Βηνγξαθηθό Σεκείσκα Γηώξγνπ Παξαδείζε

Αξρηθέο Σπνπδέο
Ο Γηώξγνο Παξαδείζεο γελλήζεθε ζηελ Αζήλα ην 1982 αιιά έδεζε θαη κεγάισζε
ζηελ Μπηηιήλε, κέρξη ην 1999 νπόηε θαη απνθνίηεζε από ην Γεληθό Λύθεην.
Μεηαθόκηζε ηόηε ζηελ Πάηξα όπνπ άξρηζε ζπνπδέο ζην ηκήκα Ηιεθηξνιόγσλ
Μεραληθώλ θαη Τερλνινγίαο Υπνινγηζηώλ, ηεο πνιπηερληθήο ζρνιήο ηνπ
παλεπηζηεκίνπ Παηξώλ.
Καηά ηελ δηάξθεηα ησλ ζπνπδώλ ηνπ ζε απηό ην ηκήκα ζπλεηδεηνπνίεζε όηη ηνλ
ελδηέθεξαλ πεξηζζόηεξν καζήκαηα ηα νπνία αζρνινύληαλ κε ηνλ αλζξώπηλν
εγθέθαιν, θαη πήξε ηελ απόθαζε λα εγθαηαιείςεη ην ηκήκα θαη λα ζπνπδάζεη
ςπρνινγία.
Τν 2005 κπήθε ζην ηκήκα Ψπρνινγίαο ηνπ Α.Π.Θ., θαη κεηαθόκηζε ζηελ
Θεζζαινλίθε γηα λα αξρίζεη ηηο ζπνπδέο ηνπ, ηηο νπνίεο νινθιήξσζε 4 ρξόληα
αξγόηεξα. Από ηηο θαηεπζύλζεηο πνπ πξνζθέξνληαλ ζην ηκήκα αθνινύζεζε ηελ
θαηεύζπλζε Κιηληθή θαη Κνηλσληθή Ψπρνινγία.
Μέζα από ηνλ ζπλδπαζκό ησλ ζπνπδώλ, ηεο εθπαίδεπζεο θαη ηεο θιηληθήο ηνπ
εκπεηξίαο, εμεηδηθεύηεθε αξρηθά ζηελ παηδνςπρνινγία (δηάγλσζε θαη αληηκεηώπηζε
καζεζηαθώλ δπζθνιηώλ, πξνβιήκαηα ζπκπεξηθνξάο, δηαρείξηζε ζπλαηζζεκάησλ) θαη
ηελ ςπρνινγία εθήβσλ, θαη ζηελ ζπλέρεηα ζηελ ςπρνζεξαπεία παηδηώλ, εθήβσλ
θαη ελειίθσλ, ζηελ ζεξαπεία θαη ηελ ζπκβνπιεπηηθή δεπγαξηώλ, γάκνπ θαη
νηθνγέλεηαο, ηελ ππνζηήξημε θαη ηελ αλάπηπμε δεμηνηήησλ ζε Άηνκα κε Αλαπεξία
θαη ηελ εθπαίδεπζε ελειίθσλ ζε ζέκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε ζπκπεξηθνξά θαη ην
ζπλαίζζεκα

Επηπιένλ Εθπαίδεπζε θαη Εζεινληηθή Εκπεηξία
Έρνληαο απνθαζίζεη λα αζρνιεζεί κε ηελ Χπρνζεξαπεία, εθπαηδεύηεθε ζην
ηαηξνπαηδαγσγηθό ηκήκα ηνπ Κέληξνπ Χπρηθήο Υγηεηλήο Αλαηνιηθνύ Τνκέα
Θεζζαινλίθεο, από ηελ Σπζηεκηθή Θεξαπεύηξηα θαη Χπρνιόγν Δξ. Άλλα
Εκκαλνπειίδνπ. Η εθπαίδεπζε ηνπ ήηαλ πάλσ ζηελ Παηδνςπρνινγία, ηελ
Ψπρνινγία Εθήβσλ θαη ζηελ Οηθνγελεηαθή/Σπζηεκηθή Θεξαπεία θαη πην
ζπγθεθξηκέλα ζην κνληέιν ηεο Φαιδεκβέξγεο θαη έιαβε κέξνο ηόζν ζε ζεσξεηηθό
όζν θαη ζε πξαθηηθό επίπεδν, ζπκκεηέρνληαο ζε ζπλεδξίεο κε παηδηά, εθήβνπο αιιά
θαη ελήιηθεο σο ζπλζεξαπεπηήο, θαηά ηελ δηάξθεηα ησλ νπνίσλ αληηκεησπηδόηαλ
πιεζώξα ζεκάησλ όπσο πξνβιήκαηα ζπκπεξηθνξάο, καζεζηαθέο δπζθνιίεο,
δηαρείξηζε άγρνπο θαη ζπλαηζζεκάησλ .

