Εργαστήριο:
«Πώς να εργαστείς ως ιδιώτης ψυχολόγος επιτυχημένα και δεοντολογικά»
21 Απριλίου 2018 (Σάββατο), 09:00-16:00, Λευκωσία
Περιγραφή και Στόχοι:
Υπάρχει ένας αυξανόμενος αριθμός επαγγελματιών ψυχολόγων οι οποίοι προσανατολίζονται στον
ιδιωτικό τομέα. Μια ιδιωτική επιχείρηση εμπεριέχει πολλές προκλήσεις. Οι προκλήσεις αυτές συνήθως δε
διδάσκονται στα πανεπιστήμια και ως εκ τούτου νέοι επαγγελματίες μπαίνουν στον ιδιωτικό τομέα χωρίς
επαρκείς γνώσεις στον τομέα αυτό.
Στόχος του συγκεκριμένου εργαστηρίου είναι να προσφέρει τις βάσεις σε ψυχολόγους, οι οποίοι πρόκειται
να εργαστούν ή εργάζονται ήδη στον ιδιωτικό τομέα, ούτως ώστε να το πράξουν δεοντολογικά αλλά και
επιτυχημένα. Τρεις επαγγελματίες ψυχολόγοι, με πλούσια εμπειρία στην εξάσκηση του επαγγέλματος
στον ιδιωτικό τομέα θα αναπτύξουν και θα συζητήσουν θέματα που αφορούν τη δεοντολογική και επιτυχή
εξάσκηση του επαγγέλματος. Θα μοιραστούν τη δική τους προσωπική εμπειρία και θα συζητήσουν
τρόπους με τους οποίους ένας ιδιώτης επαγγελματίας ψυχολόγος μπορεί να εξασκήσει το επάγγελμα του
με επιτυχία.
Εισηγητές:
Άντρεα Κουτουρούσιη, PhD, Συμβουλευτική Ψυχολόγος
Η Δρ. Άντρεα Κουτουρούσιη σπούδασε Ψυχολογία στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Κατά
τη διάρκεια του πτυχίου της Ψυχολογίας συνειδητοποίησε ότι είχε μία ιδιαίτερη κλίση προς την
Ανθρωπιστική Ψυχολογία έτσι αποφάσισε να συνεχίσει τις σπουδές της στον κλάδο της Συμβουλευτικής
Ψυχολογίας. Φοίτησε στο Διδακτορικό πρόγραμμα της Συμβουλευτικής Ψυχολογίας του Glasgow
Caledonian University στη Σκωτία. Το ερευνητικό πεδίο με το οποίο ασχολήθηκε ήταν οι διατροφικές
διαταραχές και συγκεκριμένα η ψυχογενής ανορεξία. Το ενδιαφέρον της αυτό προς τις διατροφικές
διαταραχές την ώθησε να παρακολουθήσει ένα εξειδικευμένο πρόγραμμα (Masters Practitioner degree)
στις διατροφικές διαταραχές από το National Centre for Eating Disorders του Λονδίνου το οποίο είναι
αναγνωρισμένο από το Royal College of Psychiatrists και το British Psychological Society. Υλοποίησε την
πρακτική της άσκηση στη Σκωτία σε δομές όπως το NHS, National Schizophrenia Fellowship, Glasgow
University και Priory hospital. Σε όλες τις δομές παρείχε κλινική αξιολόγηση και ψυχοθεραπεία σε
ενήλικες, εφήβους, ζευγάρια και ομάδες. Τα άτομα με τα οποία συνεργάστηκε αντιμετώπιζαν διάφορες
δυσκολίες όπως άγχος, κατάθλιψη, διατροφικές διαταραχές, ψυχαναγκαστικές/καταναγκαστικές
συμπεριφορές, πένθος, φοβίες και δυσκολίες στις διαπροσωπικές τους σχέσεις. Τελειώνοντας τις
σπουδές της εργοδοτήθηκε στο Πανεπιστήμιο Λευκωσίας ως κλινική επόπτρια των φοιτητών του
μεταπτυχιακού προγράμματος της Κλινικής Ψυχολογίας και ως Λέκτορας του Τμήματος Ψυχολογίας.
Άρχισε να εργάζεται και ως ιδιώτης Ψυχολόγος από το 2013. Το 2014 ανέλαβε την θέση της
Συντονίστριας Πρακτικής Άσκησης του Μεταπτυχιακού προγράμματος της Συμβουλευτικής Ψυχολογίας
