ταματία ταμζλου
Email: stamy.stamelou@gmail.com
Σηλ: 6932415600


Άδεια Αςκιςεωσ επαγγζλματοσ Ψυχολόγου

Αρ.Πρωτ: Γ2/24/8896

ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ
Μεταπτυχιακόσ Σίτλοσ:
¨ Children and Young People’s Mental Health and Psychological Practice¨
Πανεπιςτιμιο του Εδιμβοφργου

ΕΠ. 2014 – ΑΤΓ. 2015
Βακμόσ : Άριστα

Απόκτθςθ κεωρθτικισ και εφαρμοςμζνθσ γνϊςθσ ςτθν αναγνϊριςθ, πρόλθψθ και πρϊιμθ παρζμβαςθ ςτα
προβλιματα ψυχικισ υγείασ παιδιϊν και εφιβων, ςυμπεριλαμβανόμενθσ τθσ εφαρμογισ αναπτυξιακϊν κεωριϊν
ςτθν κλινικι πράξθ και τθν εξερεφνθςθ ευρζοσ φάςματοσ ψυχολογικϊν κεραπειϊν όπωσ αυτζσ εφαρμόηονται ςτα
παιδιά και ςτουσ εφιβουσ.
Πτυχιακι εργαςία: “Συςτθματικι Ζρευνα: Ο ρόλοσ των ςυνεχϊν τοποκετιςεων ςε ανάδοχεσ οικογζνειεσ, ςτθν
ψυχικι υγεία των παιδιϊν και των εφιβων που ηουν υπό τθν προςταςία τθσ πρόνοιασ ¨

Δίπλωμα Κλινικήσ Εκπαίδευςησ ςτην Ψυχική Τγεία, ISO 9001:2008

ΦΕΒ. 2013 – ΙΟΤΝ.2013

Aϋ Ψυχιατρικι Κλινικι Αριςτοτζλειου Πανεπιςτθμίου, Νοςοκομείο Παπαγεωργίου
Εφαρμοςμζνα εργαςτιρια εκπαίδευςθσ ςε τεχνικζσ, κλινικζσ δεξιότθτεσ και ψυχομετρικά τεςτ. Παρουςίαςθ
περιςτατικϊν iv vivo με ςτόχο τθν εξοικείωςθ με τθν κλινικι εικόνα των βαςικϊν ψυχιατρικϊν διαταραχϊν.

Δίπλωμα Εξειδίκευςησ ςτην Ειδική Αγωγή

ΙΑΝ. 2009 – ΙΟΤΝ.2010

Πανεπιςτιμιο Αιγαίου, με αρ. Έγκριζης 9/24.06.09 από ηο ημήμα Ειδικής Αγωγής ηοσ Παιδαγωγικού Ινζηιηούηοσ
Κατάρτιςθ, εκπαίδευςθ και απόκτθςθ εξειδικευμζνων τεχνικϊν ψυχοπαιδαγωγικισ προςζγγιςθσ και δεξιοτιτων για
τθν εκπαίδευςθ και τθν ψυχοπαιδαγωγικι υποςτιριξθ των μακθτϊν με ειδικζσ εκπαιδευτικζσ ανάγκεσ, ςτο πλαίςιο
ςχολείου και τθσ οικογζνειασ. Εφαρμοςμζνεσ τεχνικζσ παρζμβαςθσ για τθν αντιμετϊπιςθ εκπαιδευτικϊν
προβλθμάτων μακθτϊν με αναπθρία ι/και ειδικζσ εκπαιδευτικζσ ανάγκεσ, ςυνολικισ διάρκειασ 510 ωρϊν.
 100 ϊρεσ Πρακτικισ Άςκθςθσ ςτο 1ο Δθμοτικό χολείο Ειδικισ αγωγισ, Θεςςαλονίκθ

Πτυχίο Ψυχολογίασ
Φιλοςοφικι Σχολι, Αριςτοτζλειο Πανεπιςτιμιο

ΕΠ. 2005 – ΝΟΕΜ.2010
Βακμόσ: 7.08

Θεωρθτικι εκπαίδευςθ ςε βαςικά και εξειδικευμζνα πεδία τθσ Ψυχολογίασ (πειραματικι, βιολογικι, γνωςτικι,
εξελικτικι, εκπαιδευτικι/ςχολικι, κοινωνικι και κλινικι ψυχολογία). Εξοικείωςθ με τθν ανάπτυξθ και εφαρμογι
γνϊςεων και μεκόδων τθσ επιςτιμθσ τθσ ψυχολογίασ και τθσ ζρευνασ οι οποίεσ ςυμβάλλουν ςτθν κατανόθςθ όλων
των πτυχϊν τθσ ανκρϊπινθσ ςυμπεριφοράσ και ςτθν προαγωγι τθσ ευθμερίασ ατόμων, ομάδων και τθσ κοινότθτασ.
Πτυχιακι εργαςία: “Μονογονεικζσ οικογζνειεσ και οι επιπτϊςεισ τουσ ςτα παιδιά¨

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ
Τποςτήριξη ενηλίκων με αυτιςμό και νοητική ςτζρηςη

