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Σύνδεσμος Ψυχολόγων Κύπρου

NEWS
LETTER
Σύγχρονες προκλήσεις στην επιστήμη της
Ψυχολογίας

Σύγχρονες προκλήσεις στην επιστήμη
της Ψυχολογίας.

Ένα ακόμα θερμό καλωσόρισμα σε
όλους εσάς που έχετε στα χέρια σας το
2ο τεύχος του ενημερωτικού εντύπου
του Συνδέσμου Ψυχολόγων Κύπρου.
Αναγνωρίζοντας τη σημαντικότητα
των προκλήσεων για την εξέλιξη της
Επιστήμης της Ψυχολογίας, το 2ο αυτό
τεύχος του ενημερωτικού εντύπου
του Συνδέσμου Ψυχολόγων Κύπρου
αποτελεί ένα από τους τρόπους
ανταπόκρισής μας στις ανάγκες
των σύγχρονων επαγγελματιών για
ενημέρωση,
συνεχή
εκπαίδευση
και κατάρτιση. Ενώ επιδιώκει, να
αποτελέσει ένα ακόμα τρόπο ενίσχυσης
της επικοινωνίας δράσεων, σκέψεων

και προβληματισμών που προκύπτουν
στο χώρο του Συνδέσμου.
Δίνοντας λοιπόν το παρόν του σε νέες
προκλήσεις ο Σύνδεσμος Ψυχολόγων
Κύπρου, αναγνωρίζει τις σύγχρονες
ανάγκες των φοιτητών καθώς και
των επαγγελματιών Ψυχολόγων, και
δημιουργεί μέσα από την οργάνωση
σεμιναριών όπως το «Personal branding» και το «Networking party»
ευκαιρίες για ανάπτυξη και εξέλιξη.
Ενώ στο παρόν τεύχος μπορείτε να
βρείτε τις σκέψεις μελών και φίλων
του Συνδέσμου σχετικά με προκλήσεις
που αναγνωρίζουν και καλούνται να
διαχειριστούν σε διαφορετικά πλαίσια
και ειδικότητες της Ψυχολογίας όπως
η Σχολική Ψυχολογία, η Ψυχολογία
Υγείας και η Αθλητική Ψυχολογία.

Εύχομαι σε όλους καλή ανάγνωση!

Εκ μέρους της συντακτικής ομάδας,
Χαρά Α. Δημητρίου, Μ.Α., MSc
Συντακτική ομάδα
Δρ Ιουλία Παπαγεώργη, Ph.D.
Ιφιγένεια Στυλιανού, Β.Α
Σχεδιασμός
Ζωή Γεωργίου
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“
Εισαγωγή
Αγαπητοί αναγνώστες,
Θα θέλαμε να σας ευχαριστήσουμε για τη θερμή
υποδοχή του πρώτου ενημερωτικού δελτίου, για τη
θετική ανταπόκριση στη νέα μας προσπάθεια να
έρθουμε πιο κοντά σας, και για την ενθάρρυνση να
συνεχίσουμε δυναμικά!
Στο δεύτερο τεύχος, εστιαζόμαστε στις «Σύγχρονες
προκλήσεις στην επιστήμη της Ψυχολογίας.»
Ανασκοπώντας κανείς τη βιβλιογραφία, τις τρέχουσες
έρευνες, τα διάφορα άρθρα που εκδίδονται και τις
δράσεις γενικότερα, θα προσέξει ότι οι προκλήσεις
είναι αρκετές. Από τις πιο βασικές για την επιστήμη,
όπως η χρηματοδότηση των ερευνητικών έργων
και η εφαρμογή της επιστημονικής γνώσης, μέχρι
πιο συγκεκριμένα θέματα όπως την προσπάθεια
αποπαθολογοποίησης, την ανάπτυξη και εδραίωση
του τομέα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων εντός της
Ψυχολογίας, και την εμπλοκή της Ψυχολογίας σε όλα
τα κοινωνικά επίπεδα. Με μια πρόταση; Την Ψυχολογική
Επιστήμη σε δράση!
Ευχόμαστε να υποκινήσουμε το ενδιαφέρον σας, να
αναπτύξουμε διάλογο και δράση, και να επιστήσουμε
την προσοχή στην σημαντική συνδρομή της Ψυχολογίας
στην καθημερινότητα μας.
Δρ. Ελένη Καραγιάννη, Psy.D.
Πρόεδρος ΣΨΚ
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EFPA News
Η δράση της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Συνδέσμων
Ψυχολογίας το τελευταίο τετράμηνο ήταν εκτενής.
Συνάντηση του Συμβουλίου των
Προέδρων
Αρχικά, πραγματοποιήθηκε η
προγραμματισμένη συνάντηση
του Συμβουλίου των Προέδρων
στις 5/5/17. Η συνάντηση
έλαβε χώρα στη Ζυρίχη της
Ελβετίας με κεντρικό σκοπό
τον προγραμματισμό για την
επικείμενη Γενική Συνέλευση
στο Άμστερνταμ της Ολλανδίας
τον Ιούλιο. Πέραν όμως του
προγραμματισμού, συζητήθηκε
σε εκτενή βάση η εκπαίδευση
των Ψυχολόγων στην Ευρώπη,
οι διαφορές και οι ομοιότητες,
καθώς και η κινητικότητα μεταξύ
χωρών. Αυτά τα θέματα αποτελούν
κεντρικά ζητήματα με τα οποία
καταποιάνεται η EFPA. Η επόμενη
συνάντηση του Συμβουλίου είναι
προγραμματισμένη για τις 24/11/17
στην Πράγα.
Ευρωπαϊκό Κογκρέσο
Ψυχολογίας 2017
Από τις 11 μέχρι τις 14 Ιουλίου,
2017, πραγματοποιήθηκε στο
Άμστερνταμ της Ολλανδίας,
το 15ο Ευρωπαϊκό Κογκρέσο
Ψυχολογίας. Το κεντρικό θέμα
του Κογκρέσου ήταν «Psychology
Addressing Society’s Greatest
Challenges» με εστίαση σε θέματα
που αφορούσαν στην εφαρμογή
της Ψυχολογικής Επιστήμης για
την επίλυση προκλήσεων που
αντιμετωπίζει η κοινωνία σήμερα.
Ιδιαίτερη στιγμή κατά την τελετή
έναρξης αποτέλεσε η εμπνευστική
η ομιλία του Επιτρόπου της ΕΕ
4

για την Υγεία και την Ασφάλεια
Τροφίμων, Δρ Ντάριους Πούρας
(Λιθουανία), ο οποίος ανέφερε ότι
“Ήρθε η ώρα να μετακινηθούμε
από απλά να αναγνωρίζουμε τις
βέλτιστες πρακτικές στο να τις
εφαρμόζουμε!” και “Η συμμετοχή
των ψυχολόγων επιβάλλεται σε
όλους τους τομείς που αφορούν
στην υγεία.”
Από τα πιο γνωστά ονόματα στη
λίστα των κεντρικών ομιλιών ήταν
ο Δρ Edvard Moser (Neurophysiology) που κέρδισε το Νόμπελ
στη Φυσιολογία ή Ιατρική το
2014 μαζί με τους συνεργάτες
του, ο διακεκριμένος Έλληνας
καθηγητής Δρ. John Ioannides
(Health research and policy), ο
καθηγητής Dr. Michael Unger
(Resilience), και ο καθηγητής Dr.
Wilmar Shaufeli (I/O Psychology).
Κατά τη διάρκεια του Κογκρέσου
απονεμήθηκαν βραβεία σε νέους
και καταξιομένους ερευνητές και
επαγγελματίες, ενώ για πρώτη
φορά απονεμήθηκε το βραβείο
εις μνήμη του τέως Προέδρου της
EFPA, Robert Roe.
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Γενική Συνέλευση
Με το τέλος του Κογκρέσου,
πραγματοποιήθηκε η Γενική
Συνέλευση του οργανισμού (1516/7/2017). Στην Γ.Σ., τον ΣΨΚ
εκπροσώπησαν οι Δρ. Ελένη
Καραγιάννη και η Δρ. Γεωργία
Παναγιώτου. Πέραν των κανονικών
διαδικασιών της Γ.Σ., διεξήχθηκαν
εκλογές για νέο μέλος της
Εκτελεστικής Επιτροπής, αφού
τελείωσε η θητεία του Μαλτέζου
εκπροσώπου. Επιπλεόν, εκλέγηκε
νέο μέλος της EFPA, το National
Psychological Association από την
Ουκρανία.
Σημαντικό σημείο στη Γ.Σ.
αποτέλεσε η ομόφωνη ψήφιση
σύντομης θέσης της EFPA για
την Ψυχοθεραπεία, η οποία θα
είναι σύντομα διαθέσιμη από την
ιστοσελίδα του ΣΨΚ. Δεδομένων
των εξελίξεων αναφορικά με
την ψυχοθεραπεία σε όλη την
Ευρώπη, η EFPA αποφάσισε
όπως προχωρήσει σε υιοθέτηση
αυτής της θέσης και στην
επεξεργασία περεταίρω σημείων
στο εγγύς μέλλον. Επιπρόσθετα,
παρουσιάστηκαν οι τρεις προτάσεις
για διεκδίκηση της διεξαγωγής
του 19ου Ευρωπαϊκού Κογκρέσου
Ψυχολογίας. Οι τρεις πόλεις/
χώρες ήταν η Λευκωσία – Κύπρος
(μέσω του ΣΨΚ), η Λισσαβώνα
– Πορτογαλία, και η Λιουμπλιάνα –
Σλοβενία. Η ψηφοφορία κατέδειξε
ότι το Κογκρέσο θα διεξαχθεί στη
Λιουμπλιάνα τον Ιούλιο του 2021.
Αν και μας λύπησε το αποτέλεσμα,
είμαστε σίγουροι για την επιτυχία
του Κογκρέσου στη Σλοβενία!

