
Εδώ και 25 χρόνια ως Λογοθεραπεύτρια -‐ Ειδική Παιδαγωγός, είμαι καθημερινά κοντά στα
παιδιά και στις οικογένειες τους με συχνά μακρόχρονη σχέση επικοινωνίας.
Έχοντας μία τόσο κοντινή σχέση πάντα μου ‘ζητιόταν’ κάτι παραπάνω, από τα στενά όρια της

της θεραπείας Λόγου, Επικοινωνίας, Μάθησης. Τα παιδιά είχαν ανάγκη από συναισθηματική
ασφάλεια, αποδοχή, ενθάρρυνση κι εγώ με βαθιά ενσυναίσθηση άγγιζα την ψυχή, είχαν επίσης
ανάγκη από ενδυνάμωση και υποστήριξη για να αναπτύξουν τις ικανότητες τους κι εγώ με
δομή, οργάνωση, σύστημα και μεταδοτικότητα προσέγγιζα το νου.
Οι γονείς από την μεριά τους ήταν γεμάτοι αγωνίες και ερωτήματα, έχοντας ανάγκη από

νοιάξιμο, ενδυνάμωση και ουσιαστική υποστήριξη! Έτσι πριν από 10 χρόνια ξεκίνησα την
μακριά πορεία μετεκπαίδευσης σε Θεραπευτικές μεθόδους ευρύτερες της αρχικής μου
ειδικότητας, βασισμένες στη Συστημική-‐Διαλεκτική Προσέγγιση (‘Δυναμική Οικογένειας -‐
Ευαισθητοποίηση σε Επικοινωνιακές Δραστηριότητες στην Οικογένεια΄, ’Διεργασία Ομάδας’,
‘Δυναμική Ομάδας’, ‘Εισαγωγή στο Συστημικό Τρόπο Σκέψης’, ‘The Basic of Non Violence
Communication Μ.Rosenberg’, ‘Solution Focused Brief Therapy in Education’, ‘SFBT-‐Solution
Focused Brief Therapy’, ‘Attachment Parenting για επαγγελματίες’) προσανατολισμένες στην
υποστήριξη, την ενδυνάμωση και την ανάδειξη δεξιοτήτων των γονιών!

Παράλληλα βλέποντας την αυξανόμενη ανάγκη των παιδιών και των οικογενειών τους για
αποδοτική και αυτόνομη σχολική μελέτη, εκπαιδεύτηκα ως Σύμβουλος Μελέτης-‐
Ενδυναμωτής (ΠΥΣΜΑ-‐Πρόγραμμα Υποστήριξης Σχολικής Μελέτης & Απόδοσης),
εφαρμόζοντας τη Βραχεία θεραπευτική προσέγγιση Εστιασμένη στη Λύση -‐ SFBT για την
ενδυνάμωση του παιδιού και της οικογένειάς του.

Σε αυτή τη διαδρομή μετεκπαίδευσης συναντηθήκαμε με την Άρτεμις Ψαρρή Σύμβουλο
Ψυχικής Υγείας, Παιδαγωγό και τα τελευταία χρόνια δημιουργήσαμε το ΒΕΛΟΣ – Βιωματικά
Εργαστήρια Λειτουργικής Οικογενειακής Συνεξέλιξης, συντονίζοντας και εκπαιδεύοντας
ομάδες γονέων παιδιών κάθε ηλικίας, μέσα από κύκλους δομημένων βιωματικών σεμιναρίων,
με στόχο την ανάπτυξη της λειτουργικής επικοινωνίας με τα παιδιά.
Τον τελευταίο χρόνο μαζί με την συνεργάτιδα μου, συντονίζουμε & υλοποιούμε

εκπαιδευτικά προγράμματα & βιωματικά εργαστήρια στο Ίδρυμα Ποιμαντικής Επιμορφώσεως
της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών.
Οι συνεχείς επιλεγμένες μετεκπαιδεύσεις με εμπλουτίζουν και με ενδυναμώνουν ως

Θεραπεύτρια ώστε να επικοινωνώ και να συνδέομαι με την Ψυχή και το Νου των Παιδιών και
των Οικογενειών τους.
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