκληση από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, οι εργασίες του
Εργαστηρίου συνδέθηκαν με εισήγηση της υπεύθυνης κατόπιν ειδικής πρόσκλησης σε Ημερίδα που
διεξάχθηκε στο Πνευματικό Κέντρο Χανίων, στην Κρήτη, με θέμα την Παραβατικότητα στο πλαίσιο της
Ενδοοικογενειακής Βίας και με τίτλο της οικείας εισήγησης: «Υπέρ Θυμάτων, αλλά και Υπέρ Θυτών: Επιτυχής
Πρόληψη έναντι ‘Ατυχών’ Πληγμάτων’».
Μεγάλη επιτυχία του Εργαστηρίου συνιστά η πρόσφατα επίσης ληφθείσα έγκριση από του ιδίου Υπουργείου
για διεξαγωγή έρευνας μεγάλης κλίμακας στα Καταστήματα Κράτησης της Επικράτειας, υπό την διοργάνωση
και εποπτεία της διευθύντριας του Εργαστηρίου. Η έρευνα αυτή έχει ήδη ξεκινήσει.
Διενέργεια Ανεξάρτητων Ερευνητικών / Πειραματικών Εφαρμογών με Διεπιστημονικές Συνεργασίες
και Ενεργό Εμπλοκή Υποψηφίων Διδακτόρων, Μεταπτυχιακών και επί πτυχίω Προπτυχιακών
Προσώπων υπό την Εποπτεία της Διευθύντριας Υπεύθυνης του Εργαστηρίου Α-Μ. Π. Παλαιολόγου
Διδάκτορες και υποψ. Διδάκτορες σε συνεργασία με το Εργαστήριο προς εκπόνηση επιμέρους μελετών αλλά και
υποστήριξη της λειτουργίας του: Ιωάννα Μπιτχαβά, Φοίβη Θεοδοσοπούλου, Θωμάς Τούλης, Χρυσώ Λυγίζου,
Έλλη Κήτα, Μαρία Τοπολιάτη, η Μεταπτυχιακή Φοιτήτρια Π. Αγγελική Δρακοπούλου που εργάστηκε
Επιδοτούμενη από το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Empathic Products, καθώς και οι προπτυχιακοί φοιτητές Βασίλης
Κωνσταντινίδης, Γιάννης Τσιώρος, Απόστολος Μπακαλάκης και Κωνσταντίνος Παπαϊγνατίου. Οι Εφαρμογές
περιλαμβάνουν και Έργα Ευρωπαϊκού βεληνεκούς ανειλημμένα απευθείας από την Υπεύθυνη Διευθύντρια του
Εργαστηρίου. Ενδεικτικά Έργα (Μη-Χρηματοδοτούμενα) σε Εξέλιξη περιλαμβάνουν:
1.Συγκριτικός Έλεγχος Δυνάμει Επιρροής Πυθαγόρειων –έναντι- Θρησκειακών -έναντι- Μεταδιατροπικών
Ενισχυτών στην Αυτοδιαχείριση επί Ψυχικών Επιβαρύνσεων –έναντι- μη: Έργο Διεπιστημονικής Συνεργασίας με
την Ιατρική Σχολή Αθηνών. Συνσχεδιασμός & Συνεπίβλεψη, με Επόπτρια την Dr Χριστίνα Δαρβίρη Υπεύθυνη του
Μεταπτυχιακού Προγράμματος ‘Επιστήμη του Στρες και Προαγωγή της Υγείας’ και Συνδυασμένη Μέριμνα από
του Ειδικού Εργαστηρίου Εαυτού με αφορμή μέρος της Πρακτικής της Ιωάννας Βιτχαβά ως προαπαιτουμένου
προς εκπόνηση οικείας Διατριβής για την θεματική Πυθαγόρα και αντίστοιχη Μελέτη του Θωμά Τούλη για τις
λοιπές δύο θεματικές. Έργο Μη-Χρηματοδοτούμενο.
2.Μείζων Έρευνα Ανίχνευσης της Ψυχικής Φυσιογνωμίας Ενηλίκων Εγκλείστων σε Σωφρονιστικά Ιδρύματα της
Ελλάδας. Έργο σε Συνεργασία με το Υπουργείο Δικαιοσύνης. Έχει ήδη ολοκληρωθεί το μέρος που αφορά στο
Σωφρονιστικό Κατάστημα Κράτησης Ιωαννίνων σε συνεγασία με την Διευθύντρια Έλενα Αγαπητού και
οσονούπω (αρχές 2016) προβλέπεται σειρά μεταβάσεων στο Σωφρονιστικό Κατάστημα Κράτησης Γρεβενών. Η