i

Για περισσότερες
πληροφορίες:
http://superpsiholog.
si/1st-conference-supervised-practice-psychologists/

1st Conference on Supervised
Practice of Psychologists

Φωτογραφία: Οι συμμετέχοντες στο
Συμβούλιο των Προέδρων.

Στη Λιουμπλιάνα διεξήχθηκε το 1ο
Συνέδριο για την Εποπτευόμενη
Πρακτική Άσκηση των Ψυχολόγων
από τις 25 μέχρι 26 Αυγούστου,
2017. Το Συνέδριο διεξήχθηκε σε
συνεργασία μεταξύ του Συνδέσμου
Ψυχολόγων της Σλοβενίας και του
Νορβηγικού Συνδέσμου Ψυχολόγων,
υπό την αιγίδα της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής EuroPsy και την
υποστήριξη της EFPA. Το συνέδριο
αποτελούσε αποτέλεσμα της
συνεργασίας των δυο σε θέματα
κλινικής άσκησης, και ειδικότερα
σε θέματα ανάπτυξης διαδικασιών
και εκπαίδευσης εποπτών στη βάση
του μοντέλου του EuroPsy. Στο
διήμερο συνέδριο, συμμετείχαν 60
άτομα, ενώ ως εκπρόσωπος της
Κύπρου, αλλά και της Εκτελεστικής
Επιτροπής της EFPA, παρευρέθηκε
η Δρ. Ελένη Καραγιάννη. Το
πλούσιο πρόγραμμα έδωσε την
ευκαιρία στους συμμετέχοντες να
ενημερωθούν για την σημερινή
κατάσταση σχετικά με την
εποπτευόμενη πρακτική άσκηση
σε διάφορες χώρες της Ευρώπης
και, παράλληλα, ενημέρωση για
μοντέλα εκπαίδευσης εποπτών που
χρησιμοποιούνται ήδη σε μερικές
χώρες-μέλη της EFPA.

Φωτογραφία: Στιγμιότυπο από την παρουσίαση για τη διεκδίκηση της
διεξαγωγής του Κογκρέσου στην Κύπρο.
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Ημερολόγιο Δράσεων
Δράσεις που έχουν ολοκληρωθεί.
Μάιος - Αύγουστος 2017

27 Μαΐου 2017

29 Μαΐου 2017

17 Ιουνίου 2017

Συνάντηση γνωριμίας του κλάδου
Κλινικής Ψυχολογίας και Ψυχολογίας
Υγείας

Σεμινάριο APA Style για φοιτητές
Ψυχολογίας

Διοργάνωση Εργαστηρίου «Personal
Branding»

Μέλη του Συνδέσμου Ψυχολόγων
Κύπρου οι οποίοι έχουν την ειδικότητα
της Κλινικής Ψυχολογίας και της
Ψυχολογίας Υγείας άρχισαν τις εργασίες
του κλάδου με στόχο την προώθηση και
την ανάπτυξη της επιστημονικής γνώσης
στους τομείς αυτούς.

Στόχος του σεμιναρίου ήταν να
μεταφέρει στους φοιτητές Ψυχολογίας
χρήσιμες πληροφορίες σχετικά με
την εφαρμογή του προτύπου που
χρησιμοποιεί ο Αμερικάνικος Σύνδεσμος
Ψυχολόγων στον γραπτό λόγο.

22 Ιουνίου 2017

26 Ιουνίου 2017

7 Ιουλίου 2017

Συμμετοχή στο Συνέδριο της Βουλής
των Αντιπροσώπων «Βιομηχανία 4.0»

Δημοσιοποίηση Χάρτας δικαιωμάτων
εξαρτημένων ενήλικων και ανήλικων
ατόμων

Networking Party

Ο ΣΨΚ έλαβε μέρος στην 4η θεματική
ενότητα με τίτλο «Βιομηχανία 4.0 - Ο
άνθρωπος στο κέντρο».

Το ΚΕΝΘΕΑ με τη στήριξη του
Συνδέσμου Ψυχολόγων Κύπρου, της
Επιτρόπου Διοικήσεως, της Επιτρόπου
Προστασίας των δικαιωμάτων του
παιδιού και της Ψυχιατρικής Εταιρείας
Κύπρου συνεργάστηκαν με στόχο τη
δημιουργία της χάρτας αυτής.

Ο ΣΨΚ διοργάνωσε πάρτυ δικτύωσης
μεταξύ συναδέλφων και εν δυνάμει
συναδέλφων στο Gin Garden στην
Λεμεσό όπου μέλη και φίλοι του
Συνδέσμου είχαν την ευκαιρία να
περάσουν ένα όμορφο βράδυ.

12 Ιουλίου 2017
Εκπροσώπηση του ΣΨΚ στη Βουλή
των Αντιπροσώπων σχετικά με το
δικαίωμα των παιδιών να είναι μαζί
με τους γονείς τους όταν γίνονται
ιατρικές εξετάσεις
Εκπροσώπηση του ΣΨΚ στη Βουλή
των Αντιπροσώπων για Συνεδρίαση
της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής
Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και Ίσων
Ευκαιριών μεταξύ ανδρών και γυναικών
για πιθανή αλλαγή πολιτικής στον τομέα
αυτό
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Ο ΣΨΚ διοργάνωσε Εργαστήριο με
θέμα το «Personal Branding» με
εισηγήτρια την κ. Άντρη Πέντα όπου οι
συμμετέχοντες είχαν την ευκαιρία να
μάθουν πώς μπορούν να χτίσουν μια
επιτυχημένη επαγγελματική εικόνα, να
αναδείξουν τις ικανότητες που τους
διαφοροποιούν και να ενισχύσουν έξυπνα
το δημόσιο προφίλ τους.

Ημερολόγιο Δράσεων
Προγραμματισμένες δράσεις
Σεπτέμβριος - Νοέμβριος 2017

09 Σεπτεμβρίου 2017

Σεπτεμβρίος 2017*

Συνάντηση Κλάδου Σχολικής/
Εκπαιδευτικής Ψυχολογίας

Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Αθλητισμού

Οκτώβριος 2017*
1. World Mental Health Day
Στόχος η ευαισθητοποίηση του κοινού για
θέματα ψυχικής υγείας.

“Ερμού 300” στις 11.00 πμ
Στόχος της συνάντησης είναι η
ενημέρωση των μελών για τις δράσεις
που έχουν πραγματοποιηθεί καθώς και ο
σχεδιασμός επόμενων δράσεων.

12 Οκτωβρίου 2017
Συνέδριο Κέντρο Εφαρμοσμένης
Νευροεπιστήμης Πανεπιστημίου
Κύπρου
Το Κέντρο Εφαρμοσμένης
Νευροεπιστήμης διοργανώνει σε
συνεργασία με το ΣΨΚ το 7ο Επιστημονικό
Συνέδριο με στόχο την ενημέρωση για τα
ερευνητικά ευρήματα του κλάδου.

Ορεινή πεζοπορία BeActive για
Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Αθλητισμού σε
συνεργασία με τον Ελληνικό Ορειβατικό
Σύλλογο Λευκωσίας και το Τμήμα
Περιβάλλοντος.