Πέξα από ην Κέληξν Χπρηθήο Υγηεηλήο, εξγάζηεθε εζεινληηθά σο ςπρνιόγνο, ζε κία
πιεζώξα δνκώλ αλάκεζα ζηηο νπνίεο θαη ην Κξαηηθό Θεξαπεπηήξην Λέξνπ, όπνπ
ζπκκεηείρε ζην πξόγξακκα θνηλσληθήο επαλέληαμεο κε επηζηεκνληθό ππεύζπλν ηνλ
Δξ. Κσλζηαληίλν Μπατξαθηάξε.
Απνθαζίδνληαο όηη ζέιεη λα έξζεη ζε επαθή θαη κε άιια κνληέια ζπζηεκηθήο
ζεξαπείαο εθηόο από ην κνληέιν ηεο Φαιδεκβέξγεο, ζπλέρηζε ηελ εθπαίδεπζή ηνπ σο
ζεξαπεπηήο ζην Αζελατθό Κέληξν Μειέηεο ηνπ Αλζξώπνπ (ΑΚΜΑ), πάλσ ζην
δηαγελεαθό κνληέιν.
Καηαλνώληαο όηη νη θνηλσληθνί παξάγνληεο παίδνπλ κεγάιν ξόιν ζηελ αηνκηθή
ςπρνζύλζεζε θαη ζέινληαο λα κειεηήζεη κε πνην ηξόπν κπνξνύλ λα αμηνπνηεζνύλ
ζηελ ζεξαπεπηηθή δηαδηθαζία, μεθίλεζε κεηαπηπρηαθέο ζπνπδεο ζην ηκήκα
Κνηλσληνινγίαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Αηγαίνπ, απ' όπνπ πήξε ηνλ ηίηιν: Msc ζηελ
«Έξεπλα γηα ηελ θνηλσληθή ζπλνρή θαη ηνπηθή αλάπηπμε»
Θέινληαο λα εκβαζύλεη αθόκε πεξηζζόηεξν ζηελ αιιειεπίδξαζε θνηλσλίαο αηόκνπ/νηθνγέλεηαο, μεθίλεζε ζπνπδέο θαη ζην πξνπηπρηαθό πξόγξακκα ηεο
Κνηλσληνινγίαο, ηηο νπνίεο ζπλερίδεη κέρξη θαη ζήκεξα θαη από ηηο νπνίεο αλακέλεηαη
λα πάξεη πηπρίν Κνηλσληνινγίαο.

Επαγγεικαηηθή Εκπεηξία
• Από ην 2011 ν Γηώξγνο Παξαδείζεο εξγάδεηαη σο ειεύζεξνο επαγγεικαηίαο Ψπρνιόγνο ζε δηθό ηνπ ρώξν ζηελ Μπηηιήλε θαη ζηελ Αζήλα. Παξέρεη ππεξεζίεο
ζρεηηθέο κε ηελ θαηάξηηζε θαη ηελ εκπεηξία ηνπ. Ελδεηθηηθά αλαθέξνληαη κεξηθέο ελώ
πεξηζζόηεξεο κπνξείηε λα βξείηε ζην site ηνπ:
Χπρνζεξαπεία Παηδηώλ, Εθήβσλ θαη Ελειίθσλ,
Σπκβνπιεπηηθή θαη Χπρνζεξαπεία Ζεπγαξηώλ, Γάκνπ θαη Οηθνγέλεηαο
Υπνζηήξημε καζεζηαθώλ θαη ςπρνινγηθώλ δπζθνιηώλ ζε παηδηά & εθήβνπο
• Επίζεο από ην 2011 κέρξη θαη ζήκεξα εξγάδεηαη σο ςπρνιόγνο ζην Μηθηό Κέληξν
Δηεκέξεπζεο θαη Φξνληίδαο ΑκεΑ «Η Κπςέιε» κε έδξα ηελ Μπηηιήλε, ζην νπνίν
είλαη θαη ν κνλαδηθόο ςπρνιόγνο θαη ππεύζπλνο γηα ηελ ςπρνινγηθή θάιπςε ησλ
κειώλ ηνπ θέληξνπ θαη ησλ νηθνγελεηώλ ηνπο, θαζώο θαη γηα ηελ αλάπηπμε
επηθνηλσληαθώλ θαη γλσζηηθώλ δεμηνηήησλ ησλ κειώλ.




Από ηνλ Οθηώβξην ηνπ 2014, κέρξη θαη ζήκεξα παξαδίδεη δηαιέμεηο ζηα κέιε ηνπ
Θεαηξηθνύ Σπιιόγνπ Καιινλήο, σο εθπαηδεπηήο ελειίθσλ, πάλσ ζηελ
ςπρνινγία θαη ζηελ ζπζηεκηθή ςπρνζεξαπεία
Από ηνλ Ννέκβξην ηνπ 2014, κέρξη θαη ζήκεξα, εξγάδεηαη σο εθπαηδεπηήο
ελειίθσλ ζην ίδξπκα ρξόλησλ παζρόλησλ «Θενκήησξ»

• Παξέδηδε δηαιέμεηο θαη ζπληόληδε εθπαηδεπηηθέο νκάδεο γηα ηελ Αθαδεκία ησλ
Πνιηηώλ, σο εθπαηδεπηήο ελειίθσλ, πάλσ ζηελ ςπρνινγία θαη ζηελ ζπζηεκηθή
ςπρνζεξαπεία από ηνλ Μάξηην ηνπ 2012 κέρξη ηνλ Απξίιην ηνπ 2014.
• Τέινο, ζηα πιαίζηα ηεο εζεινληηθήο πξνζθνξάο, θάζε θαινθαίξη δηεμάγεη
Εξγαζηήξην Ψπρνινγίαο κε ειεύζεξε είζνδν θαη ζπκκεηνρή γηα όινπο, ζηα πιαίζηα
ηνπ Πνιηηηζηηθνύ Κάκπηλγθ Αζηξηηζίνπ, ελώ θαηά ηελ δηάξθεηα ηνπ ρεηκώλα
παξαδίδεη δηαιέμεηο θαη νξγαλώλεη νκάδεο γνλέσλ ζε ζπιιόγνπο γνλέσλ.