100

ερευνητική διαδικασία διενεργείται έως τούδε από τους Θωμά Τούλη και Βασίλη Κωνσταντινίδη και η
καταχώριση των δεδομένων από την ολοκλήρωση του πρώτου μέρους διενεργείται σε συνεργασία με τους
προαναφερθέντες φοιτητές κκ Γιάννη Τσιώρο, Απόστολο Μπακαλάκη και Κωνσταντίνο Παπαϊγνατίου.
3. Εκτενής Ερευνητική Εφαρμογή Αποτύπωσης του ΝοοΨυχοΣωματικού Προφίλ ως προς την Σύσταση του
Εαυτού4Ε έναντι των Στρατηγικών Υγείας4Ε του Προσώπου-Φορέα του σε επίπεδο Συγκριτικής Αποτίμησης
μεταξύ Άρτι Αποφοίτων έναντι Ήδη Επαγγελματικά Ενεργών Προσώπων Διαφόρων Ειδικοτήτων. Το πρώτο
μέρος έχει ήδη αρχίσει να υλοποιείται, με πρώτη εστία ενδιαφέροντος ομάδες άρτι αποφοίτων έναντι ομάδων
ήδη επαγγελματικά ενεργών Βρεφονηπιοκόμων και πρωτόλεια αποτελέσματά του έχουν ήδη παρουσιαστεί σε
δύο (2) Επιστημονικές Διοργανώσεις: α) σε μία σειρά Εργαστηριακών Εισηγήσεων ΠΕΓΑ σε Ιωάννινα και
Θεσσαλονίκη κατά τις αρχές του 2015 και β) στο 13ο Πανελλήνιο Μετεκπαιδευτικό Συδέδριο Προσχολικής
Αγωγής τον Μάρτιο του ιδίου έτους.
4.Πένθος και Ψυχοθεραπευτικές Παρεμβάσεις: Διεπιστημονική Συνεργασία για την Διαχείριση Πενθών σε Χρήστες
Υπηρεσιών διαφορετικών Περιβαλλόντων [Εκπαίδευση, Ψυχοθεραπεία, Ιατρική, Νομική, Ποιμαντική].
5.Προσβολή Προσωπικότητας: Κλινικές Ψυχοπαθολογικές Πτυχές Αυτουργίας.
6.Εργασιακή Εξάντληση Σκεπτική-Συγκινησιακή Εξουθένωση ΨυχοΦυσιοΣκεπτική Εξόντωση: Μελέτη ΜΔΤΠ
Ευρωστίας Ανόδου ΥΓΕΙΑ4Ε επί Χρόνιων Επιπτώσεων Παλαιάς Θυματοποίησης.
7.Εφαρμογές e-Στήριξης για έναν Κλάδο e-Ψυχοθεραπείας/Τηλε-στήριξης Εγγύς: Εφαρμοσμένες Μεθοδολογικές
Συντεταγμένες & Ερευνητικά Δεδομένα με Αξιοποίηση . Πολυμεσική Επικοινωνία, Ποιοτικό Περιεχόμενο,
Προοπτικές. Μελέτη στην Χρήση Αστεϊσμών και Χιούμορ κατά την Ψυχοθεραπευτική Διαδικασία
Επιππλέον, κατά τα δύο παρελθόντα έτη διεξάχθηκαν και Έκτακτες Σεμιναριακές Εισηγήσεις υπό το καθεστώς
των απαιτουμένων ‘φροντιστηρίων’ στο Πλαίσιο των έξι (6) Προπτυχιακών Γνωστικών Αντικειμένων που
προσφέρονται από την διδάσκουσα στις ακόλουθες θεματικές: 1.Προσανατολισμοί Κλινικής Ψυχολογίας: Μύθοι
και Πραγματικότητα για το Στρες και το Άγχος. 2.Κλινική Διαγνωστική: Συγκριτική Εξέταση DSM vs ICD 3.Ηθική
και Δεοντολογία στην Ευρεία Ψυχοθεραπευτική Πράξη: Από τη Θεωρία του ‘δέοντος’ στην Πράξη Παροχής
‘δεόντων’ 4. Θεωρίες Προσωπικότητας: Ιδιοσυστασιακές Ιδιαιτερότητες με Μετα-Γνωσιακή Βαρύτητα Κλονίζουν
τα Ισχύοντα Παραδείγματα 5. Εξελικτική Ψυχοπαθολογία Ι: Επικινδυνότητες Μεταλλάξεων Πρώιμα
Εκδηλουμένων Διαταραχών και Τακτικές Πρόληψης 6.Εξελικτική Ψυχοπαθολογία ΙΙ: Διαθεματικός Έλεγχος
Διαταραχών ως προς Κοινές Συμπτωματολογίες και Διαφορικές Προσεγγίσεις. Παρόμοιες ενέργειες και σήμερα.
Παράλληλα, επιχειρείται αξιοποίηση εγκαταστάσεων και εξοπλισμού καθώς και του πρόθυμου ανθρώπινου
δυναμικού ιδίως Διδακτόρων και Υποψηφίων Διδακτόρων για Διευρυμένες Ακαδημαϊκές Δραστηριότητες.
Ενδεικτικά: 1.Ακαδημαϊκή Συνδρομή στον Πληθυσμό των Προπτυχιακών 2. Άσκηση στην Διδασκαλία Ειδικών
Θεματικών των Διατριβών τους 3.Συντήρηση και Επίβλεψη της μκρής Βιβλιοθήκης και του Χώρου Μελέτης
4.Συλλογή, Κωδικοποίηση και Καταχώριση Ερευνητικού και Αρχειακού Υλικού συναφούς με την Κλινική
Ψυχολογία και την Ψυχοθεραπεία 5.Στατιστική Επεξεργασία Ερευνητικών Δεδομένων από Έρευνες σε Εξέλιξη 6.
Διατήρηση διαύλων επικοινωνίας με το ενδιαφερόμενο για τα ακαδημαϊκά πράγματα κοινό 7.Διατήρηση
Διαύλων Επικοινωνίας με Ιδρύματα, Φορείς και Οργανισμούς της Πόλης, του Νομού και της Χώρας (π.χ., άλλα
Πανεπιστήμια, ΤΕΙ, ΑΣΠΑΙΤΕ, Δήμους, Κλινικές, Σωφρονιστικά Ιδρύματα, κ.λπ) για την εθελοντική άσκηση
προπτυχιακών και την σύνδεσή τους με την αγορά εργασίας στο Πεδίο της Ψυχολογίας και της Ψυχοθεραπείας
Επίσης, ως γνωστόν, πραγματοποίηση συνεντεύξεων, μετρήσεων και Βιωματικών Πειραμάτων IISU για την
Έμπρακτη Εφαρμογή Προηγμένων Λογισμικών Σωματομετρικής Αποτύπωσης κατά την Χρήση των
Οπτικοακουστικών και Κινησιολογικών Συσκευών των Νέων Τεχνολογιών για την Προώθηση Καινοτόμων
Τεχνικών, Τακτικών και Οργανωμένων Μεθοδολογιών Τηλε-Συμβουλευτικής και Τηλε-Θεραπείας στο πνεύμα
Ευρωστίας Ανόδου. Επιπρόσθετα, τηρείται το Αρχείο Μεταπτυχιακών Διατριβών από το Μεταπτυχιακό
Πρόγραμμα Δυσλεξίας που διεξαγόταν έως το 2009 και πραγματοποιείται Συνεχιζόμενο Έργο Επιμέλειας και
Επικαιροποίησης του Υλικού επίλεκτων από αυτές με εμπλοκή των συγγραφέων τους. Και βέβαια, από του
Εργαστηρίου είναι που επιχειρείται Σχεδιασμός, Κατάρτιση, Προγραμματισμός, Διεξαγωγή και Διεργασίες
Αποτίμησης Ειδικών Διαλέξεων, Ημερίδων και Διημερίδων σε θέματα ιδίως εσωτερικού εδιαφέροντος φοιτητικό
πληθυσμό σε προέκταση των ακαδημαϊκών παρακολουθήσεων αλλά και διαφέροντος εξωστρέφειας προς το
ευρύτερο κοινό με έμφαση στις α) γνωστικές και ιδίως γνωσιακές διευρύνσεις της κυρίως διδακτικής ύλης των
κλινικών παραδόσεων β) ενημερωτικές ενότητες για μεταπτυχιακές προοπτικές και γ) προώθηση ιδεών σε
ζητήματα Ευρωστίας κλινικών πληθυσμών, πληθυσμών υψηλού ψυχονοητικού κινδύνου, πληθυσμών ελεύθερου
παθολογιών, πληθυσμών με επιρρέπεια σε ψυχοσωματικές επιπλοκές και πληθυσμών ευάλωτων σε εξωγενείς
και ενδογενείς αντιξοότητες με σαφή προοπτική την αξιοποίηση των πολυετών ερευνών Ευρωστίας για τον
σχεδιασμό πολυδιάστατων στρατηγικών πρόληψης και εξυγίανσης και δη σε όρους εξατομίκευσης για όλα τα
πρόσωπα.
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9. Προσφορά Ευρύτερου Έργου στην Κοινότητα
Συμπληρωματικό Υπόμνημα Ευρύτερης Προσφοράς προς την Κοινότητα όπως Ζητείται από την Προϊούσα Διοικητική Αρχή
του Π.Ι. (UoI). Προσφορά Ευρύτερου Έργου Ενημέρωσης, Εκπαίδευσης και Ευαισθητοποίησης για την Κοινότητα ιδίως κατά
την πρόσφατη 6ετία, με ιδιαίτερη σύνδεση προς τα οικεία Γνωστικά Αντικείμενα της Κλινικής Ψυχολογίας, Εξελικτικής
Ψυχοπαθολογίας και Ψυχοθεραπείας, και με έμφαση στην αξία των συναφών δραστηριοτήτων ως προς τη συμβολή τους
στην Εικόνα του Τομέα Ψυχολογίας και κατ’ επέκταση στην Εικόνα του Τμήματος ΦΠΨ καθώς και στην δυνάμει δημιουργία
δυνατοτήτων προκειμένου για την προσβασιμότητα του ευρύτερου κοινού από επωφελούμενα πρόσωπα όλων των
δυνατών διαφερόντων στις ακαδημαϊκές ενασχολήσεις και το περιεχόμενο του έργου συγκεκριμένων, πλέον, μελών ΔΕΠ.
Σημειώνεται ότι στην πλειονότητά τους, τα στοιχεία που παρατίθενται εδώ δεν απαντούν στο περιεχόμενο του κυρίως
βιογραφικού σημειώματος της διδάσκουσας. Ορισμένες, ωστόσο, επιστημονικές δράσεις επανεμφανίζονται εδώ, με το
κριτήριο της (πέραν μίας δυνάμει προσβασιμότητας), πραγματιστικά πραγματοποιηθείσας πρόσβασης, που πρόσωπα και
ομάδες του ευρύτερου ενδιαφερομένου κοινού είχαν κατά την διεξαγωγή τους.