2. Networking party του Κλάδου Κλινικής
Ψυχολογίας και Ψυχολογίας Υγείας

Ο ΣΨΚ έχει στόχο μέσα από τις
συγκεκριμένες εκδηλώσεις τη δικτύωση
των επαγγελματιών του χώρου.

Νοέμβριος 2017*

Δεκέμβριος 2017*

1. Ετήσια Ομιλία στη μνήμη Μερόπης
Καψάλη
Η θεματολογία της φετινής ομιλίας θα
ανακοινωθεί σύντομα
2. Σεμινάριο Κλάδου Σχολικής
Ψυχολογίας
Η θεματολογία της φετινής ομιλίας θα
ανακοινωθεί σύντομα
Ο Κλάδος Σχολικής Ψυχολογίας του ΣΨΚ
θα διοργανώσει σεμινάριο με θέμα την
Παιγνιοθεραπεία.

Σεμινάριο Κλάδου Κλινικής
Ψυχολογίας και Ψυχολογίας
Υγείας
Η θεματολογία του σεμιναρίου θα
ανακοινωθεί σύντομα.
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Σύγχρονες προκλήσεις στην ψυχολογία υγείας

Η Ψυχολογία Υγείας, αποτελεί
μια νέα ειδικότητα στο χώρο
της Ψυχολογίας με βασικότερο
πρόβλημα κατά τον γράφων την
απουσία συμφωνίας (consensus)
όσον αφορά τον ορισμό και το
πεδίο δράσης της. Το παρόν άρθρο
επιχειρεί να παρουσιάσει βασικές
σύγχρονες προκλήσεις, στις οποίες
μπορεί να συμβάλει καθοριστικά
ο τομέας αλλά και δράσεις που
μπορεί να ενδιαφέρουν όσους θα
ήθελαν να μάθουν περισσότερα.
Τον Σεπτέμβριο του 2012
στις Βρυξέλλες, η Ευρωπαϊκή
Ομοσπονδία Ενώσεων Ψυχολόγων
(EFPA) διοργάνωσε ένα συμπόσιο
ειδικών με θέμα «Η ψυχολογία
μπορεί να προσφέρει οφέλη στην
υγεία”. Το συμπόσιο αυτό στόχευε
να μαζέψει ευρήματα, να εξάγει
συμπεράσματα και να καταθέσει
εισηγήσεις για το μέλλον του
κλάδου.
Κάποια από τα συμπεράσματα
συνοψίζονται ως εξής:
_ Μέτρα πρόληψης μέχρι και 25%
του άγχους και της κατάθλιψης
_ Στρατηγικές αλλαγής
της συμπεριφοράς και του
περιβάλλοντος, μπορούν να
συμβάλουν στη μείωση του
καπνίσματος, της υπερβολικής
κατανάλωσης φαγητού και αλκοόλ
Αυτά τα συμπεράσματα έρχονται
να προστεθούν στα ανησυχητικά
ευρήματα του Παγκόσμιου
Οργανισμού Υγείας (ΠΟΥ) που
αφορούν την παχυσαρκία, τις
σεξουαλικά μεταδιδόμενες
ασθένειες, τις καταχρήσεις κτλ.
Παράλληλα, ο ΠΟΥ έχει υποδείξει
εδώ και πολλά χρόνια ότι χρόνιες
ασθένειες όπως ο καρκίνος, είναι
αποτρέψιμες σε ποσοστό που
8

φτάνει το 30-50%
Το γεγονός ότι έχει πλέον
διαπιστωθεί ότι σε αυτό το
ποσοστό συμβάλουν καθοριστικά
συμπεριφορικοί παράγοντες ρίσκου
όπως το κάπνισμα, η ανθυγιεινή
διατροφή, η κατανάλωση αλκοόλ
και η έλλειψη άσκησης ενισχύουν
το ρόλο που μπορεί να έχουν οι
ψυχολόγοι στο χώρο της υγείας.
Μπορεί λοιπόν να καταλάβει κανείς
το που τοποθετείται η Ψυχολογία
Υγείας σε αυτό το πλαίσιο η
οποία περιλαμβάνει δράσεις
πρόληψης στις κοινότητες, έγκαιρη
διάγνωση ασθενειών, ανάπτυξη
παρεμβάσεων σχετικών με θέματα
υγείας (π.χ., μείωση καπνίσματος,
συνεργασία με άλλους ειδικούς
υγείας σε ιατρικές δομές με
άτομα με φυσικές ασθένειες
όπως νοσοκομεία και ογκολογικές
κλινικές), έρευνα, ανάπτυξη
πολιτικών υγείας κτλ.
Η ευρωπαϊκή ‘ομπρέλα’ των
ψυχολόγων στο χώρο της υγείας
(European Health Psychology Society) έχει διαπιστώσει τη
σύγχυση που αφορά τον ορισμό
και το ρόλο των Ψυχολόγων
Υγείας και τις προκλήσεις που
αφορούν τη νομοθεσία, τη
συνεργασία με άλλους ειδικούς
υγείας, το εργασιακό πλαίσιο και
την εκπαίδευση. Ως εκ τούτου,
έχει αποφασίσει την έκδοση ενός
ειδικού τεύχους του περιοδικού
European Health Psychologist,
το οποίο θα είναι διαθέσιμο το
Φθινόπωρο του 2017. Το ειδικό
αυτό τεύχος θα συγγραφεί από
τους Εθνικούς Αντιπροσώπους
διαφόρων ευρωπαϊκών χωρών
και σαν Κύπρος έχουμε αναλάβει
καθήκοντα Guest Editor.
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Για περισσότερες πληροφορίες
«Η ψυχολογία μπορεί να
προσφέρει οφέλη στην υγεία»:
http://www.efpa.eu/
psy-and-europe/5b-efpa-psychology-for-health-contributions-to-policy-making-expert-conference-sep-2012
Για περισσότερες πληροφορίες
“Για το πώς ο καρκίνος μπορεί
να αποτραπεί σε ποσοστό 3050%” :
http://efpa.eu/news/un-rightsexpert-urges-shift-away-fromdrugs-in-addressing-depression

i

Την ίδια ώρα, το EHPS
συναισθανόμενο τις προκλήσεις
που αφορούν την εφαρμοσμένη
Ψυχολογία Υγείας έχει προχωρήσει
σε δημιουργία blog το οποίο
περιέχει ενδιαφέροντα θέματα για
φοιτητές και ειδικούς. Η νομοθετική
ρύθμιση της ειδικότητας στην
Κύπρο θα μπορέσει να συμβάλει
στην προώθηση της υγείας και
την πρόληψη ασθενειών σε
τοπικό επίπεδο. Η δημιουργία
του Κλάδου Κλινικής Ψυχολογίας
και Ψυχολογίας Υγείας από το
Σύνδεσμο Ψυχολόγων Κύπρου είναι
ακόμα ένα θετικό βήμα που στο
παρόν στάδιο προάγει τη συζήτηση
σε επίπεδο επαγγελματιών για το
στόχο που κάθε ειδικός υγείας
πρέπει να έχει: την υγεία των
πολιτών.

EHPS blog το οποίο περιέχει
ενδιαφέροντα θέματα για
φοιτητές και ειδικούς
http://practicalhealthpsychology.
com/

