
Εργασία Ψυχολόγος Υγείας 
Δήμος Προσοτσάνης, Περιφερειακή Ενότητα Δράμας
Μάιος 2022 – Ιανουάριος 2023
Το πρόγραμμα “Βοήθεια στο Σπίτι” απευθύνεται σε άτομα της τρίτης ηλικίας που δεν 
αυτοεξυπηρετούνται πλήρως και άτομα με κινητικές δυσλειτουργίες και ειδικά 
προβλήματα, με προτεραιότητα αυτούς που ζουν μόνοι τους ή δεν έχουν την πλήρη 
φροντίδα της οικογένειας ή που το εισόδημά τους δεν τους επιτρέπει να 
εξασφαλίσουν τις απαιτούμενες υπηρεσίες για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής 
τους. Σκοπός του Προγράμματος είναι να βελτιώσει την ποιότητα ζωής των ατόμων 
της τρίτης ηλικίας καθώς και ατόμων με κινητικά ή άλλα ειδικά προβλήματα (ΑμεΑ), 
να υποβοηθήσει την αυτόνομη και αξιοπρεπή διαβίωση, να υποστηρίξει το 
οικογενειακό περιβάλλον των επωφελούμενων.

Πρακτική Ψυχολόγου 
Αναβίωση Α.Ε., Σιταγροί, Δράμα 66100  
Μάιος 2021 – Ιούλιος 2021
Εργάστηκα στο απαιτητικό περιβάλλον της ψυχιατρικής κλινικής. Παρακολούθησα 
ατομικές συνεδρίες με τους ασθενείς. Συμμετείχα στη διεξαγωγή ομαδικών 
συνεδριών και σε ομάδες δημιουργικής απασχόλησης. Παρείχα βοήθεια στη 
Ψυχολόγο και στην ομάδα των θεραπευτών.  Έπειτα με την καθημερινή επίσκεψη και 
επαφή μου με τους περιθάλποντες, στις κλίνες, βοηθούσα στα θέματα των 
περιθαλπόμενων και στη διαχείριση περιστατικών. Εξοικειώθηκα με τη διάγνωση και 
διαφοροδιάγνωση , κατά DSM. Επιπλέον , συμμετείχα σε ομάδα κοινωνικών 
δεξιοτήτων, ομάδα διαλόγου, δημιουργικής έκφρασης και ομάδα ενίσχυσης 
γνωστικών δεξιοτήτων . Εκπαιδεύτηκα στη χρήση ψυχομετρικών εργαλείων . 
Συμμετείχα στη λήψη ψυχολογικού ιστορικού σε νέες και παλαιές εισαγωγές 
ασθενών. Τέλος, ενθαρρύνθηκα να παίρνω πρωτοβουλίες, πάντα υπό εποπτεία και να 
εφαρμόζω στη πράξη τη θεωρητική κατάρτιση που απέκτησα στην Ψυχολογία.

Εκπαίδευση Μεταπτυχιακό – Τμήμα Ιατρικής 
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο, Θεσσαλονίκη, Ελλάδα - www.auth.gr
20/10/2021 – σε εξέλιξη
Το ΠΜΣ με τίτλο “Εφαρμογές της Ψυχολογίας στην Υγεία” έχει ως γνωστικό 
αντικείμενο την εκπαίδευση των μεταπτυχιακών φοιτητών/τριων στις σύγχρονες 
επιστημονικές εξελίξεις, στην προαγωγή της γνώσης και την ανάπτυξη της έρευνας 
στο γνωστικό αντικείμενο που αφορά σε όλους τους τρόπους, θεωρίες, τεχνικές και 
ευρήματα της Επιστήμης της Ψυχολογίας που εφαρμόζονται στην Υγεία.
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Βιογραφικό
Επώνυμο: Ιγνατίου 
Όνομα: Μαγδαληνή
Εθνικότητα: Ελληνική
Ημ. Γέννησης: 01/01/1998  
Ιστοσελίδα: www.ignatiou.gr/magdalini  
Κατοικία: Ελλάδα



Εκπαίδευση Προπτυχιακό - Τμήμα Ψυχολογίας 
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Ελλάδα - www.uoi.gr
01/07/2019 - 30/07/2021
Στόχος του Προγράμματος Προπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Ψυχολογίας είναι 
η παροχή ολοκληρωμένης και υψηλής ποιότητας εκπαίδευσης στους/στις φοιτη-τές/
τριες στο αντικείμενο της Ψυχολογίας. Το Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών, μέσω 
της παροχής θεωρητικών και εφαρμοσμένων γνώσεων της σύγχρονης επιστήμης της 
Ψυχολογίας, δίνει στους/στις φοιτητές/τριες τη δυνατότητα της απόκτησης ικανού 
υποβάθρου ικανοτήτων και δεξιοτήτων χρήσιμων, τόσο για την επαγγελματική τους 
κατεύθυνση σε έναν από τους τομείς εξειδίκευσης της επιστήμης της Ψυχολογίας, 
όσο και για τη συνέχιση της εκπαίδευσης τους σε σπρογράμματα μεταπτυχιακών 
σπουδών, είτε βασικής, είτε εφαρμοσμένης έρευνας στην Ψυχολογία.