9.1 Πάγιο Έργο Εκπαιδευτικής Παρέμβασης

Σχολεία

1

Παραδόσεις Αυτοτελών Εισηγήσεων Σεμιναριακού Τύπου με Βιωματική Συμμετοχή για
Εκπαιδευτικούς, Γονείς, Κηδεμόνες και Νεανικούς Πληθυσμούς με Ειδικές Προσκλήσεις
Δεκέμβριος
από Σχολικές Μονάδες ανά την Ελληνική Επικράτεια σε Θεματικές Μείζονος
2002 Ψυχοπαιδαγωγικού Ενδιαφέροντος

– Σήμερα

Έργο: Προσφορά Διαλέξεων για Εκπαιδευτικούς, Συλλόγους Γονέων και Κηδεμόνων, καθώς και
Μαθητικούς Πληθυσμούς Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
Συχνότητα: Minimum Δις, Maximum Τετράκις ανά Ακαδημαϊκό Εξάμηνο: Ανελιπώς

Ιδιότητα: Προσκεκλημένη Εισηγήτρια Στοιχείων Κλινικής Ψυχολογίας, Ευρωστίας,

Διαγνωστικής, Ψυχοπαθολογίας, Ψυχοθεραπείας, Ψυχοσωματικής Υγείας, Ψυχικών
Επικινδυνοτήτων, Διαχειριστικής Αποτελεσματικότητας και Ευαγούς Επικοινωνίας
Ενδεικτικές Θεματικές: 1. Αναπτυξιακή-Εξελικτική Ψυχοπαθολογία και Ανα-κατανοήσεις
Παραβατικότητας, 2. Κλινικές Επικινδυνότητες κατά την Διαμόρφωση της Προσωπικότητας, 3.
Στοιχεία Ηθικής & Δεοντολογίας στο Λειτούργημα του Εκπαιδευτικού 4. Επιθετικότητα, Βία,
Εκφοβισμός και Συνέπειές τους στα Σχολικά Περιβάλλοντα, 5. Αντιμετώπιση Συγκρουσιακών
Εμπλοκών στα Εκπαιδευτικά Περιβάλλοντα, 6. Διαχείριση Διαπολιτισμικών Διενέξεων στην
Διευρυμένη Διδακτική Δραστηριότητα, 7. Ευρωστία έναντι Αλλοτρίωσης στις Πυρηνικές
Στρατηγικές Υγείας, 8. Ψυχολογικές Βελτιώσεις Επικοινωνιακών Συμπεριφορών μεταξύ
Ενηλίκων και Ανηλίκων και μεταξύ Εκπαιδευτικών και Κηδεμόνων, 9. Αδιέξοδα Μηχανισμών
Αξιολόγησης vs Αποτιμήσεων Επίδοσης ως προς την Ιδιοσυγκρασιακή Δομή της Εξελισσόμενης
Προσωπικότητας Παιδιών, Εφήβων, Μετεφήβων, Ενηλίκων και Γερόντων στο Βιωματικό
Συνεχές, 10. Διαχείριση, Αξιοποίηση, Διεκπεραίωση και Εναλλακτικές Ερμηνείες Απειλής, Πένθους,
Απώλειας και Αλλαγών, και, βέβαια, επανειλημμένες εισηγήσεις στην θεματική αιχμής: 11.
Τεκμηριωμένες Αμφισβητήσεις Στερεοτυπικών Παρεξηγήσεων για τις Στρεσσογόνες, Αγχογόνες
και Νοσολογικές Εμπειρίες Προσώπων vs Προσωπικοτήτων: Προοπτικές Καθολικής Υγείας σε
Θεμέλια Ανοδικής Ευρωστίας.
Διάρκεια & Χρόνος: από τρίωρη (3ωρη) έως πεντάωρη (5άωρη) εκπαίδευση συμμετεχουσών
και συμμετεχόντων ιδίως κατά τα Σαββατοκύριακα
Τόποι: σε μεγάλο αριθμό Σχολικών Μονάδων ανά την Ελληνική Επικράτεια με συχνότερες
προσκλήσεις από Σχολεία της Ηπείρου (Άρτα, Ηγουμενίτσα, Πρέβεζα & Ιωάννινα), αλλά και
πολλές Πόλεις και Κωμοπόλεις όλων των λοιπών Διαμερισμάτων της Ελλάδας (Β.Ελλάδα, Ιόνιο,
Κρήτη, Στερεά Ελλάδα, Πελοπόννησο, Αιγαίο, Κρήτη)
Χαρακτηριστικά: κατ’ εξοχήν βιωματικές βελτιωτικές συνεδρίες Κινητοποίησης,
(αυτο)Ρύθμισης, Αναδόμησης, Συνειδητοποίησης, Ευαισθητοποίησης & Ιδιοσυγκρασιακής
(ανα)Συγρότησης υποστηριζόμενες από πλούσιο οπτικοακουστικό υλικό, επίκαιρα ερευνητικά
δεδομένα και διανομή πρωτότυπου συγγραφικού υλικού (hand-outs) με στόχο την διασκέδαση
μύθων, την αποκάλυψη πραγματικοτήτων και την εφαρμογή ρεαλιστικών τακτικών εξυγίανσης
εξατομικευμένων στρατηγικών ευζωίας.
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2