* Ιδιαίτερες ευχαριστίες στην Κυπριακή
Συντακτική Επιτροπή όπου πέραν
του γράφων συμμετέχουν οι Ευγενία
Δερμιτζάκη (Μεταπτυχιακή φοιτήτρια
Πανεπιστημίου Κύπρου) και Μαρίνα
Σταυρινού (Μεταπτυχιακή φοιτήτρια
Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου).
Δρ. Άγγελος Κασσιανός
angelos.kassianos@ucl.ac.uk
Department of Applied Health
Research, UCL
Εθνικός Αντιπρόσωπος στο EHPS
Μέλος Κλάδου Κλινικής Ψυχολογίας και
Ψυχολογίας Υγείας,
Συνδέσμου Ψυχολόγων Κύπρου
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Σύγχρονες προκλήσεις στο επάγγελμα του σχολικού ψυχολόγου
Ο πρωταρχικός στόχος του
Σχολικού Ψυχολόγου (ΣΨ) είναι
να υποβοηθήσει τους μαθητές
να διαχειριστούν αποτελεσματικά
όλους τους τομείς που επηρεάζουν
την ακαδημαϊκή τους πρόοδο.
Παρόλο που ο στόχος αυτός
ακούγεται απλός και ξεκάθαρος,
στην πραγματικότητα ο ΣΨ
χρειάζεται να επιστρατεύσει ένα
εύρος δεξιοτήτων έτσι ώστε
να κρατήσει σε ισορροπία ένα
σύστημα από αλληλένδετα δίκτυα
που όλα μαζί επηρεάζουν τη ζωή
του μαθητή.
Προσδοκίες των Εκπαιδευτικών
Οι εκπαιδευτικοί είναι άρτια
καταρτισμένοι στην εφαρμογή
προγραμμάτων, στη θέσπιση και
υλοποίηση στόχων και στην τήρηση
των κανόνων σε ένα περιβάλλον
που αλλάζει γρήγορα, αυτό της
σχολικής τάξης. Αντίθετα, κατά
τις ψυχολογικές παρεμβάσεις οι
μαθητές είναι απρόβλεπτοι και
αλλάζουν τόσο εύκολα. Ένας
ξεκάθαρος στόχος σήμερα μπορεί
αύριο να είναι ασήμαντος ή
αχρείαστος, ή, ακόμη, μια μεγάλη
κρίση μπορεί να επιλυθεί σε μια
ώρα. Ο ΣΨ, λοιπόν, χρειάζεται να
κατανοήσει όχι μόνο τη σημασία
των ψυχολογικών παρεμβάσεων για
τον μαθητή, αλλά και τις απαιτήσεις
του διδακτικού έργου και τις
επιπτώσεις που έχει η διαχείριση
συμπεριφοράς στους ίδιους τους
εκπαιδευτικούς.
Ανησυχίες των γονέων και
οικογενειών
Πολλές φορές, οι αξίες της
οικογένειας συγκρούονται με τις
αξίες και ανάγκες του μαθητή,
με αποτέλεσμα, να βρίσκεται ο

τελευταίος σε μια κατάσταση
που τον εκθέτει. Ο ΣΨ χρειάζεται
να ξετυλίξει αυτό το δίκτυο,
κρατώντας επαφή με τους γονείς,
ενώ, ταυτόχρονα, διατηρεί την
εμπιστευτικότητα για τον νέο. Αυτή
η διπλή σχέση αντιπροσωπεύει ένα
δυνητικό ναρκοπέδιο και ένα ηθικό
δίλημμα για τον ψυχολόγο, ο οποίος
υποχρεούται να ασχοληθεί τόσο με
τις συμπεριφορές του νέου όσο και
των γονέων.
Εσωτερική ψυχολογική ζωή του
μαθητή
Ο ΣΨ χρειάζεται να είναι άρτια
καταρτισμένος και έτοιμος να
αξιολογήσει κατάλληλα τη ψυχικής
κατάσταση του μαθητή και να
σχεδιάσει το πλάνο παρέμβασης για
ένα εύρος δυσκολιών. Οι κλινικές
δυσκολίες που παρουσιάζουν οι
μαθητές είναι ιδιαίτερα περίπλοκες
πολλές φορές και περιλαμβάνουν
μεταξύ άλλων συναισθηματικές
διαταραχές, αυτοκτονικό
ιδεασμό, κατάχρηση ουσιών,
αυτοτραυματικές συμπεριφορές κα.
Καταλήγοντας…
Το έργο του ΣΨ εστιάζεται στη
διαχείριση των αναπτυξιακών
σταδίων των νέων, των οικογενειών,
των εκπαιδευτικών, και του
σχολικού ιδρύματος. Περιλαμβάνει
την ικανότητα να διαπραγματευτεί
ένα πολύπλοκο δίκτυο
προσωπικοτήτων και σχέσεων,
και την παροχή ψυχολογικής
εμπειρογνωμοσύνης σε ένα ευρύ
φάσμα εκπαιδευτικών και κλινικών
παρεμβάσεων που απαιτούν
διευρυμένες γνώσεις στους τομείς
της εκπαίδευσης, της ψυχολογικής
πρακτικής και της στρατηγικής
ευαισθητοποίησης.
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Άντρεα Μακρή
Εγγεγραμμένη Σχολική/Εκπαιδευτική
Ψυχολόγος (#272)
Κέντρο Στήριξης Παιδιών, Εφήβων και
Ενηλίκων «ΑΝΟΙΞΗ»
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Σύγχρονες προκλήσεις στο έργο των σχολικών ψυχολόγων

Προσκεκλημένη
Συμμετοχή

Ενισχύοντας την ψυχική ανθεκτικότητα στα σχολεία
Με βάση τους Sheridan & Gutkin
(2000), «οι Σχολικοί Ψυχολόγοι
είναι οι πιο άρτια εκπαιδευμένοι
ειδικοί ψυχικής υγείας στα σχολεία».
Εκτός από γνώσεις πρόληψη,
παρέμβαση, αξιολόγηση και
διάγνωση, οι Σχολικοί Ψυχολόγοι
πρέπει να αξιοποιούνται στην
αντιμετώπιση κοινωνικών και
ανθρώπινων παθολογιών και
«να έχουν ενεργό ρόλο στην
ανακούφιση των επιπτώσεών τους
στη ζωή των παιδιών».
Ένας Σχολικός Ψυχολόγος έχει
να αντιμετωπίσει μαθητές, γονείς
και εκπαιδευτικούς. Οι τελευταίοι
χρήζουν φροντίδας ώστε να
μπορούν με τη σειρά τους να
στηρίξουν τους μαθητές. Αυτό
είναι μια πρόκληση για τον Σχολικό
Ψυχολόγο.
Αν σας ζητούσα να μου
περιγράψετε έναν ψυχικά ανθεκτικό
εκπαιδευτικό, τι θα μου λέγατε;
Τι θα ερχόταν πρώτα στο μυαλό
σας; Ένας εκπαιδευτικός με
υψηλή αυτοπεποίθηση; Κάποιος
που φαίνεται θετικός, ευέλικτος,
ευπροσάρμοστος, αισιόδοξος;
Κάποιος που νιώθει εντάξει με τα
λάθη του, μαθαίνει από αυτά και
δεν τα παίρνει όλα της μετρητοίς;
Ή κάποιος που έχει πολύ καλές
δεξιότητες επικοινωνίας, χιούμορ,
και δημιουργεί θετικές σχέσεις; Όλα
αυτά μαζί και ακόμα περισσότερα;
Έρευνες έχουν δείξει (Mansfield et al, 2012), πως συνήθως
περιγράφουμε τους ψυχικά
ανθεκτικούς εκπαιδευτικούς μέσα
από 4 διαστάσεις:
Συναισθηματική
Εσωτερικών κινήτρων
Κοινωνική
Επαγγελματική

Η συναισθηματική διάσταση αφορά
τη διαχείριση συναισθημάτων. Σε
γενικές γραμμές, εκπαιδευτικοί
που αγαπούν τη διδασκαλία,
αντιστέκονται σε προκλήσεις,
νοιάζονται για τον εαυτό τους,
έχουν τρόπους να αντιμετωπίσουν
το άγχος της δουλειάς και δεν
ρίχνουν την ευθύνη πάντα στον
εαυτό τους αλλά αναλαμβάνουν το
μερίδιο ευθύνης τους, τείνουν να
φροντίζουν περισσότερο τον εαυτό
τους και να είναι πιο ανθεκτικοί.
Γίνονται ακόμα πιο ανθεκτικοί όταν
είναι αισιόδοξοι, επιμένουν σε κάτι
που τους κινεί το ενδιαφέρον,
θέτουν υλοποιήσιμους στόχους
και έχουν ρεαλιστικές προσδοκίες.
Τέτοιοι εκπαιδευτικοί με ένα
δυνατό και υποστηρικτικό κοινωνικό
πλαίσιο, μπορούν να αποκτήσουν
μεγαλύτερη ανθεκτικότητα,
ασχολούνται με λύσεις όχι με
προβλήματα, δεν δυσανασχετούν
σε κάθε πρόκληση και δε
φοβούνται τις αλλαγές. Γνωρίζουν
ότι θα βρουν υποστήριξη, θα
τους δοθεί η ευκαιρία να λύσουν
απορίες, και θα μιλήσουν σε
κάποιον όταν θα το έχουν ανάγκη.
Δεν νιώθουν, με άλλα λόγια,
μόνοι στο ρόλο τους και μέσα στο
σχολείο, κοινωνικά αποκλεισμένοι
και απομονωμένοι στο σύστημα του
σχολείου.
Τέλος, η επαγγελματική διάσταση
αναφέρεται στη δυνατότητα
τους να εξελιχθούν στην ιεραρχία
της εκπαίδευσης, να αναλάβουν
ευθύνες και καθήκοντα που
θα αναδείξουν τις προσωπικές
ικανότητες τους.
Έρευνες (π.χ., Beltman et al, 2011,
Castro et al, 2010) έχουν δείξει

