ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ
Γιαντσούδη Δάφνη
Η Γιαντσούδη Δάφνη είναι ψυχολόγος, απόφοιτος του τμήματος Ψυχολογίας του Αριστοτελείου
Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και κάτοχος Μεταπτυχιακού Διπλώματος (Msc) Κλινικής
Ψυχολογίας ΑΠΘ. Απέκτησε την κλινική της εμπειρία ασκούμενη για πάνω από τρία χρόνια
στην Ψυχιατρική Κλινική του ΑΧΕΠΑ και στο κέντρο Ψυχικής Υγιεινής και Ερευνών
Ανατολικού Τομέα, τόσο στη μονάδα ενηλίκων, όσο και στη μονάδα παιδιών και εφήβων. Στη
μονάδα ενηλίκων παρακολούθησε εκπαιδευτικό πρόγραμμα πάνω στην Ψυχοδυναμική
Ψυχοθεραπεία, παρακολούθησε και ανέλαβε κλινικά περιστατικά και περιστατικά με ατομική
ψυχοθεραπεία ψυχαναλυτικού τύπου, κάτω από ατομική εποπτεία. Ακόμα συμμετείχε σε
διαγνωστικές συνεδρίες και σε συναντήσεις διεπιστημονικής ομάδας με θέματα θεραπευτικού
και επιστημονικού χαραχτήρα και σε σεμινάρια με θέματα ψυχοδυναμικής θεωρίας. Παράλληλα
στη μονάδα παιδιών και εφήβων παρακολούθησε και ανέλαβε κάτω από εποπτεία
ψυχοθεραπείες και διαγνωστικές συνεδρίες παιδιών και εφήβων, οικογενειακές θεραπείες και
συμβουλευτική γονέων.
Στα πλαίσια των προπτυχιακών σπουδών της έκανε την πρακτική της άσκηση καθώς και
εθελοντισμό στο 4ο Ειδικό Σχολείο Θεσσαλονίκης, όπου και ανέλαβε κάτω από εποπτεία την
κοινωνική ένταξη και ψυχική υποστήριξη παιδιών και εφήβων με ειδικές ανάγκες. Η εμπειρία
αυτή ενίσχυσε το ενδιαφέρον της για το χώρο της ειδικής αγωγής και αποτέλεσε το έναυσμα για
την ενασχόλησή της με παιδιά και εφήβους με μαθησιακές, αναπτυξιακές διαταραχές και
αναπηρία, αλλά και την ψυχολογική υποστήριξη των οικογενειών τους. Ως εκ τούτου εργάζεται
τα τελευταία τέσσερα χρόνια πάνω στην κοινωνική ένταξη εφήβων με διαταραχές αυτιστικού
φάσματος, αλλά και ως ιδιωτική παράλληλη στήριξη στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση.
Εργάστηκε ακόμα ως ψυχολόγος στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση του Νομού Ροδόπης και το
ίδιο διάστημα συμμετείχε, ως μέλος του Συμβουλευτικού Σταθμού νέων Ροδόπης, σε
συνεργασία με το Κέντρο Πρόληψης «Ορφέας» στο επιμορφωτικό-βιωματικό σεμινάριο με
τίτλο «Ομάδες Εκπαιδευτικών ως διαμεσολαβητές για την αντιμετώπιση κρίσεων στη σχολική
κοινότητα».
Σήμερα εργάζεται ιδιωτικά ως ψυχοθεραπεύτρια και αναλαμβάνει την ατομική
ψυχοθεραπεία ενηλίκων, θεραπείες ζεύγους, ψυχοθεραπεία παιδιών και εφήβων, συμβουλευτική
γονέων, αλλά και την ψυχική υποστήριξη ατόμων με ειδικές ανάγκες και αναπτυξιακές διαταραχές
και των οικογενειών τους.