Υποδοχή, Φιλοξενία και Παραδόσεις Αυτοτελών Εισηγήσεων Σεμιναριακού
Φεβρουάριος Τύπου με Βιωματική Συμμετοχή για Νεανικούς Πληθυσμούς Σχολείων από
2006 ολόκληρη την Ελληνική Επικράτεια που επισκέπτονται τον Τομέα Ψυχολογίας
– Σήμερα του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων σε Πλαίσια Επιμορφωτικών Επισκέψεων

Έργο: Προσφορά Διαλέξεων για Μαθητικούς Πληθυσμούς Πρωτοβάθμιας &
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
Συχνότητα: Άπαξ ανά Ακαδημαϊκό Εξάμηνο: Ανελιπώς

Ιδιότητα:

Διευκολυντικό Έργο Εκπαιδευτικών Συνοδών Επιμορφωτικών
Επισκέψεων ως Εισηγήτρια Θεματικών Αιχμής για την Κινητοποίηση, (αυτο)Ρύθμιση,
Αναδόμηση, Συνειδητοποίηση, Ευαισθητοποίηση & Ιδιοσυγκρασιακή (ανα)Συγρότηση
(‘Κ.Ρ.Α.Σ.Ε.ΙΣ’) ενόψει Ενηλικίωσης και Ανάληψης Ευθυνών ΔιαΒίου Μάθησης,
Απασχόλησης και Εργασιακού Προγραμματισμού για Νέους
Ενδεικτικές Θεματικές: 1. Αναπτυξιακές-Εξελικτικές Αναστατώσεις Φασικής
Ωρίμανσης: Μύθοι έναντι Πραγματικότητας για τις Εξατομικευμένες Προοπτικές
Προόδου των Νεαρών Προσώπων, 2. Επικινδυνότητες κατά την Διαμόρφωση της
Προσωπικότητας με Δυσλειτουργικές Συμπεριφορικές Παγιώσεις-ΠροσκολλήσειςΕξαρτήσεις και Θεμελίωση Στρατηγικών Υπερκερασμού τους, 3. Στοιχεία
Σεξουαλικότητας έναντι Ουσιωδών Προτεραιοτήτων Αυτοελέγχου, Υπευθυνότητας
και Δημιουργικότητας για την Δόμηση Υγιούς Προσωπικότητας, 4. Επιθετικότητα, Βία,
Εκφοβισμός και Συνέπειές τους για τον Ενήλικο Βίο σε Προσωπικό και Διαπροσωπικό
Επίπεδο, 5. Αντιμετώπιση Αγχογόνων Απειλών, Πενθών, Απωλειών & Συγκρουσιακών
Εμπλοκών με Εγνωσμένη Ευρωστία, 6. Διαχείριση Διαπολιτισμικών Διενέξεων για
Διαχρονική, Διαπροσωπική και Διαθεματική Διεισδυτικότητα, 7. Ευρωστία έναντι
Αλλοτρίωσης για Συνειδητή Αυτοβελτίωση κατά τους ΔιαΒίου Προσανατολισμούς
Εργασιακής Παραγωγικότητας
Διάρκεια & Χρόνος: από τρίωρη (3ωρη) έως πεντάωρη (5άωρη) εκπαίδευση
συμμετεχουσών και συμμετεχόντων ιδίως Παρασκευές, μα και Σαββατοκύριακα, με
χειρονομίες φιλοξενίας εναρμονισμένες με τους χρόνους επίσκεψης των Σχολείων στην
Πόλη και το Πανεπιστήμιο των Ιωαννίνων, και δίχως αλληλεπικάλυψη με το ευρύτερο
διδακτικό έργο στους Πανεπιστημιακούς χώρους
Τόποι: τυπικά, στο Αμφιθέατρο ΦΠΨ του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων για τις
βιωματικές διαλέξεις, αλλά και ξενάγηση σε λοιπούς χώρους διδακτικού έργου για την
εξοικείωση των μαθητικών πληθυσμών με εκδοχές μέλλοντός τους, καθώς επίσης και
ευρύτερη φιλοξενία με συνέχιση μετάδοσης γνωσιολογικών στοιχείων σε εκπαιδευτικά
σημαίνοντες χώρους της Πόλης των Ιωαννίνων
Τόποι Προέλευσης Σχολείων: τακτικά από μεγάλο αριθμό Σχολικών Μονάδων από
Σχολεία της Ηπείρου (Άρτα, Ηγουμενίτσα, Πρέβεζα & Ιωάννινα), αλλά και πολλές
Πόλεις και Κωμοπόλεις ιδίως Διαμερισμάτων της Δ.Ελλάδας (Ιόνιο, Αιτωλοακαρνανία,
Αχαΐα. Ηλεία)
Χαρακτηριστικά: κατ’ εξοχήν βιωματικές βελτιωτικές συνεδρίες Κινητοποίησης,
(αυτο)Ρύθμισης,
Αναδόμησης,
Συνειδητοποίησης,
Ευαισθητοποίησης
&
Ιδιοσυγκρασιακής (ανα)Συγρότησης υποστηριζόμενες από πλούσιο οπτικοακουστικό
υλικό, επίκαιρα ερευνητικά δεδομένα εξαπλουστευμένα για την κατανόηση των
μαθητικών πληθυσμών και διανομή συνοπτικού πρωτότυπου συγγραφικού υλικού
(hand-outs) με στόχο την διασκέδαση μύθων, την αποκάλυψη πραγματικοτήτων και
την εφαρμογή ρεαλιστικών τακτικών εξυγίανσης εξατομικευμένων στρατηγικών
αυτοδιαχείρισης και αποτελεσματικής επικοινωνίας για την ευζωία.
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9.2 Πάγιο Έργο Κατάρτισης

Κατάρτιση Ενηλίκων

1

ΑΣΠΑΙΤΕ / τ.Πατες-ΣΕΛΕΤΕ Ιωαννίνων.
Τμήματα Απόφοιτων Ανώτερων και Ανώτατων Σχολών:
Σεπτέμβριος
νυν ΑΣΠΑΙΤΕ: Ανώτατη Σχολή Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης

1998
– Ως σήμερα Έργο: Πρόγραμμα Κατάρτισης σε Θέματα Ψυχοπαιδαγωγικής, Επιστημόνων με Διάφορες Ενδοκαι Εξω-Ακαδημαϊκές Ειδικότητες, για την Επάρκειά τους να ασκήσουν διδακτικό έργο επί των
θεματικών ειδικότητάς τους
Ιδιότητα: Εισηγήτρια Στοιχείων Κλινικής Ψυχολογίας σε συσχετισμό με πεδία της Παιδαγωγικής
Επιστήμης κατ’ ετήσια εναλλαγή των ειδικών θεματικών πεδίων για την κατάρτιση 25+25 κατά
μ.ο. προσώπων, κατανεμημένων σε 2 ή 3 τμήματα κάθε φορά, με επίσης εναλλασόμενα πλήθη
τους ανά έτος (π.χ., κατά το 2004-2005 τα πρόσωπα ομαδοποιήθηκαν σε τμήμα των 80)
Γνωστικά Αντικείμενα: [κύρια γνωστικά πεδία με περιοδικές εναλλαγές]
4. Γενική και Εξελικτική Κλινική Ψυχολογία: από τη γέννηση έως το γήρας
5. Ψυχοπαιδαγωγική και Κλινικά Στοιχεία για τις Επαγγελματικές Σχέσεις,
6. Κλινική Συμβουλευτική και Διαπροσωπικές Σχέσεις ως προς Κλινικές Ψυχολογικές
εκδηλώσεις. Συμπληρωματικά, ενίσχυση Ευρωστίας.
Χρόνος: ένα τυπικό διδακτικό δίωρο για κάθε ομάδα εκπαιδευομένων σε εβδομαδιαία βάση και
τελικές εξετάσεις
Χαρακτηριστικά: θεωρητικές εισηγήσεις με βιωματικά στοιχεία υποστηριζόμενα από ειδικά
προετοιμασμένο συγγραφικό και οπτικοακουστικό υλικό για Εκπαίδευση Ενηλίκων.
Προοδευτικά η διδασκαλία προσαρμόστηκε στα κριτήρια και τις αρχές για τη ΔιαΒίου Μάθηση.
Επιπλέον, ανάληψη έργου εποπτείας δέκα (10) Πτυχιακών Εργασιών ετησίως που
διεκπεραιώνεται μέσα από: α) δια ζώσης ομαδικές συντονιστικές συναντήσεις, β) δια ζώσης
ατομικές συναντήσεις και γ) προοδευτική αύξηση τηλε-εποπτείας, περιλαμβάνοντας λειτουργίες
τηλε-μέντορα, λειτουργίες τηλε-συμβουλευτικής και ευρύτερης e-στήριξης σε ατομικό και
διατομικό επίπεδο προς διευκόλυνση του διδακτικού και γενικότερα του υποστηρικτικού έργου
για την πολύπλευρη ανάπτυξη των υποψηφίων.
2 Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας, ΙΕΚ ΕΚΑΒ Ιωαννίνων
Σεπτέμβριος
2001 Έργο: Κατάρτιση Εκπαιδευομένων Διασωστριών και Διασωστών στην Κλινική Ψυχολογία, την
– Ως σήμερα Κλινική Ψυχοπαθολογία, την Διαχείριση Κρίσιμων Περιστατικών Κλινικού Ψυχολογικού τύπου
και στην Αυτοδιαχείριση υπό όρους Ευρωστίας
Ιδιότητα: Εκπαιδεύτρια όλων των κύκλων σπουδών (1ου, 2ου, 3ου και 4ου) με εναλλασσόμενα
γνωστικά αντικείμενα κάθε φορά, αναλόγως προς τις προβλέψεις του επίσημου προγράμματος,
αλλά και με ανάπτυξη πρωτοβουλιών επιπρόσθετης στήριξης για την αποτελεσματική
κατίσχυση υπό στρεσσογόνες και αγχώδεις συνθήκες στο πλαίσιο της διάσωσης α-σθενών με
διάφορες παθολογίες
Γνωστικά Αντικείμενα: [κύρια γνωστικά πεδία με περιοδικές εναλλαγές]
5. Κλινική Διαγνωστική και Διαφοροδιάγνωση Διακομιζομένων Α-Σθενών,
6. Στοιχεία Ψυχοπαθολογίας στα Επείγοντα Περιστατικά,
7. Διαχείριση Ακραίων Κλινικών Ψυχολογικών Εκδηλώσεων κατά τη Διάσωση,
8. Προφίλ Διασωστών έναντι Προφίλ Διασωζομένων Α-σθενών.
Χρόνος: Εξάωρες (6) ανά εξάμηνο εισηγήσεις και τελικές εξετάσεις (ιδίως DSM)
Χαρακτηριστικά: θεωρητικές εισηγήσεις με εμπλουτισμό οπτικοακουστικού υλικού, ειδικού
συγγραφικού υλικού (hand-outs) και πρακτικών ασκήσεων σε παραδειγματικά περιστατικά.
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Συνεργασία με το Τμήμα Προσχολικής Αγωγής του ΤΕΙ Ηπείρου στο Πλαίσιο
παροχής Συμβουλευτικής Γονέων. Παιδικός Σταθμός ‘Σεισμόπληκτα’.
Σεπτέμβριος
Υπεύθυνη: Καθηγήτρια Ψυχολογίας Τ. Μάντζιου, Κοσμήτωρ της Σχολής.
2011
Έργο:
Ενημερωτικές Εισηγήσεις Ευαισθητοποίησης και Ενεργού Εμπλοκής
– Ως σήμερα
Εκπαιδευτικών, Φοιτητικού Πληθυσμού, Γονέων και Κηδεμόνων σε Ζητήματα
Σχεδιασμού Ευρύτερων Ψυχοπαιδαγωγικών Στρατηγικών για Παιδιά Προσχολικής
Ηλικίας με βάση τα πλέον σύγχρονα Ερευνητικά Ευρήματα Διεπιστημονικού
Βεληνεκούς για το Προφίλ Προσωπικότητας Ενηλίκων που μεριμνούν για παιδιά.

Ιδιότητα: Εισηγήτρια Βιωματικών Ενοτήτων σε στοχευμένους πληθυσμούς
προσώπων άμεσα εμπλεκόμενων με την ανατροφή των παιδιών ιδίως προσχολικής
ηλικίας και Ακαδημαϊκή Συνεργάτις για τον Προοπτικό Σχεδιασμό Νέων Οριζουσών
Συμβουλευτικής για αυτούς τους πληθυσμούς.
Γνωστικά Πεδία: [κύρια γνωσιολογική μέριμνα για καινοτόμες παρεμβάσεις]
1. Σύγκλιση Κλινικής Ψυχολογίας και Νηπιοβρεφοκομίας: Εντοπισμός Κοινών
Περιοχών Δράσης με Προεκτάσεις Ευρωστίας Ανόδου
2. Ψυχοπαιδαγωγική με Κλινική Μέριμνα: Από-την-Πάνα-στην-Ωριμότητα
3. Διευρυμένη Συμβουλευτική Ενηλίκων για Αποτελεσματικές Εκβάσεις
Διάδρασης μεταξύ Προσώπων και Προσωπικοτήτων σε Πλαίσια Φροντίδας
Βρεφών και Νηπίων.
Χρόνος: περιοδικές διεπιστημονικές συναντήσεις, συνεδρίες και εισηγήσεις
Χαρακτηριστικά: περιοδικές διεπιστημονικές συναντήσεις, συνεδρίες και
θεωρητικές εισηγήσεις με βιωματικά στοιχεία υποστηριζόμενα από ειδικά
προετοιμασμένο συγγραφικό και οπτικοακουστικό υλικό για Ευαισθητοποίηση και
Ενεργό Εμπλοκή Ενηλίκων σε ορθές Διαναδραστικές Τακτικές κατά την Φροντίδα
Βρεφών, Νηπίων και Παιδιών, με έμφαση στην σημασία καινοτόμων στρατηγικών
για την αυτοαποτελεσματικότητα.
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9.3 Ομιλίες, Διαλέξεις, Ημερίδες με Πρόσκληση
1