ΝΟΕΜ. 2015- ΠΑΡΟΝ

Autism Initiatives, Edinburgh



Ψυχοκοινωνικι υποςτιριξθ και εκπαίδευςθ ενθλίκων με αυτιςμό, νοθτικι ςτζρθςθ και ψυχικά προβλιματα.
Τποςτιριξθ και ενδυνάμωςθ τθσ επικοινωνίασ, των δεξιοτιτων επίλυςθσ προβλθμάτων, τθσ ανεξαρτθςίασ και
τθσ αυτoπεποίκθςθσ των ατόμων ςτοχεφοντασ ςτθν ενίςχυςθ των ικανοτιτων τουσ
Εφαρμογι εξατομικευμζνων προςεγγίςεων βαςιηόμενων ςτο επίπεδο κατανόθςθσ και επικοινωνίασ, ςτισ
προςδοκίεσ και ςτισ αιςκθτθριακζσ διαφορζσ των ατόμων
 Μζςα από το ρόλο μου ςε αυτι τθ δουλειά βελτίωςα τθν ικανότθτά μου να αντιμετωπίηω άτομα που
επιδεικνφουν προκλθτικζσ ςυμπεριφορζσ και να διαχειρίηομαι ψφχραιμα απροόπτεσ καταςτάςεισ



Τποςτήριξη ενηλίκων με επίκτητη εγκεφαλική βλάβη

ΔΕΚ. 2014- ΙΟΤΛ. 2015

Edinburgh Headway Group, Astley Ainslie Hospital, Cannan Lane, Edinburgh




Ομαδικι και εξατομικευμζνθ δθμιουργικι απαςχόλθςθ με ςκοπό τθν ενδυνάμωςθ τθσ μνιμθσ
Ομαδικι και εξατομικευμζνθ υποςτιριξθ με ςκοπό τθν ενδυνάμωςθ των κινθτικϊν δεξιοτιτων
Οργάνωςθ, ςυμμετοχι και υποςτιριξθ δραςτθριοτιτων με ςκοπό τθν επανζνταξθ των ατόμων ςτθν
κοινότθτα
 Κατά τθ διάρκεια αυτισ τθσ εργαςιακισ εμπειρίασ κατάφερα να οικοδομιςω ςτενζσ ςχζςεισ με τουσ
ανκρϊπουσ που υποςτιριηα, διατθρϊντασ ταυτόχρονα τα επαγγελματικά όρια

Τποςτήριξη παιδιοφ με αυτιςμό

ΕΠ. 2010 – ΙΟΤΛ. 2014

Θεςςαλονίκθ


Εξατομικευμζνθ δθμιουργικι απαςχόλθςθ και ψυχοκοινωνικι εκπαίδευςθ με ςκοπό τθν ενδυνάμωςθ των
κοινωνικϊν δεξιοτιτων του παιδιοφ
Οργάνωςθ, ςυμμετοχι και υποςτιριξθ δραςτθριοτιτων ςτθν κοινότθτα
 ε αυτό το ρόλο εξοικειϊκθκα γφρω από τα κζματα που αντιμετωπίηουν ςε κακθμερινι βάςθ, τα άτομα
με αυτιςμό και οι οικογζνειζσ τουσ



Ψυχολόγοσ (Πρακτική Άςκηςη)

ΦΕΒ. 2013 – ΙΟΤΝ. 2013

Αϋ Ψυχιατρικι Κλινικι Αριςτοτζλειου Πανεπιςτθμίου, Νοςοκομείο Παπαγεωργίου, Θεςςαλονίκθ




υμμετοχι ςτθν ομαδικι ςυηιτθςθ των περιςτατικϊν τθσ ψυχιατρικισ κλινικισ
Ομαδικι επίβλεψθ των περιςτατικϊν τθσ ¨διαςυνδετικισ¨ και ςυμμετοχι ςτα εξωτερικά ιατρεία
Εκπαίδευςθ και τορήγηζη ψυχομετρικϊν δοκιμαςιϊν (νοθμοςφνθσ, προςωπικότθτασ, ψυχοπακολογίασ,
νευροψυχολογίασ, οργανικότθτασ)
 Σσμμεηοτή ζε ερεσνηηικά πρωηόκολλα ηης κλινικής (καηαγραθή και ανάλσζη δεδομένων, λιψθ και
καταχϊρθςθ ιςτορικοφ )
 Σσμμεηοτή ζηην κοινωνικοθεραπεσηική ομάδα ηων αζθενών
 Παρακολοφκθςθ διαγνωςτικισ αξιολόγθςθσ μακθςιακϊν δυςκολιϊν παιδιϊν και εφιβων
 Μζςα από αυτό τον ρόλο εμβάκυνα τισ γνϊςεισ μου ςε κζματα ψυχοπακολογίασ και εργαςίασ ςε
κλινικό περιβάλλον κακωσ και ςτθ διαδικαςία διαγνωςτικισ αξιολόγθςθσ και κεραπευτικϊν
παρεμβάςεων