του Πανεπιστημίου Λευκωσίας.
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Μάριος Αργυρίδης, PhD, Συμβουλευτικός Ψυχολόγος
Ο Δρ. Μάριος Αργυρίδης είναι Επίκουρος Καθηγητής Συμβουλευτικής Ψυχολογίας στο Πανεπιστήμιο
Νεάπολις Πάφου και Εγγεγραμμένος Ψυχολόγος στο Μητρώο Επαγγελματιών Ψυχολόγων Κύπρου.
Κατέχει Διδακτορικό στη Συμβουλευτική Ψυχολογία από το Tennessee State University και Μάστερ στην
Κλινική Ψυχολογία από το University of South Alabama, των ΗΠΑ. Εργάστηκε ως Λέκτορας στο
Tennessee State University και ως Ειδικός Επιστήμονας σε διάφορα κρατικά και ιδιωτικά πανεπιστήμια
της Κύπρου. Επίσης, εργάστηκε σε διάφορα συμβουλευτικά κέντρα πανεπιστημίων του εξωτερικού
(Florida State University, Vanderbilt University, University of South Alabama, Tennessee State
University). Τα κυριότερα ερευνητικά του ενδιαφέροντα επικεντρώνονται στη σχέση της σωματικής
αυτοεικόνας και των μέσων μαζικής επικοινωνίας με τις διαταραχές πρόσληψης τροφής και στις
διαπολιτισμικές αντιλήψεις όσον αφορά την εθνική ταυτότητα, το ρατσισμό και την επιθετικότητα. Έχει
διεθνείς δημοσιεύσεις και πάνω από 50 παρουσιάσεις σε διεθνή συνέδρια. Έχει συμμετάσχει σε διάφορα
ερευνητικά προγράμματα στις ΗΠΑ και στην Ευρώπη. Είναι μέλος του Συνδέσμου Ψυχολόγων Κύπρου
και του American Psychological Association. Είναι επίσης Βοηθός Συντάκτης (Associate Editor) στο
European Journal of Counseling Psychology. Ο Μάριος Αργυρίδης ιδιωτεύει στην Κύπρο από το 2006
μέχρι σήμερα δουλεύοντας κυρίως με ενήλικες και εφήβους άνω των 16 ετών.
Γιάννα Ιωάννου, PhD, Κλινική Ψυχολόγος
Η Δρ. Γιάννα Ιωάννου είναι εγγεγραμμένη Κλινική Ψυχολόγος και Λέκτορας στο Τμήμα Κοινωνικών
Επιστημών του Πανεπιστημίου Λευκωσίας. Είναι επίσης συντονίστρια του Μεταπτυχιακού προγράμματος
(MSc) Κλινικής Ψυχολογίας. Η Δρ. Ιωάννου κατέχει διδακτορικό τίτλο στην Κλινική Ψυχολογία από το City
University of New York καθώς και πτυχία στην Ψυχολογία και Συγκριτική Λογοτεχνία από το
πανεπιστήμιο Rutgers της Νέας Υερσέης. Από τον Ιανουάριο του 2018 συνπροεδρεύει της Επιτροπής
Διεθνών Σχέσεων του Κλάδου Ψυχανάλυσης του Αμερικανικού Συνδέσμου Ψυχολογίας (APA). Στο
παρελθόν διετέλεσε μέλος του Συμβουλίου Εγγραφής Ψυχολόγων Κύπρου, μέλος του Διοικητικού
Συμβουλίου του Συνδέσμου Ψυχολόγων Κύπρου και μέλος του Συμβουλίου Επαγγελματικής Ανάπτυξης
της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Συνδέσμων Ψυχολόγων. Τα ακαδημαϊκά και ερευνητικά της ενδιαφέροντα
επικεντρώνονται στην ψυχαναλυτική θεωρία και πρακτική, την σχέση μεταξύ ψυχολογίας και
ανθρωπιστικών σπουδών, το ψυχικό τραύμα, τους παράγοντες αποτελεσματικότητας στην ψυχοθεραπεία
παιδιών και ενηλίκων και την κλινική εποπτεία. Είναι μέλος της Διοικητικής Επιτροπής της ευρωπαϊκής
δράσης Εξατομικευμένης Ψυχοθεραπείας για Νεαρά Άτομα με Ψυχικές Διαταραχές. Η Δρ. Ιωάννου
ιδιωτεύει ως Κλινική Ψυχολόγος στην Λευκωσία.
Σε ποιους απευθύνεται:
•
•