πως η συναισθηματική διάσταση
είναι εκείνη που απασχολεί τους
περισσότερους εκπαιδευτικούς,
με ιδιαίτερα αναφορά στη
συναισθηματική σταθερότητα και
την ισορροπία ως τα πιο συχνά
αιτήματα στην προσπάθειά τους
να βρουν στήριξη και βοήθεια με
στόχο την ανταπόκρισή τους στις
απαιτήσεις της τάξης.
Συγκεκριμένα, εκπαιδευτικοί
αναφέρουν ότι
«Θέλω να σηκώνομαι όταν πέφτω,
να συνεχίζω να διδάσκω ακόμα κι
όταν έχω τσαλακωθεί κι έχω πέσει
χαμηλά»
«Θέλω να μπορώ να διαχειρίζομαι
το στρες, το άγχος της ημέρας, να
γελώ και να συγχωρώ στον εαυτό
μου τα μικρολάθη»
Ο Σχολικός Ψυχολόγος, μπορεί
να αναπτύξει και να εφαρμόσει
ψυχο-εκπαιδεύσεις, σε σχολική
βάση, με στόχο τον εντοπισμό και
την ενίσχυση των παραγόντων,
δεξιοτήτων, και ικανοτήτων που θα
στηρίξουν τους εκπαιδευτικούς να
είναι πιο ανθεκτικοί. Η αναγνώριση
της ανάγκης για ατομική φροντίδα
και κάλυψη των δικών μας
συναισθηματικών αναγκών, η
αποδοχή των στιγμών αδυναμίας
και το γεγονός ότι κάθε μέρα φέρει
αλλαγές και εκπλήξεις, μας φέρνει
πιο κοντά στη δική μας ευθύνη για
αυτά που νιώθουμε. Αυτό είναι
μεγάλο βήμα. Η αυτό-γνωσία. Σε
αυτό το πλαίσιο οι εκπαιδευτικοί
θα μπορέσουν να στηρίξουν τους
μαθητές τους.
Δρ Νάσια Τριγωνάκη-Παύλου
Λειτουργός Υπηρεσίας Εκπαιδευτικής
Ψυχολογίας
Υπουργείο Παιδείας & Πολιτισμού
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Προσκεκλημένη
Συμμετοχή

Σύγχρονες προκλήσεις: Ο ρόλος του σχολικού ψυχολόγου στην προσαρμογή
των μαθητων κατά την επιστροφή στο σχολείο.
Πολλά παιδιά ανυπομονούν για το
τελευταίο χτύπημα του κουδουνιού
τον Ιούνιο, αυτό που θα σημάνει την
έναρξη των διακοπών, της
χαλάρωσης, των βουτιών στην
παραλία και άλλων πολλών τα οποία
αποτελούν απόλαυση για μικρούς
και μεγάλους. Και μετά από
δυόμιση περίπου μήνες, δεν είναι
λίγα τα παιδιά που ανυπομονούν να
επιστρέψουν στα θρανία για να
συναντήσουν τους φίλους τους, να
εξιστορήσουν όλα όσα έζησαν το
καλοκαίρι, να γίνουν «Οι μεγάλοι
του σχολείου». Η επιστροφή όμως
στη ρουτίνα του σχολείου είναι μια
δύσκολη διαδικασία για ένα μαθητή
και σε αυτή τη διαδικασία ο
Σχολικός Ψυχολόγος μπορεί να
παρέμβει, συμβουλεύοντας τους
γονείς ως προς την εφαρμογή
μεθόδων και συμπεριφορών που θα
κάνουν αυτή τη διαδικασία
ευκολότερη. Η σταδιακή
προσαρμογή του μαθητή στο
ακαδημαϊκό πρόγραμμα, μέσω της
ρύθμιση των ωρών ύπνου του
μαθητή τις τελευταίες μέρες των
διακοπών, όπως και η παρότρυνσή
του για την καθιέρωση νέων στόχων
για τη χρονιά που έπεται – οι οποίοι
στόχοι δεν είναι απαραίτητο να
έχουν εκπαιδευτικό χαρακτήρα,
μπορούν να ωθήσουν και να
κινητοποιήσουν τον μαθητή προς
την επιτυχία τους, οπλίζοντάς τον

12 Σύνδεσμος Ψυχολόγων Κύπρου Τεύχος 02 Σεπτέμβριος 2017

με περισσότερη όρεξη και θα
μειώσει το αίσθημα άγχους ή
βαρεμάρας που πιθανόν να νιώθει.
Ωστόσο, η έγκαιρη αγορά των
απαιτούμενων σχολικών ειδών
επιδρά θετικά στον ενθουσιασμό
και το αίσθημα ετοιμότητας και
στην οργάνωση του μαθητή, όπως
επίσης θετική επίδραση στη
συνέπεια του παιδιού έχει η
καθοδήγηση και παρότρυνση του
στην οργάνωση του καθημερινού
προγράμματός του, το οποίο
μπορεί να περιλαμβάνει τόσο τα
μαθήματα και τη μελέτη, όσο και
την ενασχόληση με τα
ενδιαφέροντα, τη διασκέδαση αλλά
και τη ξεκούρασή του.
Τέλος, ο Σχολικός Ψυχολόγος
μπορεί να παρέμβει βοηθώντας τον
μαθητή να διαχειριστεί πιθανά
αρνητικά συναισθήματα του (π.χ.,
Έντονο άγχος, φόβο) που αφορούν
την αρχή της νέας ακαδημαϊκής
χρονιάς, δουλεύοντας ατομικά με
τον μαθητή, αλλά και
εμπερικλύοντας όλη την οικογένεια
εφαρμόζοντας μια πιο συστημική
προσέγγιση.
Στοιχεία Επικοινωνίας
Ανθούλα Παπαγεωργίου
students@cypsa.org

Β.Α, Μ.Α.
Εγγεγραμμένη Σχολική Ψυχολόγος
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Σύγχρονες προκλήσεις στην αθλητική ψυχολογία
Ανέκαθεν, η είσοδος των μικρών
παιδιών στον αθλητισμό
σηματοδοτούσε την έναρξη μιας
συστηματικής και μεθοδικής
κατάκτησης τεχνικοτακτικών
δεξιοτήτων. Μιας εντατικής
προσπάθειας από μέρους κυρίως
των προπονητών, για να τους
μεταφέρουν τα «μυστικά» του
αθλήματος και να τους εισαγάγουν
στις βασικές έννοιες του παιχνιδιού.
Στα απαραίτητα εκείνα συστατικά
που θα φέρουν τους νεαρούς
φιλόδοξους αθλητές μια ανάσα από
την επιτυχία.
Μια ανάσα μακριά...
Γιατί είναι πλέον κοινά αποδεκτό
πως η επιτυχία διασφαλίζεται,
σφραγίζεται και προκύπτει ως
αποτέλεσμα συνετής και εντατικής
προσπάθειας, συγκροτημένης
σκέψης και υγιούς ψυχοσύνθεσης,
πνευματικής καλλιέργειας,
συναισθηματικής σταθερότητας και
ανθεκτικότητας, και
αποτελεσματικής διαχείρισης
λαθών, αποτυχιών, επιτυχιών,
δυσκολιών και των κρίσιμων
στιγμών, στοχοπροσήλωσης,
ομαδικής συνεργασίας, καλά
ανεπτυγμένης ικανότητας
συγκέντρωσης και άλλων συναφών
γνωστικών και επιτελικών
λειτουργιών, ισχυρής και
αμετάβλητης πειθαρχείας,
συστηματικής εκτέλεσης οδηγιών,
ανεξάντλητης υπομονής και
επιμονής.
Είναι μάλλον για αυτά τα συστατικά
που οι επιτυχημένοι αθλητές
αναδεικνύονται και προβάλλονται
ως πρότυπα και ηρωικές μορφές
στις σύγχρονες κοινωνίες. Και είναι
αυτά τα στοιχεία που φιλοδοξεί να
ενισχύσει και να καλλιεργήσει σε