υνοδόσ ςε καταςκηνώςεισ ΑμεΑ

ΙΟΤΛ. 2009 & ΙΟΤΛ. 2010

Πανελλινια Ομοςπονδία Σωματείων Γονζων και Κθδεμόνων Ατόμων με Αναπθρία (ΠΟΣΓΚΑμεΑ)




24ωρθ επίβλεψθ και υποςτιριξθ παιδιϊν με ειδικζσ ανάγκεσ
υμμετοχθ ςε ομαδικζσ δραςτθριότθτεσ απαςχόλθςθσ και ψυχαγωγίασ τθσ καταςκινωςθσ
υντονιςμόσ τθσ ομάδασ και οργάνωςθ ομαδικϊν και ατομικϊν δραςτθριοτιτων
 Αυτι θ εμπειρία ενίςχυςε τθν δθμιουργθκότθτά μου, τθν οργανικότθτα και τθν ικανότθτά μου να κζτω
όρια ςε παιδιά ςχολικισ θλικίασ

Ψυχολόγοσ (Πρακτική Άςκηςη)

1ο Ειδικό Δθμοτικό Σχολείο, Θεςςαλονίκθ




ΟΚΣ.2008 – ΦΕΒ. 2009

υμμετοχι ςε ομάδεσ ψυχοκοινωνικισ εκπαίδευςθσ παιδιϊν
Εκπαίδευςθ και χοριγθςθ ψυχομετρικϊν εργαλείων αξιολόγθςθσ
υμμετοχι ςτθν ςυμβουλευτικι ομάδα γονεϊν
 Αυτόσ ο ρόλοσ μου ζδωςε τθ δυνατότθτα να εμπλουτίςω τισ γνϊςεισ ςτθν εφαρμογι πρακτικϊν
παρζμβαςθσ ςτο ςχολικό πλαίςιο και ςτθ ςυμβουλευτικι γονζων

Επιμορφωτικά εμινάρια










04/2016: Παρακολοφκθςθ μονοιμερθσ εκπαίδευςθσ με κζμα ¨υμβουλευτικι ςτα Παιδιά» ςτο Place2be¨.
02/2016: Παρακολοφκθςθ του ςυνεδρίου: ¨Κατανόθςθ Ψφχωςθσ: Πρόοδοι ςε ψυχολογικζσ και πρϊιμεσ
παρεμβάςεισ¨, Πανεπιςτιμιο του Εδιμβοφργου.
03/2016: Εκπαίδευςθ ςτον οργανιςμό Autism Initiatives. Η εκπαίδευςθ περιλάμβανε τισ εξισ ενότθτεσ:
Eιςαγωγι ςτον αυτιςμό, προςταςία αυτιςτικϊν ατόμων, κατανόθςθ αυτιςμοφ, προςταςία ενιλικα και
παιδιοφ, ανάπτυξθ παιδιοφ, πρϊτεσ βοικειεσ, επιλθψία.
04/2015: Παρακολοφκθςθ ςεμιναρίου με κζμα: ¨Θεωρία του Δεςμοφ και Ψφχωςθ: υμπεράςματα ζρευνασ
ςτθ κεωρία και ςτθν κεραπεία¨, Πανεπιςτιμιο του Εδιμβοφργου
03/2015: Προθγμζνεσ Σεχνικζσ για τθν υποςτιριξθ των παιδιϊν και των νζων με κζμα Σραφμα, Πζνκοσ και
Απϊλεια ςτον οργανιςμό “Children in Scotland” ςε ςυνεργαςία με τον οργανιςμό “Child Bereavement” ςτο
Ηνωμζνο Βαςίλειο.
12/2014: Εκπαίδευςθ ςε κζματα εγκεφαλικισ βλάβθσ (Λειτουργία του εγκεφάλου, τφποι επίκτθτθσ
εγκεφαλικισ βλάβθσ και οι επιπτϊςεισ τουσ, αςκιςεισ ενςυναίςκθςθσ ςε κζματα εγκεφαλικισ βλάβθσ),
Edinburgh Headway Group.
10/2014: Παρακολοφκθςθ θμερίδασ με κζμα: ¨Ρίςκα και ευκαιρίεσ: Διαδίκτυο και ςεξουαλικι
ςυμπεριφορά¨, Πανεπιςτιμιο του Εδιμβοφργου.
10/2012- 01/2013: υμμετοχι ςε εκπαιδευτικό κφκλο ςεμιναρίων “Εκπαίδευςθ Αποτελεςματικοφ
Γονζα”, διάρκειασ 25 ωρϊν , Gordon Hellas.

Αλλεσ γνώςεισ





Τπολογιςτζσ: ECDL (word, excel, office, internet explorer, power point), SPSS
Αγγλικά: First Certificate in English, University of Cambridge, IELTS 7.0
Γαλλικά: Diplome D’ Etudes En Langue Francaise (D.E.L.F. A1, Α2, Α3, Α4)
Δίπλωμα οδιγθςθσ, κατθγορίεσ Α1, Β

Βεβαιϊςεισ και ςυςτατικζσ επιςτολζσ διακζςιμεσ, εφόςον ηθτθκοφν