Προπτυχιακό Τμήμα Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Ελλάδα - www.uoi.gr  
01/10/2016 – 01/07/2019

Γλώσσες Ελληνικά (Πλήρης επαγγελματικής επάρκειας), Αγγλικά (Πλήρης επαγγελματικής επάρκειας), 
Γερμανικά (Περιορισμένης επαγγελματικής επάρκειας)

Σεμινάρια 28o Πανελλήνιο Συνέδριο Ψυχιατρικής ○ 29/10/2020 – Online
& Πιστοποιήσεις Διεξήχθη από την Ελληνική Ψυχιατρική Εταιρεία / Hellenic Psychiatric Association

Womentors ○ 22/11/2020 – 01/06/2021 – Online  
Το έργο "WOMENTORS: Ενδυνάμωση νέων γυναικών" υλοποιείται από το Ίδρυμα 
Λαμπράκη σε συνεργασία με την οργάνωση “Αποστολή Άνθρωπος" και χρηματοδοτείται 
από το πρόγραμμα "Active Citizens Fund”

Αυτοκτονικότητα: Ψυχοπαθολογία & Αντιμετώπιση ○ 01/10/2019 – 01/10/2019 – Ιωάννινα
Διξήχθη από τον Πέτρος Σπαπινάκης: Καθηγητής Ψυχιατρικής

Ψυχιατρική Περίθαλψη: Καταπολεμώντας την Απομόνωση και τον Κατακερματισμό
○ 10/10/2019 – 10/10/2019 – Ιωάννινα
Διεξήχθη από το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Σχολή Επιστημών Υγείας: Τμήμα Ιατρικής 
Ψυχιατρικής Κλινικής

Προαγωγή της Ψυχικής Υγείας και Πρόληψη της Αυτοκτονικότητας  
○ 15/10/2019 – 15/10/2019 – Ιωάννινα
Διεξήχθη απο την Εταιρία Ψυχοκοιωνικής Έρευνας και Παρέμβασης Αστική 
μη Κερδοσκοπική Εταιρεία

Επαγγελματική εκπαίδευση και Θεραπεία στην Ψυχική υγεία 
○ 01/09/2019 – 01/09/2019 – Ιωάννινα
Διεξήχθη απο το Κέντρο Συστημικής Θεραπείας και Συμβουλευτικής (ΚΕ.ΣΥ.ΘΕ.Σ)

Θέματα εκπαίδευσης στην Συστημική Οικογενειακή θεραπεία: νέοι ορίζοντες
○ 10/09/2019 – 10/09/2019 – Ιωάννινα
Διεξήχθη απο το Κέντρο Συστημικής Θεραπείας και Συμβουλευτικής (ΚΕ.ΣΥ.ΘΕ.Σ)

When Should We Die? ○ 01/04/2017 – 03/04/2017 – Ιωάννινα
Διεξήχθη απο το Interdisciplinary Symposium

SARS-CoV-2 Vaccination Certificate ○ 13/09/2021, Ελλάδα
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Δημοσιεύσεις Σχέσεις μεταξύ εργασιακής ικανότητας, ποιότητα ζωής, σωματικής δραστηριότητας
Πανεπιστημίων και φυσικής κατάστασης που σχετίζεται με την υγεία μεταξύ των μεσήλικων ανδρών.

○ 2021 | www.ignatiou.gr/mesi-hlikia

Η επίδραση του Μπορείς να το κάνεις ! Εκπαίδευση στο Συναισθηματική 
ανθεκτικότητα μαθητών δημοτικού σχολείου με κοινωνικές, συναισθηματικές, 
συμπεριφορικές και προκλήσεις επίτευξης ○ 2021 | www.ignatiou.gr/you-can

Οι απαιτητικές συνθήκες βοηθούν ή βλάπτουν την αυτορύθμιση;  
○ 2021 | www.ignatiou.gr/aftorithmisi

Στην επιδίωξη της ανθεκτικότητας: άγχος, επιγενετική και πλαστικότητα του εγκεφάλου 
○ 2021 | www.ignatiou.gr/anthektikotita

Άρθρο με θέμα : Απόψεις εφήβων κοριτσιών για τον Σεξισμό στο Διαδικτυακό Παιχνίδι 
○ 2020 | www.ignatiou.gr/sexismos

Εθελοντισμός Χαμόγελο του Παιδιού - Εθελόντρια Ψυχολόγος
TEDxMaviliSquar - Συμμετοχή ως Αρχηγός και Συντονίστρια Ομάδας Εθελοντών 
Ηθοποιός στην Καλλιτεχνική Ομάδα Οι Αθεράπευτοι
Ασχολήθηκα με το Μουσικοθεατρικό παιχνίδι σε παιδία και ενηλίκους 

Ενδιαφέροντα Εκπαιδευτικά σεμινάρια , θέατρο , μουσική και χορός , φωτογραφία , ταξίδια , 
ζωγραφική, διαδικτυακά μέσα, τεχνολογία
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