βάθος η Αθλητική Ψυχολογία. Εκεί
είναι που επεμβαίνει ο Αθλητικός
Ψυχολόγος και διευκολύνει τον
αθλητή, τον προπονητή και
ολόκληρο το επιτελείο της ομάδας
ώστε να δουν προκλήσεις και όχι
προβλήματα, να διατηρήσουν μια
αισιόδοξη οπτική γωνία, θετική
ενέργεια, να παραμείνουν
συνεκτικοί και ενωμένοι.
Εκατομμύρια παιδιά κάθε χρόνο
επιχειρούν δειλά-δειλά τα πρώτα
τους βήματα στον αθλητισμό, για
να διασκεδάσουν μέσα από αυτόν
και να αναπτύξουν μια βαθιά και
ουσιαστική αγάπη για το άθλημα
που δοκιμάζουν. Οι αριθμοί ωστόσο
είναι αποκαρδιωτικοί, αφού
καταδεικνύουν πως από όλα αυτά
τα παιδιά μόνο 1 στα 1000 (0,01%)
θα ασχοληθούν επαγγελματικά με
αυτό στο μέλλον. Είναι λοιπόν στο
μυαλό μου ξεκάθαρο πως μαζί με
την προετοιμασία του επόμενου
Μέσσι, χρέος και καθήκον όλων
όσων εμπλέκονται ενεργά στο
πεδίο του αθλητισμού είναι να
δώσουν έμφαση και μεγάλη
βαρύτητα στην καλλιέργεια της
παιδείας στην οποία ο αθλητισμός
οφείλει να στοχεύει. Να είναι
δηλαδή η πορεία προς την
κατάκτηση της αριστείας μια
διαδικασία προσωπικής ανάπτυξης
και αυτοβελτίωσης για κάθε παιδί,
που ακόμη κι αν δεν του επιφέρει
εκείνο, το πολυπόθητο, ονειρεμένο
επαγγελματικό συμβόλαιο, θα του
καλλιεργήσει, θα του ενσταλλάξει
και θα του προσδώσει τα εφόδια
εκείνα που θα το βοηθήσουν να
κατακτήσει τη ζωή.
Ο παράγοντας επίδρασης του
αθλητισμού στην κοινωνία είναι
πραγματικά πολύ ισχυρός και

εκτιμώ πως μας δίνει μια πρώτης
τάξεως ευκαιρία να
δημιουργήσουμε νέους ανθεκτικούς
με δυνατό χαρακτήρα και ισχυρή
προσωπικότητα. Το αξίζουν!
Αδάμος Παπαντωνίου, Β.Α., MSc
Σύμβουλος Αθλητικής Ψυχολογίας,
Κυπριακός Οργανισμός Ποδοσφαίρου
Διδακτορικός Φοιτητής Κλινικής
Ψυχολογίας, Πανεπιστήμιο Κύπρου
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Σύγχρονες προκλήσεις
Το εγώ και η σχέση με τον έξω κόσμο

Κάθε εποχή διακρίνεται από ένα
κυρίαρχο μυθολογικό ήρωα όπως ο
Αχιλλέας ή ο Ηρακλής, που
εκφράζει το επικρατούν πνεύμα
της. Στη σημερινή εποχή, ο ήρωας
αυτός ονομάζεται Νάρκισσος. Ο
σύγχρονος αυτός τύπος ανθρώπου
στρέφει όλη την προσοχή του, τη
συναισθηματικότητα και την
ενεργητικότητα του, στο Εγώ του,
στην αυτοπραγμάτωση και την
ανάπτυξη του εαυτού του.
Κοινωνία, πολιτική και θρησκεία
αδυνατούν να του προφέρουν
νόημα ζωής και θανάτου. Έτσι, ο
Νάρκισσος ζει μέσα στο κράτος,
αλλά είναι αποξενωμένος από αυτό.
Δεν έχει να επενδύσει σε τίποτα
έξω από τον εαυτό του. Η
συνείδηση του δεν αναφέρεται σε
τίποτα πέραν από αυτήν την ίδια.
Περιεχόμενο της είναι η απουσία
περιεχομένου.
Ο Freud αναφέρει ότι, «Ο ισχυρός
εγωισμός είναι προστασία για να
μην αρρωστήσουμε, όμως τελικά
θα αρρωστήσουμε, αν δεν
καταφέρουμε να αγαπήσουμε».
Όταν ο Νάρκισσος ερωτεύεται τον
ίδιο του τον εαυτό, τότε σαφώς
υπάρχει κάποιο πρόβλημα το οποίο
στη σύγχρονη εποχή των μέσων
κοινωνικής δικτύωσης δείχνει να
είναι εντονότερο από ποτέ. Οι
σελίδες κοινωνικής δικτύωσης
τύπου Facebook, επιτρέπουν τη
δημιουργία μιας εικονικής πλαστής
πραγματικότητας μέσα από την
οποία οι χρήστες αντλούν
αναγνώριση, ικανοποίηση και ένα
αίσθημα πληρότητας που είναι
μέρος του παγκόσμιου ιστού.

Ακόμη, τα μέσα αυτά ενθαρρύνουν
τη δημιουργία διαδικτυακών
ταυτοτήτων οι οποίες πολλές
φορές έρχονται σε σύγκρουση με
τις πραγματικές ταυτότητες. Αυτό
λοιπόν που αναζητούν οι σημερινοί
νέοι είναι η δημιουργία ψεύτικων
παραδείσων. Η ανάγκη δηλαδή να
εξέλθουν του εαυτού τους και να
συναντήσουν κάτι που θα τους
γεμίσει, θα φέρει χαρά και
ικανοποίηση, είτε αυτό λέγεται
Facebook, είτε ναρκωτικά.
Ασχέτως εάν το τίμημα του
πρόσκαιρου παραδείσου είναι
καταστροφικό. Πίσω λοιπόν από τη
«πετυχημένη διαδικτυακή
ταυτότητα» βρίσκεται ένα
εξουθενωμένο καταθλιπτικό εγώ.
Τι γίνεται όμως όταν η ατομική
οδύνη συμβαδίζει με την κοινωνική;
Tι γίνεται όταν η κοινωνική οδύνη
τροφοδοτεί την ατομική απόγνωση
και αγανάκτηση; Αν η ευτυχία του
κάθε ανθρώπου συνδέεται όλο και
πιο πολύ με το «Πώς να έχω
δουλειά;» ή «Πώς να μη χάσω
αύριο αυτό που έχω σήμερα;» τότε
γίνεται κατανοητή η πρόκληση στην
άσκηση του επαγγέλματος του
Ψυχολόγου. Πού διοχετεύεται
άραγε όλη αυτή η απελπισία, το
άγχος και η απόγνωση;
Instagram, facebook, ριάλιτι σόου,
τυχερά παιχνίδια, life coaching
αναλαμβάνουν λοιπόν τον πόνο, τη
μοναξιά και την απελπισία.
Επιχειρούν δηλαδή να κάνουν ό,τι
κάνει και ένας επαγγελματίας
ψυχικής υγείας. Ένα από τα
ανέκαθεν προβλήματά της
επιστήμης της Ψυχολογίας είναι ένα
είδος παν-ψυχολογισμού. Η ατομική
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και κοινωνική κρίση ευνοεί την
ενδυνάμωση της παν-ψυχολογίας
και ίσως και της «παραψυχολογίας». Οι συμβουλές για το
πώς να είμαστε καλά, πώς να
αντιμετωπίσουμε το άγχος, πώς να
είμαστε ευτυχισμένοι και
πετυχημένοι μπορούν να δοθούν
απλόχερα. Ποια η θέση της
Ψυχολογίας ως επιστήμη σε αυτή
τη διαρροή εύκολων και γρήγορων
ψυχολογικών λύσεων;
Σοφοκλέους Άντρια
Κλινική Ψυχολόγος
antriasofokleous@gmail.com

11
Σύγχρονες προκλήσεις
Η δικτύωση των επαγγελματιών ψυχολόγων/ Νetworking party

Μέλη του Συνδέσμου Ψυχολόγων Κύπρου μας περιγράφουν την εμπειρία τους σε αυτή την πρωτοβουλία του ΣΨΚ
να οργανώσει ένα πάρτυ δικτύωσης φοιτητών και επαγγελματιών Ψυχολόγων.