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ

Πρόσκληση, Δικηγορικός Σύλλογος Ιωαννίνων Διάλεξη (που
είχε παρουσιαστεί και σε Ημερίδα Νομικών στα Χανιά), Δικαστικό
Μέγαρο Ιωαννίνων, με προσκλήσεις λειτουργών δικηγορίας και
Δικαστικών καθώς και Προσωπικού Δικαιοσύνης.
Υπέρ Θυμάτων, Αλλά και ‘Υυπέρ’ Θυτών: Επιτυχής
Πρόληψη
έναντι
Ατυχών
Πληγμάτων.
Η
Μεθοδολογία ΜΔΤΠ ΥΓΕΙΑ4Ε στην Υπηρεσία της
Μέριμνας για Φαινόμενα Βίας.
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΠΡΟΤΥΠΗ ΠΟΛΥΠΑΡΑΜΕΤΡΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΜΔΤΠ ΕΥΡΩΣΤΙΑΣ ΑΝΟΔΟΥ – ΥΓΕΙΑ4Ε
ΜΕ ΠΟΣΟΤΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΧΑΡΑΞΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΓΙΑ
ΑΠΟΔΟΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΑΡΩΓΗ ΕΠΙ Ψ ΔΙΑΤΡΑΧΩΝ.

Παρουσίαση Βιβλίου με ψυχοθεραπευτικές ιδιότητες.
Αίθουσα Πνευματικού Κέντρου Ιωαννιτών Δημητρίου
Χατζή, Παραλίμνιος, στα Ιωάννινα
Για το: Αναζητώντας Χαμένα Πρόσωπα του Νίκου
Χρυσοχόου. Πλοήγηση στα Πρόσωπα.
Παρουσίαση του βιβλίου του Συγγραφέα και Ειδική
Επεξεργασία Εννοιών Συναφών μα μη Ταυτόσημων
Απώλεια, Πένθος, Απομάκρυνση, Αποστασιοποίηση
Πρόσκληση, Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας Ιωαννίνων
Διάλεξη για την Αυτοδιαχείριση με θέμα:
Δυναμική Διαχείριση Διαδρομών Δράσης. Μύθοι &
Απομυθοποιήσεις των Στρεσσογόνων Εντάσεων

Πρόσκληση, ΠΕΓΑ. Ιωάννινα & Θεσσαλονίκη Επίδραση
Πρώιμων Εμπειριών στη Μετέπειτα Ανάπτυξη. Ενότητα
Προσωπικής Ανάπτυξης
Διεξαγωγή Εργαστηριακών Σεμιναρίων με θέμα:
Ευρωστία Ανόδου για Παιδαγωγούς Προσχολικής
Αγωγής.
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Νοέμβριος 2013 Πρόσκληση,

Διαβαλκανικό
Σεμινάριο, Διαβαλκανικό
Ινστιντούτο Δημόσιας Διοίκησης με Συνεδριακή Επικύρωση
Ετήσιου Έργου το 2014. Τίτλος Σεμιναριακής Ενότητας
Συμμετοχής: Ψυχική Ανθεκτικότητα. Δράσεις Προώθησης και
Υποστήριξης των Γυναικών σε Ανώτατες Συνδικαλιστικές
Βαθμίδες της ΑΔΕΔΥ. Εργαστηριακές Συναντήσεις. Θέμα:
Επαλήθευση Επιχειρησιακής Ευδοκίμησης με Προώθηση
Γυναικών σε Θέσεις Ευθύνης: Πορίσματα &
Προοπτικές από Πρότυπη Διαχρονική Διαπολιτισμική
Διαθεματική Έρευνα Πεδίου ΜΔΤΠ Ευρωστίας
Ανόδου-ΥΓΕΙΑ4Ε.
.

Απρίλιος 2013

Πρόσκληση,
5ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
&
‘ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ’: Ημερίδα ενημέρωσης
εκπαιδευτικών, γονέων & κηδεμόνων.
Εισήγηση Βιωματικού Χαρακτήρα με θέμα:
Στρεσσογόνες και Αγχογόνες Συνθήκες: Βιωματικές
Παρ-Εξηγήσεις.

Απρίλιος 2013

1. Πρόσκληση, 1ο Διεθνές Συνέδριο για την
Φτώχεια. Αθήνα. Εισήγηση με Τίτλο:
Κρίση = Κριτική Κλήση Κραταιότητας

2. Πρόσκληση, 8ο Γυμνάσιο Ιωαννίνων. Ημερίδα για
Γονείς. Εισήγηση Βιωματικού Χαρακτήρα με
Θέμα:
Κρίση: Ειδική Ευκαιρία για την Διαπαιδαγώγηση

Το 8ο Γυμνάσιο Ιωαννίνων, σε συνεργασία με το σύλλογο
γονέων και κηδεμόνων, τη Σχολική Σύμβουλο
Πληροφορικής κ. Μπέλλου Ιωάννα και το Τμήμα Σχολικών
Δραστηριοτήτων της Δ/νσης Δ/θμιας Εκπ/σης Ιωαννίνων,
σας προσκαλούν σε ημερίδα ενημέρωσης με θέμα:
Κρίση: Ειδική ευκαιρία για την διαπαιδαγώγηση.
Κύριος στόχος της εκδήλωσης είναι η ενδυνάμωση των γονέων και των εκπαιδευτικών στην εποχή της κρίσης για να
βοηθήσουν τα παιδιά τους να ετοιμάσουν ένα καλύτερο μέλλον.
Η ημερίδα πραγματοποιείται με την υποστήριξη της Περιφέρειας Ηπείρου στο Συνεδριακό Κέντρο της Περιφέρειας Ηπείρου
(πρώην ΕΛ.ΚΕ.ΠΑ.) Ν. Ζέρβα 28-30, Στοά Σάρκα, 2ος Όροφος, τη Δευτέρα 22/4/2013, ώρα 18.30.
Εισηγήτρια θα είναι η επίκουρη καθηγήτρια Κλινικής Ψυχολογίας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων κ. Άντζυ Παλαιολόγου .
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Μάιος 2013

Πρόσκληση, Συνεδριακό Τριήμερο με Διεθνή Συμμετοχή.
Υποστήριξη Επιχειρηματικών Ιδεών ΤΕΕΘεσσαλονίκης
& ΚΕΜΕΛ. ΤΕΕ/ΤΚΜ Τμήμα Κεντρικής Μακεδονίας
‘Έλεγχος Επιχειρησιακής Επιτυχίας με την Μέθοδο
Παλαιολόγου: «Μεταδιατροπική Ευρωστία Ανόδου»”
ΕΥΡΗΜΑΤΑ ΜΕΤΑ-ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΠΡΟΤΥΠΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ
ΒΕΛΗΝΕΚΟΥΣ ΕΠΙ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ
ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ

Απρίλιος 2013

Ιούλιος 2012

Πρόσκληση, Σύλλογος Βρεφονηπιοκόμων Εκδήλωση
Ευαισθητοποίησης Επαγγελματιών, Γονέων και
Κηδεμόνων.
Παιδικός
Σταθμός
‘Σεισμόπληκτα’
Ιωαννίνων. Διάλεξη με θέμα:
Από-Την-Πάνα-Στην-Ωριμότητα. H Ψυχική Ευρωστία
Ανόδου MDTP HS™ Ενηλίκων: Η Προϋπόθεση για
Βέλτιστη Ανάπτυξη των Νηπίων!

