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ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ
2014–2016 Ψυχολόγος
-Πρακτική στο Εργαστήριο Διερεύνησης Ανθρώπινων Σχέσεων (με άτομα,
οικογένειες, ζευγάρια ομάδες) υπό εποπτεία, 2016
-Συνεργασία με το ΚΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ της Άμκε ΊΑΣΙΣ, ως εξωτερική Ψυχολόγος με
συμμετοχή σε εκπαιδευτικά προγράμματα και συνεδρίες ψυχοεκπαίδευσης, 2016
-Κλινική πρακτική στο Οικοτροφείο της Άμκε ΊΑΣΙΣ και ψυχοκοινωνική υποστήριξη
σε άτομα που διαγνώστηκαν με σοβαρές ψυχολογικές διαταραχές ή /και νοητική
υστέρηση (ψυχοεκπαίδευση, ανάπτυξη δεξιοτήτων, γνωστική βελτίωση, ατομικές
και ομαδικές συνεδρίες), 2015-2016
-Κλινική πρακτική στον ξενώνα Μέλλον της Άμκε ΊΑΣΙΣ, σε ανήλικα παιδιά
μετανάστες και μητέρες αιτούντες άσυλο, 2015
-Πρακτική σε ιδιωτικό γραφείο ψυχολόγου (οργανωτικές αρμοδιότητες,
παρατήρηση ψυχοθεραπευτικών συνεδριών), 2014

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ
2012–2016
Bachelor of Science with Honors in Psychology
-Πτυχίο Ψυχολογίας από το Πανεπιστήμιο της Αγγλίας (University of East London),
στο Μητροπολιτικό Κολέγιο, Αθήνα, 2015
-Μεταπτυχιακό στην Κλινική και Κοινοτική Ψυχολογία από το Πανεπιστήμιο της
Αγγλίας (University of East London), στο Μητροπολιτικό Κολέγιο, Αθήνα, 2016
-Προσωπική Ψυχοθεραπεία
-Ένταξη στο τετραετές πρόγραμμα εκπαίδευσης στη Συστημική Ψυχοθεραπεία στο
Εργαστήριο Διερεύνησης Ανθρώπινων Σχέσεων, 2016
-Θεωρητικές διαλέξεις
-Συνεδρίες Ψυχοθεραπείας σε άτομα, ομάδες, οικογένειες και ζεύγη, υπό εποπτεία
μέσω πρακτικής εφαρμογής του Συστημικού μοντέλου, στο Εργαστήριο
Διερεύνησης Ανθρώπινων Σχέσεων, 2016

Γλώσσες
Ελληνικά, Αγγλικά

Επαγγελματικές δεξιότητες
-Εμπειρία με τεχνικές ψυχοεκπαίδευσης ενηλίκων
-Εμπειρία σε ερευνητικά έργα, στατιστικές αναλύσεις και επεξεργασία αυτών, μέσω
των διπλωματικών μου εργασιών στο πλαίσιο του πτυχίου και του μεταπτυχιακού
μου τίτλου.

Παρουσιάσεις
-Παρουσίαση των ερευνητικών μου αποτελεσμάτων για τον κοινωνικό αποκλεισμό,
στο Μητροπολιτικό κολέγιο σε συνεργασία με την ΜΚΟ Άνοιξη με βιντεοσκοπημένη
παρουσίαση και ομιλία, 2015
-Συμμετοχή στο πρόγραμμα SILO (αριθμός προγράμματος: 2014-1-UK01-KA204000013), στοχεύοντας στην ενίσχυση της κοινωνικής επανένταξης χρησιμοποιώντας
παιδαγωγικές διαστάσεις, μέσω της εκφραστικής τέχνης, 2015

Συνδρομές
Μέλος του Βρετανικού Συλλόγου Ψυχολόγων

Πιστοποιήσεις
-Μονοετές πρόγραμμα Εκπαίδευση για την ψυχική νόσο σε παιδιά και εφήβους στο
Γενικό Νοσοκομείο Αττικής Σισμανόγλειο -Αμαλία Φλέμιγκ, 2015-2016
-Μονοετές πρόγραμμα Εκπαίδευση στην ψυχιατρική ενηλίκων στο Γενικό
Νοσοκομείο Αττικής
Σισμανόγλειο -Αμαλία Φλέμιγκ, 2015-2016
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WORK EXPERIENCE
2014–2016 Psychologist
-Clinical practice in the Laboratory for the study of human relations (individual,
group and couplesessions) under clinical supervision, 2016
-Cooperation with KE.DI.BI.M. IASIS NGO as an External Psychologist involved in
educational projects and psychoeducation sessions, 2016
-Clinical practice in progress in IASIS NGO, Boarding House which provides
psychosocial support for individuals diagnosed with severe psychological disorders
and/or mental retardation(Psychoeducation, soft skills development, cognitive
enhancement, individual and group sessions), 2015-2016
-Clinical Practice in Mellon, Shelter for under-aged asylum seekers, IASIS NGO, 2015
-Clinical practice in an associate psychologist private practice (organizational
activities, observer in psychotherapeutic sessions), 2014

EDUCATION AND TRAINING
2012–2016
Bachelor of Science with Honors in Psychology
-Bachelor of Science with Second Class(Lower Division) Honours in Psychology,
University of East London, in Metropolitan College, Athens, 2015
-Master of Science in Clinical & Community Psychology, University of East London, in
Metropolitan College, Athens, 2016
-Personal Psychotherapy
-Enrolment in the 4 year Systemic Psychotherapy specialization program , Laboratory
for the study the human relations, 2016
-Theoretical lectures
-Psychotherapeutic sessions in individual, family and group contexts under
supervision, application of integrative systemic model in clinical practice, 2016

Languages
Greek, English

Job-related skills
-Experience with adult psychoeducation techniques

-Research projects development, statistical analysis and interpretation learned from
my Bsc and Msc individual research projects

Presentations
-Presentation of research project results for social exclusion for Metropolitan
College and NGO Anoiksi, dvd dissemination project, 2015
-Facilitation of SILO program (program number: 2014-1-UK01-KA204-000013),
aiming in enhancing social inclusion using pedagogical dimensions and group
expressive art, 2015

Memberships
British Psychological Society Member

Certifications
-1 year program attendance in Child and Adolescent Psychiatric Clinic in Sismanoglio
Hospital, 2015-2016
-1 year Program attendance in Adult Psychiatric Clinic in Sismanoglio Hospital, 20152016