“

«Μια εξαιρετική πρωτοβουλία του Συνδέσμου Ψυχολόγων Κύπρου, ήταν το πάρτι δικτύωσης στο Gin Garden
στη Λεμεσό, όπου τόσο φοιτητές όσο και επαγγελματίες Ψυχολόγοι διαφόρων ειδικοτήτων, είχαν την ευκαιρία
να γνωριστούν μεταξύ τους. Ήταν μια ευκαιρία για φοιτητές, απόφοιτους και επαγγελματίες Ψυχολόγους να
συναντηθούν και να συζητήσουν τόσο επαγγελματικά αλλά και πιο χαλαρά σε ένα υπέροχο, ρετρό περιβάλλον.
Οι φοιτητές με τη σειρά τους είχαν τη μοναδική ευκαιρία να ακούσουν από κοντά τις εμπειρίες επαγγελματιών
Ψυχολόγων και να συζητήσουν για διάφορα θέματα που τους προβληματίζουν, καθώς επίσης να συζητήσουν για
τα μελλοντικά τους σχέδια. Επιπλέον, συζητήσαμε διάφορα ζητήματα που αφορούν τον κλάδο της Ψυχολογίας και
ενημερωθήκαμε για εξελίξεις και νέες ευκαιρίες που προσφέρονται τώρα στην Κύπρο. Αδιαμφισβήτητα, τέτοιες
συναντήσεις αξίζει να γίνονται πιο συχνά αφού έτσι μας δίνεται η ευκαιρία να γνωρίσουμε νέα και ενδιαφέροντα
άτομα, συναδέλφους και συμφοιτητές.»

Μαρία Πραστίτη, ΒΑ
Μέλος Επιτροπής Φοιτητών

“
“

«Ως μια νέα επαγγελματίας Ψυχολόγος, βρήκα την ιδέα να συναντηθούν οι ψυχολόγοι, οι εν δυνάμει Ψυχολόγοι
και οι φίλοι του Συνδέσμου Ψυχολόγων Κύπρου σε ένα μέρος, καταπληκτική! Αρχικά το περιβάλλον, σε έναν κήπο
και κάτω από τα αστέρια, σηματοδοτούσε τη γνωριμία Ψυχολόγων σε χαλαρό επίπεδο αλλά και σε επαγγελματικό.
Όντως η διαφορετικότητα που υπήρχε ανάμεσα στους Ψυχολόγους που παρευρέθηκαν είχε ως αποτέλεσμα τη
γνωριμία σε διάφορα επίπεδα. Θα μιλήσω για τη δική μου εμπειρία, ως μια νέα επαγγελματίας, όπου η ανάγκη
μου ήταν να γνωρίσω συναδέλφους και να τους ενημερώσω για τη δουλειά που κάνω. Αξιότιμοι συνάδελφοι
παρευρέθηκαν, με χρόνια εμπειρίας στον ιδιωτικό τομέα, συνάδελφοι επίσης που ψάχνουν Ψυχολόγους να
εμπιστευτούν και να μπορούν να παραπέμψουν όταν δεν μπορούν να αναλάβουν κάποιους πελάτες. Με αυτή
την ιδέα του ΣΨΚ, μπορέσαμε να μεγαλώσουμε τον κύκλο γνωριμιών μας που θα έχει ως αποτέλεσμα να
αλληλοβοηθηθούμε και να δημιουργήσουμε νέες συνεργασίες! Εύχομαι η δράση αυτή να καθιερωθεί!»

Μαρίζα Χατζηχαραλάμπους, PhD
Εγγεγραμμένη Κλινική Ψυχολόγος
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Σεμινάριο Personal branding

Ο συνάδελφος Ανδρέας Δημητρίου,
Εγγεγραμμένος Σχολικός/
Εκπαιδευτικός Ψυχολόγος μας
παραθέτει τα σχόλια του για μια
ακόμη σύγχρονη πρόκληση στο
χώρο των επαγγελματιών
Ψυχολόγων που δεν είναι άλλη από
το “Personal Branding”.
«Κακά τα ψέματα. Η δημόσια
εικόνα σήμερα για όλους τους
επαγγελματίες είναι αρκετά
σημαντική. Η επίδραση της
τεχνολογίας στο σχηματισμό κοινής
γνώμης είναι πλέον επιστημονικά
αποδεδειγμένη. Ακόμα και για τους
επαγγελματίες υγείας που
ασχολούνται με τη σωματική και την
ψυχική υγεία, η δημόσια
επαγγελματική εικόνα θα πρέπει να
διδάσκεται όχι μόνο σε
εξειδικευμένα σεμινάρια αλλά και
σε μαθήματα πανεπιστημιακής
σχολής. Το σεμινάριο που μας
πρόσφερε ο Σύνδεσμος Ψυχολόγων
Κύπρου έδωσε σε όλους τους
νέους Ψυχολόγους, καθώς και
στους επαγγελματίες Ψυχολόγους,
γνώσεις τις οποίες ιδιαίτερα
σημαντικές για την προώθηση των
υπηρεσιών του τομέα μας. Μας
πληροφόρησε για το πως η
προσωπική μας «μάρκα» θα πρέπει
να είναι αξιόπιστη και αυθεντική και
πως η εικόνα που θα πρέπει να
υιοθετήσουμε προς το κοινό θα
πρέπει να είναι ξεκάθαρη. Επίσης,
μας έδειξε δρόμους και κανάλια τα
οποία οι περισσότεροι από εμάς
δεν γνωρίζαμε για να μπορέσουμε
να προωθήσουμε τον εαυτό μας
πλέον ως personal brand. Η
συντονίστρια του εργαστηρίου μας
έδωσε πολύτιμες και πρακτικές
πληροφορίες για τη δημιουργία

θετικών εντυπώσεων στον πελάτη
τόσο σε προσωπικό όσο και σε
διαδικτυακό επίπεδο καθώς και για
τους τρόπους επιτυχίας στην
εξάσκηση του επαγγέλματος μας.
Επιπλέον, με επιτυχημένο τρόπο η
συντονίστρια μας τόνισε πως
πρέπει να διαχειριζόμαστε
αποτελεσματικά το χρόνο και το
χώρο καθώς και μέσα κοινωνικής
δικτύωσης. Επιπρόσθετα, μας
τόνισε πως όλοι οι ειδικοί θα πρέπει
επιτέλους να βγούμε από το
«καβούκι» μας και να έρθουμε σε
επαφή με τον πελάτη-στόχο μας για
να μπορούμε να αυξήσουμε το
κοινό που προσέρχεται στο χώρο
εργασίας μας.
Πολλοί συνάδελφοι αντιλαμβάνομαι
ότι μπορεί να θεωρούν πως ένα
σεμινάριο marketing της εικόνας
τους πάει κόντρα στα πιστεύω
τους. Ωστόσο, είναι πλέον
σημαντικό να πραγματοποιείται όχι
μόνο ως ανεξάρτητο σεμινάριο
αλλά ως μάθημα εξαμήνου σε
πανεπιστήμιο. Θα πρέπει να
αντιληφθούμε πως οι άνθρωποι
θέλουν να αγοράσουν τη λύση σε
ένα πρόβλημα και όχι υπηρεσίες
ψυχολογικής στήριξης όσο και αν
ακούγεται παράδοξο. Η σωστή
στάση προς την επιτυχία όπως
σωστά ανάφερε η συντονίστρια του
εργαστηρίου μας είναι «πίστεψε το
και θα το δεις». Τελειώνοντας, η
επιτυχία στον τομέα της
Ψυχολογίας έρχεται όταν μας
αρέσει αυτό που κάνουμε, μας
αρέσει ο τρόπος που το κάνουμε
και μας αρέσει ο εαυτός μας. Όταν
αυτό συμβαίνει τότε η επιτυχία είναι
δεδομένη. Μπράβο στον Σύνδεσμο
Ψυχολόγων Κύπρου για την
υλοποίηση ενός καινοτόμου και
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συνάμα διαφορετικού για εμάς τους
ειδικούς ψυχικής υγείας σεμινάριο.»
Αντρέας Δημητρίου,
B.A., MSc
Εγγεγραμμένος Σχολικός/Εκπαιδευτικός
Ψυχολόγος

Προσκεκλημένη
Συμμετοχή
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Eπιτροπή φοιτητών ψυχολογίας
Σύγχρονες προκλήσεις : Σεμινάριο
συγγραφής APA STYLE

European summer school 2017

Στις 29 Μαϊου 2017,
πραγματοποιήθηκε σεμινάριο με
θέμα “Κανόνες συγγραφής APA
Style” σε συνεργασία με το
Πανεπιστήμιο Κύπρου και την η Δρ
Μαρίζα Χατζηχαραλάμπους, Κλινική
Ψυχολόγος. Το σεμινάριο έγινε με
στόχο την ενίσχυση της γνώσεως
σχετικά με τους κανόνες
συγγραφής που ακολουθεί ο
Αμερικάνικος Σύνδεσμος
Ψυχολόγων, με στόχο οι φοιτητές
Ψυχολογίας, τόσο σε προπτυχιακό
όσο και μεταπτυχιακό επίπεδο να
είναι σε θέση να χρησιμοποιούν το
πρότυπο αυτό. Η πρωτοβουλία
αυτή του Συνδέσμου Ψυχολόγων
Κύπρου είχε σαν στόχο να βοηθήσει
τους φοιτητές να ανταποκριθούν
στις σύγχρονες προκλήσεις του
κλάδου που θέλουν αυστηρά την
τήρηση του προτύπου αυτού με
στόχο τη συνοχή στο χώρο της
επιστήμης της Ψυχολογίας.