Πρόσκληση, Δήμος Ιωαννιτών, Ημερίδα. ΔΗΜΟΣ
ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ Τομεακό Πρόγραμμα «Δια Βίου Μάθηση /
GRUNDTVIG» στο Πλαίσιο Εργασιών του «Time & Carers»:
Διαχείριση χρόνου οικογενειακών φροντιστών.
Κατάρτιση και Επιμέλεια Παρουσίασης του Υλικού για
Προπαρασκευαστικό Εργαστηριακό Σεμινάριο. Συνεργασία Μ.
Αντωνάτο και επιμέλεια Υλικού από τον Θωμά Τούλη σε Πλαίσιο
Έρευνας και Ανάπτυξης Ευρωστίας Ανόδου.

Ανοικτή ημερίδα με θέμα:
«ΦΡΟΝΤΙΖΟΥΜΕ ΑΝΘΡΩΠΟΥΣ ΠΟΥ ΦΡΟΝΤΙΖΟΥΝ ΑΝΘΡΩΠΟΥΣ». Αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου, 6.7.12, ημέρα Παρασκευή και ώρα
09:30. Η ημερίδα περιλαμβάνει:
1) Προπαρασκευαστικό σεμινάριο εργαστηριακού τύπου, με Εισηγητές: τούς ειδικά καταρτισμένους ομιλητές Γνωσιο-Ψυχικής Ευρωστίας
Παλαιολόγου, κα Μ. Αντωνάτου καικο Θωμά Τούλη.
2) Στρογγυλή Τράπεζα

Ιούνιος 2012

Πρόσκληση ΑΣΠΑΙΤΕ, Παιδαγωγικό Συνέδριο: Η Β/θμια
Εκπαίδευση υπό το Πρίσμα των Εξελίξεων στις
Επιστήμες της Αγωγής, Ιωάννινα.
Προοπτικές Ευθύνης, Ελέγχου και Προκλήσεων
για την Εγκαθίδρυση Δομών Ψυχολογικής Αρωγής
στην Εκπαιδευτική Πραγματικότητα: Ορίζοντες
Αναδόμησης προς Χάραξη Δόκιμων Πολιτικών για
την Ευρωστία του Συστήματος
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Απρίλιος 2012

Πρόσκληση, Ο Διευθυντής και ο Σύλλογος Διδασκόντων
Γενικού Λυκείου Ελεούσας: Επιμορφωτικό Σεμινάριο
«Διαχείριση σχολικής τάξης». Υπό την αιγίδα της
Περ/κής Δ/νσης Α/θμιας & Β/θμιας Εκπ/σης Ηπείρου
και της Δ/νσης Β/θμιας Εκπ/σης Ιωαννίνων.
Στρες έναντι Άγχους στην Σχολική Πραγματικότητα:
Συγκρουσιακές Συγκυρίες, Διαλεκτική Διασύνδεση
Διενέξεων και Τακτικές Ταχέων Τερματισμών

Ο Δ/ντής και ο σύλλογος διδασκόντων του Γενικού Λυκείου Ελεούσας σας προσκαλούν στο επιμορφωτικό σεμινάριο που
διοργανώνουν με θέμα «Διαχείριση σχολικής τάξης», που θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 27 Απριλίου 2012 και
από ώρα 18:00, στην αίθουσα του Δημοτικού Θεάτρου στα παλιά σφαγεία. Το σεμινάριο τελεί υπό την αιγίδα της
Περ/κής Δ/νσης Α/θμιας & Β/θμιας Εκπ/σης Ηπείρου και της Δ/νσης Β/θμιας Εκπ/σης Ιωαννίνων.
Ομιλία με θέμα «Στρεσογόνες καταστάσεις στο σχολείο», από την Επίκουρη Καθηγήτρια τομέα ψυχολογίας, τμήματος ΦΠΨ
Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, κ. Άντζυ Παλαιολόγου

Φεβρουάριος 2012

1. Πρόσκληση, Μουσικό Σχολείο Καβάλας. Όσκαρ
Καβάλας. Εισήγηση με Τίτλο:
Αυτοδιαχείριση για Καθημερινές Πιέσεις

Το Μουσικό Σχολείο Καβάλας πραγματοποίησε εκδήλωση ομιλία της Επίκουρης Καθηγήτριας Κλινικής Ψυχολογίας
του τμήματος Φιλοσοφίας - Παιδαγωγικής - Ψυχολογίας
του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων κας Άντζυ-Μαρίας
Παλαιολόγου,
με
θέμα:
«Αυτοδιαχείριση
για
καθημερινές πιέσεις: Εαυτός Επιστήμων Ευζωίας», την
Παρασκευή 10 Φεβρουαρίου 2012 στις 7.30 μ.μ στον
κινηματογράφο «Όσκαρ».

2. Πρόσκληση, Μουσικό Σχολείο Καβάλας. Αίθουσα
Εκδηλώσεων Μουσικού Σχολείου Καβάλας.
Εισήγηση για Γονείς & Διδάσκοντες:
Ενδο-σχολική Βία και Στρατηγικές Αντιμετώπισης
Το Σάββατο 11 Φεβρουαρίου 2012 πραγματοποιήθηκε
στο χώρο του Μουσικού Σχολείου Καβάλας ομιλία της κας
Άντζυ-Μαρίας Παλαιολόγου για καθηγητές και γονείς με
θέμα την ενδοσχολική βία (bullying).
Μάιος 2011

Πρόσκληση, Πειραματικό Λύκειο Ιωαννίνων. Ιωάννινα.
Ψυχικές διαδρομές στη μοναξιά και στην έλλειψη
ψυχοκοινωνικής ικανοποίησης μονόγλωσσων και
δίγλωσσων παιδιών με δυσλεξία
Άντζυ-Μ. Παλαιολόγου, Επίκουρη Καθηγήτρια Κλινικής
Ψυχολογίας & Μπιτχαβά Ιωάννα, Υποψήφια
Διδάκτορας Κλινικής Ψυχολογίας, Πανεπιστήμιο
Ιωαννίνων, Τμήμα Φιλοσοφίας – Παιδαγωγικής –
Ψυχολογίας. Το περιεχόμενο της εισήγησης που
πρόσφατα παρουσιάστηκε και σε
Συνέδριο
Ψυχολογίας, είναι προσαρμοσμένο για τις ανάγκες των
εκπαιδευτικών, των γονέων και των κηδεμόνων που
θα παραστούν στην εκδήλωση.
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Μάιος 2011 Πρόσκληση. 16-18 Μαΐου 2011 Ελληνική Εταιρεία