Εγγεγραμμένοι Ειδικοί Ψυχολόγοι
Μεταπτυχιακοί φοιτητές εφαρμοσμένων προγραμμάτων Ψυχολογίας

Συμμετοχή:
Ο αριθμός των συμμετεχόντων στις εξειδικευμένες καταρτίσεις είναι περιορισμένος και θα τηρηθεί σειρά
προτεραιότητας. Δηλώσεις συμμετοχής μέχρι 11 Απριλίου 2018 (ακολουθεί Φόρμα Εγγραφής).
Χώρος: Πανεπιστήμιο Λευκωσίας, Red Amphitheatre (Millenium Building, -1st floor)
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Κόστος:
Μη τακτικά μέλη του ΣΨΚ: 50 ευρώ
Τακτικά Μέλη του ΣΨΚ: 70 ευρώ
Μη μέλη του ΣΨΚ**: 100 Ευρώ
** Για όσα μη μέλη, θα ήθελα να εγγραφούν στον Σύνδεσμο Ψυχολόγων Κύπρου, η καταληκτική
ημερομηνία είναι 10 Απριλίου 2018.**
Στην τιμή περιλαμβάνεται καφές και ελαφριά σνακ. Στους συμμετέχοντες θα δοθεί εκπαιδευτικό υλικό με
στόχο την πρακτική εφαρμογή και σχετική βιβλιογραφία, ενώ με την ολοκλήρωση των καταρτίσεων θα
δοθεί βεβαίωση παρακολούθησης από τον Σύνδεσμο Ψυχολόγων Κύπρου.
Πρόγραμμα:
Σάββατο, 21 Απριλίου 2018, 09:00-16:00
09:00-11:00

Άντρεα Κουτουρούσιη, PhD, Συμβουλευτική Ψυχολόγος
Πριν την πρώτη συνεδρία με τον πελάτη
-Σχεδιασμός γραφείου
-Πρώτη τηλεφωνική επαφή με τον πελάτη
-Έντυπα, φάκελοι πελατών
-Διαχείριση δεοντολογικών θεμάτων κλπ.
-Συζήτηση

11:00-11:30

Διάλειμμα

11:30-13:00

Μάριος Αργυρίδης, PhD, Συμβουλευτικός Ψυχολόγος
Πρώτη συνεδρία με τον πελάτη
-Χαιρετισμός
-Επιλογή θέσης
-Βασική καταγραφή ιστορικού
-Διαχείριση δύσκολων θεμάτων π.χ. ενεργός αυτοκτονικός ιδεασμός κλπ. Συζήτηση

13:30-14:00

Διάλειμμα

14:00-16:00

Γιάννα Ιωάννου, PhD, Κλινική Ψυχολόγος
Κατά τη διάρκεια των συνεδριών
-Θέματα πληρωμής
-Θεραπευτικά Όρια
-Ακυρώσεις
-Τηλεφωνήματα μεταξύ συναντήσεων κλπ.
-Συζήτηση
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Φόρμα Εγγραφής “Πώς να εργαστείς ως ιδιώτης ψυχολόγος επιτυχημένα και
δεοντολογικά»
Ονοματεπώνυμο:
Επαγγελματική ιδιότητα (κυκλώστε):
Εγγεγραμμένος Ειδικός Ψυχολόγος
Μεταπτυχιακός Φοιτητής Εφαρμοσμένου Προγράμματος Ψυχολογίας
Υπηρεσία/ φορέας:
Τηλέφωνο επικοινωνίας:
Ε-mail:
Ιδιότητα (κυκλώστε) :
Μη Τακτικό Μέλος ΣΚΨ: 50 ευρώ
Τακτικό Μέλος ΣΨΚ: 70 ευρώ
Μη μέλος ΣΨΚ: 100 ευρώ
Εγγραφή:
Δηλώσεις συμμετοχής μέχρι 11 Απριλίου 2017, αποστέλλοντας την αίτηση και την απόδειξη εγγραφής
σας στο clinicalandhealth@cypsa.org.cy
Πληρωμές:
Οι πληρωμές μπορούν να γίνονται μέσω τραπεζικής μεταφοράς με διευκρίνηση στην κατάθεση α)
το όνομα σας και β) «PrivatePractice» :
Bank of Cyprus
Account Name: SYNDESMOS PSYCHOLOGON KYPROY
Account Number: 357013709268
SWIFT BIC: BCYPCY2N
IBAN: CY74002001950000357013709268
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