Το European Summer School
διοργανώνεται κάθε χρόνο σε
διαφορετικές χώρες-μέλη της
EFPSA (European Federation of
Psychology Student’s Association)
με σκοπό να δώσει την ευκαιρία σε
φοιτητές Ψυχολογίας,
προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς,
να αποκτήσουν ερευνητική
εμπειρία. Οι φοιτητές της χώρας
μας αποτέλεσαν την φετινή
διοργανωτική επιτροπή του European Summer School 2017 και
φιλοξένησαν τον περασμένο Ιούνιο
36 φοιτητές Ψυχολογίας από όλη
την Ευρώπη, στην πόλη της Πάφου,
για να εκπαιδευτούν κατάλληλα στη
διεξαγωγή ερευνητικών
προγραμμάτων. Κάτω από την
ομπρέλα της «Εκπαιδευτικής και
Αναπτυξιακής Ψυχολογίας», που
αποτέλεσε και το φετινό θέμα του
καλοκαιρινού σχολείου,
οργανώθηκαν 6 ερευνητικές
ομάδες με διαφορετικά ερευνητικά
θέματα τις οποίες επέβλεπαν 6
διδακτορικοί φοιτητές. Οι
ερευνητικές ομάδες που στήθηκαν
θα συνεργαστούν για μια
ακαδημαϊκή χρονιά ώστε να
αναπτύξουν το ερευνητικό
πρόγραμμα που ξεκίνησαν έχοντας
την ευκαιρία να μελετήσουν εις
βάθος διάφορα ερευνητικά
ερωτήματα, να συλλέξουν και να
αναλύσουν δεδομένα καθώς και να
ανταλλάξουν γνώσεις στο πλαίσιο
μιας πολυπολιτισμικής ομάδας. Το
European Summer School
προσφέρει ευκαιρίες
αλληλεπίδρασης, ανταλλαγής
γνώσεων, ερευνητικών μεθόδων και
ευκαιριών πρακτικής άσκησης με
φοιτητές ψυχολογίας από όλο τον
κόσμο!
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13β.
European Federation of Psychology Student’s Association Congress 2017

Εκτός από τη διεξαγωγή του European Summer School, η EFPSA
διοργανώνει ταυτόχρονα και άλλες
δραστηριότητες. Το μεγαλύτερο
πρόγραμμα που διοργανώνεται
ετήσια είναι το Congress στο οποίο
συμμετέχουν πέραν των 300
μελών. Το Congress 2017 διεξήχθη
φέτος στο Αζερμπαϊτζάν τον
περασμένο Απρίλιο με
συμμετέχοντες και από τις 33
χώρες μέλη της EFPSA
συμπεριλαμβανομένου και της
Κύπρου. Η εμπειρία ενός τόσο
μεγάλου προγράμματος διαφέρει
εν μέρη, μιας και δίνεται η
δυνατότητα σε φοιτητές
ψυχολογίας, προπτυχιακούς και
μεταπτυχιακούς, που δεν έχουν
γνωρίσει ακόμα την EFPSA να
έχουν μια πρώτη επαφή με τον
οργανισμό και τους στόχους του.
Πέραν του επιστημονικού
προγράμματος του 31st Congress
2017 με θέμα «Humanity Today”,
οργανώθηκαν διαδικαστικές
συνεδρίες σχετικά με την
αναβάθμιση του οργανισμού και
πως η κάθε χώρα μέλος έχει το
δικαίωμα να εκφράσει την άποψη
της και να συζητήσει μέσα από τον
αντιπρόσωπο της τρόπους
προώθησης τόσο του οργανισμού
αλλά του κλάδου της Ψυχολογίας
γενικότερα.
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14
Bιβλιοπαρουσίαση

«Εμείς που ζήσαμε σε στρατόπεδα
συγκέντρωσης θυμόμαστε τους
άνδρες που περπατούσαν ανάμεσα
στις καλύβες παρηγορώντας τους
άλλους, δίνοντας το τελευταίο τους
κομμάτι ψωμί. Μπορεί να ήταν λίγοι
σε αριθμό, αλλά προσφέρουν
επαρκή απόδειξη ότι μπορούν τα
πάντα να αφαιρεθούν από έναν
άνθρωπο, εκτός από ένα πράγμα: η
τελευταία από τις ανθρώπινες
ελευθερίες – να επιλέξει κανείς τη
στάση του σε κάθε περίσταση, να
επιλέξει κανείς τον δικό του
τρόπο».
Το Νόημα της ζωής του Βίκτωρ
Φραγκλ, αν και γραμμένο το 1946,
παραμένει επίκαιρο, αφού
πραγματεύεται μια από τις
μεγαλύτερες αναζητήσεις του
ανθρώπου – την εύρεση του
νοήματος της ζωής. Μέσα από την
εμπειρία του στα στρατόπεδα
συγκεντρώσεως του Γ’ Ραιχ, την
εργασία του ως ψυχίατρος σε
κλινικές της Βιέννης αλλά και την
έμφυτη τάση του για αναζήτηση,
αναστοχασμό και ελπίδα, ο Φραγκλ
καταφέρνει παρά την
«φαινομενική» άβυσσο του
εγκλεισμού και της υποτίμησης της
ανθρώπινης ελευθερίας να
αναδείξει το βασικότερο όλων των
ανθρώπινων χαρακτηριστικών – το
δικαίωμα της επιλογής. Το βιβλίο
δομείται σε δυο μέρη. Το πρώτο,
χρησιμοποιώντας απλοϊκή αλλά
ξεκάθαρη γλώσσα, μεταφέρει με
γλαφυρό τρόπο τον αναγνώστη στις
μέρες που πέρασε ο συγγραφέας
στα στρατόπεδα συγκεντρώσεως,
αλλά και στις ενδόμυχες σκέψεις
του. Μέσα από την περιγραφή και

κατάθεση της προσωπικής του
μαρτυρίας, ο Φραγκλ αναδεικνύει
τα όσα αργότερα θα περιγράψει ως
τα βασικά στοιχεία της δικής του
θεωρίας και ψυχοθεραπευτικής
μεθόδου – της Λογοθεραπείας ή
αλλίως της 3ης Ψυχοθεραπευτικής
σχολής της Βιέννης. Την
αναγκαιότητα αναζήτησης του
νοήματος της ζωής, το οποίο και
μετατρέπεται στην κινητήριο
δύναμη και εν τέλει κρατάει και τον
ίδιο ζωντανό. Στο δεύτερο μέρος
του βιβλίου, περιγράφεται η
ψυχοθεραπευτική μέθοδος που έχει
αναπτύξει μέσα από όλες αυτές τις
εμπειρίες, η σύνδεση των ψυχικών
διαταραχών με την απουσία
νοήματος στην ίδια την ανθρώπινη
ύπαρξη, αλλά και την χρήση της
λογοθεραπείας ως
ψυχοθεραπευτική μέθοδο.
«Το νόημα της ζωής» είναι ένα
βιβλίο για την επιβίωση, την
εσωτερική δύναμη που γεννάται
μέσα από την ύπαρξη νοήματος
στην ζωή μας και τέλος την ευθύνη.
Μια ευθύνη χωρίς επικριτική χροιά,
αλλά αντίθετα μια ευθύνη που
προσδίδει ελπίδα και φωτίζει το
δικαίωμα επιλογής στον άνθρωπο.
Ένα ευκολοδιάβαστο βιβλίο το
οποίο έχει να δώσει πολλά και να
εγείρει ακόμη περισσότερους
προβληματισμούς.
Γιώργος Γεωργίου
Β.Α, MSc
Διδακτορικός Φοιτητής Κλινικής
Ψυχολογίας
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