Μελέτης και Πρόληψης της Σεξουαλικής
Κακοποίησης & Psychology Department, Hellenic
American University, Ελληνοαμερικανική Ένωση. Στο
Αμφιθέατρο Ελληνοαμερικανικής Ένωσης Μασσαλίας 22,
Κολωνάκι, Αθήνα Εισήγηση: Παλαιολόγου & Μπιτχαβά
¨ΝΕΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΦΗΒΙΚΗΣ
ΚΑΚΟΠΟΙΗΣΗΣ: ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΚΑΙ
ΠΡΟΛΗΨΗΣ¨

Φεβρουάριος 2011 Πρόσκληση, Γραφείο Σχολικού Επαγγελματικού
Προσανατολισμού του 1ου Γυμνασίου Ιωαννίνων, ο διευθυντής
και ο Σύλλογος του 2ου Γενικού Λυκείου Ιωαννίνων «Γεωργίου
Σταύρου»
Στην τελική ευθεία των πανελλαδικών εξετάσεων μπαίνουν
χιλιάδες μαθητές των λυκείων της χώρας. Η προετοιμασία
είναι πυρετώδης και το άγχος αυξημένο για την απόδοσή
τους στις εξετάσεις, αλλά και για την επαγγελματική τους
αποκατάσταση.
Σε μια προσπάθεια να στηρίξει τους μαθητές στη διαχείριση του άγχους το Γραφείο Σχολικού Επαγγελματικού
Προσανατολισμού του 1ου Γυμνασίου Ιωαννίνων, ο διευθυντής και ο Σύλλογος του 2ου Γενικού Λυκείου Ιωαννίνων
«Γεωργίου Σταύρου» διοργάνωσαν χθες σχετική εκδήλωση για τους μαθητές του λυκείου και τους γονείς τους.
Κεντρική ομιλήτρια η κλινική Ψυχολόγος, επίκ.καθ. του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων Άντζυ Παλαιολόγου, που μέσα από την
παρέμβασή της προσπάθησε να εξοικειώσει τους μαθητές με τις δυνατότητες διαχείρισης του άγχους.
Από την πλευρά του ο διευθυντής του 2ου Λυκείου Νίκος Καρβούνης κάλεσε τους μαθητές να αποφεύγουν το άγχος για να
αποδώσουν στις εξετάσεις με βάση τη μελέτη τους. Όπως σημείωσε, στο πλευρό τους βρίσκονται τόσο οι οικογένειές τους,
όσο και οι καθηγητές τους

Αύγουστος 2010

Ιούλιος 2010

Πρόσκληση. Tzoumerka Art Festival. Επιστημονική
Συνάντηση για το κοινό. Δασικό Χωριό Κέδρος.
Καταρράκτης Τζουμέρκων. Διάλεξη:
«Κατοπτρισμοί Χάους – Προσώπου: Γνωσιο–Ψυχική
Συσχέτιση των Θεμελιωδών Δυναμικών Χάους με
την Προσωπική Τέχνη του Ευ Ζην»
21.00 Ομιλία – παρουσίαση της επίκ.καθ. κλινικής
ψυχολογίας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, κας Άντζυ
Μ.Παλαιολόγου Θέμα: Κατοπτρισμοί Χάους – Προσώπου:
Γνωσιο–Ψυχική Συσχέτιση των Θεμελιωδών Δυναμικών
Χάους με την Προσωπική Τέχνη του Ευ Ζην»
Πρόσκληση. The 2011 Forum of Europe for Student
Guidance. FEDORA University. Εισήγηση με Θέμα:
‘Modern Times: Counseling Students in the 21st
Century’, Ioannina
Development of a Telementoring Service at the Career
Office of the University of Ioannina
ΕΡΕΥΝΑ ΜΕ ΠΟΣΟΤΙΚΑ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ
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Νοέμβριος 2010

Πρόσκληση Φιλοξενίας. EU Gateway Program.
HealthCare & Medical Technologies. Incheaon
Workers Insurance Hospital, Rehabilitation Center,
14-29 November-3 December. Tokyo, Japan
New Terms for New Person Support Methodologies:
‘e-motion’, ‘e-2Motion’, ‘e-2-emotion’, ‘motion2emotion’, ‘e-4-motion’ ‘e-motion4emotion’, ‘e-2motion-4emotion’ Continuum Cresting Correlative
Compounds using Cutting-edge ICTs for HardySurge
Collaborative Support

ΣΥΜΒΟΛΗ ΣΤΙΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΤΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΓΙΑ ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΗΛΕΣΤΗΡΙΞΗΣ Α-ΣΘΕΝΩΝ. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΡΙΩΝ (3) ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΚΑΙ ΤΕΣΣΑΡΩΝ (4) ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΩΝ
ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑΚΩΝ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΩΝ ΠΟΥ ΑΞΙΟΠΟΙΟΥΝ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗΣ Α-ΣΘΕΝΩΝ-ΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ ΣΤΟ ΠΝΕΥΜΑ ΜΔΤΠ ΕΥΡΩΣΤΙΑΣ: ΠΟΣΟΤΙΚΑ ΚΑΙ
ΠΟΙΟΤΙΚΑ ΕΥΡΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΕΡΕΥΝΑ ΜΕ ΕΝΑΡΞΗ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥ SABBATICAL

Σεπτέμβριος 2009

Πρόσκληση, Ογκολογικό Τμήμα Ιατρικής Σχολής
Πανεπιστημίου Ρεθύμνου & Centium Software. Κρήτη.
Εισήγηση με Θέμα:
Η συμμετοχή των ασθενών και της οικογένειας στην
θεραπευτική απόφαση.
Η ίδια εισήγηση, προσαρμοσμένη για συγγενείς
προσώπων με καρκίνο παρουσιάστηκε κατά την ίδια
επίσκεψη και στα Χανιά.

Μάρτιος 2009

Πρόσκληση.
Πειραματικό
Γυμνάσιο
Ζωσιμαίας
Ιωαννίνων. Ιωάννινα. Εισήγηση σε Ειδική Εκδήλωση
στην Αίθουσα Τελετών.

‘Ανοιχτές’ Στρεσσογόνες Διαπιστώσεις = Συγκαλυμμένα
Αγχώδη Κίνητρα. Διακρίσεις και Προεκτάσεις τους σε
Μαθήτριες και Μαθητές του Πειραματικού Ζωσιμαίας
Σχολής γενεάς 2008-2009. Στρες και άγχος σε μαθητές
και μαθήτριες Γυμνασίου ως προς πρόσφατη έρευνα
στο Πειραματικό Γυμνάσιο Ζωσιμαίας Σχολής
Ειδική εκδήλωση που έλαβε χώρα στο Σχολείο, στις 23 Μαρτίου 2009, με ομιλήτρια την Επίκουρη
Καθηγήτρια του Τμήματος Φιλοσοφίας-Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας του Πανεπιστημίου
Ιωαννίνων κ. Αγγελική Παλαιολόγου και με θέμα: «Στρες και άγχος σε μαθητές και μαθήτριες
Γυμνασίου με αναφορά σε πρόσφατη έρευνα στο ΠειραματικόΓυμνάσιο Ζωσιμαίας Σχολής»
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