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Στις 10.10.2014 έγινε η πρώτη συνάντηση των μελών του Κλάδου για το Νέο 

Ακαδημαϊκό έτος. Παρευρέθησαν  τα εξής μέλη: Α. Πασχάλη, Α. Καλαντζή- Αζίζι, Γ 

Κουλιεράκης, K. Ρότσικα, Ε. Καραδήμας και κ.  Ι. Αργυροπούλου. 

Ενημερώθηκαν τα μέλη για την πορεία των επιμορφωτικών σεμιναρίων του κλάδου  

για το  έτος 2014-2015. Τα σεμινάρια  έχουν προγραμματισθεί ως εξής: 

 

 Το πρώτο   σεμινάριο θα  διεξαχθεί στις 5/12/2014 με τίτλο: 

“Ενσυνειδητότητα (Mindfulness): η καλλιέργεια της ενσυνειδητότητας στην 

αντιμετώπιση του άγχους και της κατάθλιψης” και θα πραγματοποιηθεί από 

τους Μ. Κολιρη & Μ. Ηλιοπούλου. Θα σταλούν σε όλα τα μέλη του κλάδου η 

αφίσα και το πρόγραμμα μέσα στις επόμενες μέρες.  

 Το δεύτερο θα πραγματοποιηθεί τον Μάρτιο του 2015 από την καθηγήτρια 

Ψυχολογίας κ. Μ.  Καρεκλά (Παν/μιο Κύπρου), με θέμα: « Acceptance & 

Commitment Therapy». 

 Στο πλαίσιο αυτό,  συζητήθηκε ,επίσης, η πρόταση από την κ. Αργυροπούλου 

(μέλος του κλάδου και υποψήφια διδάκτωρ Κλινικής Ψυχολογίας), η 

δυνατότητα να καλέσει ο Κλάδος την Καθηγήτρια Ψυχολογίας Fuschia Sirois  

(Παν/μιο Bishop, Quebec) και τον Καθηγητή Ψυχολογίας Joseph Ferrari  

(Παν/μιο St. Vincent de Paul, Σικάγο)με στόχο, να παρουσιάσουν την δουλειά 

τους μέσα από ένα επιμορφωτικό σεμινάριο με θέμα «Αναβλητικότητα και τη 

σχέση της με την σωματική υγεία και ευεξία». Προτεινόμενος χρόνος 

διεξαγωγής σεμιναρίου: Ιούλιος του 2015.  Οι δυο καθηγητές θα βρίσκονται 

ήδη στην Ευρώπη για ένα διεθνές συνέδριο και με αυτή την αφορμή θα 

μπορέσουν να επισκεφτούν την Ελλάδα.  

 Εγκρίθηκε να αναλάβει η κ. Πέπη Γιαννούλη την  γραμματειακή υποστήριξη 

όλων των επιμορφωτικών σεμιναρίων του Κλάδου με 100ε. καθαρή αμοιβή 

για κάθε σεμινάριο.  

 Συζητήθηκε από τα μέλη του κλάδου η  πραγματοποίηση συνεδρίου του 

Κλάδου  το 2015-2016. Αποφασίστηκε να ζητηθεί από τα μέλη του κλάδου  

να δηλώσουν εάν  επιθυμούν να αναλάβουν την διοργάνωση του επερχόμενου 

συνεδρίου . Οι ενδιαφερόμεναι θα πρέπει να το δηλώσουν στις συντονίστριες 

στέλνοντας μια πρόταση έως τις 12.12.14 

 Ο κ. Καραδήμας ανέλαβε να διερευνήσει το κόστος της οργάνωσης του 

συνεδρίου από ιδιωτική εταιρεία οργάνωσης συνεδρίων.  
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 Συζητήθηκε από τα μέλη το θέμα της ιστοσελίδας του κλάδου και τα  

προβλήματα που αυτή την στιγμή υπάρχουν με το θέμα διακομιστή ( server) 

της ΕΛΨΕ, που ακόμα είναι υπερκατασκευή. Ανέλαβε ο κ. Κουρελιάρης να 

κοιτάξει το θέμα και να αποφασιστεί στην επομένη συνάντηση του κλάδου αν 

το θέμα της ανανέωσης της ιστοσελίδας μας, ανατεθεί και πάλι σε ιδιωτική 

εταιρεία.  

 

 

Η επόμενη συνάντηση του Κλάδου θα γίνει την Παρασκευή  12.12.14  στο 

Κτήριο Κωστή Παλαμά ( Ακαδημίας και Σίνα), στις 15.00 

 

ΕΥΧΟΜΑΣΤΕ ΣΕ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΥΣ ΚΑΛΗ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΗ 

ΧΡΟΝΙΑ  

 Και 

 ΕΠΙΣΗΣ ΝΑ ΕΥΧΗΘΟΥΜΕ ΣΤΗΝ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΑΣ 

ΦΕΤΟΣ ΣΤΙΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ ΜΑΣ!! 

 

 

 

Οι συντονίστριες  

 

 

Α. Τσαμπαρλή                                                           Α. Πασχάλη 

 

 

 

 

 

 

 


