Βιογραφικό

Λάμπρος Κερεντζής

Γεια σας,

• Σπούδασα ψυχολογία και κλινική ψυχοπαιδαγωγική στο πανεπιστήμιο Paris 8 St.
Denis
στην Γαλ
λία
.

• Εκπαιδεύτηκα στην μη κατευθυντική ψυχοθεραπεία σε ατομικό και ομαδικό επίπεδο
με καθηγητή τον
Michel Lombro.

• Εργάστηκα σαν Ειδικός Ψυχοπαιδαγωγός από το 1984 μέχρι το 1996 σε κρατικά
ιδρύματα της Γαλλίας για νέους και νέες
των οποίων οι οικογένειες, για διάφορους λόγους δεν ήταν ικανές να μεγαλώσουν τα
παιδιά τους

•Την περίοδο αυτή με απασχόλησε το θέμα των σχέσεων στην εκπαίδευση. Ασχολήθηκα
με τα
προβλ
ήματα ψυχολογικής φύσεως που δημιουργούνται στην εκπαιδευτική διαδικασία
και περισσότερο στην
παιδαγωγική σχέση
, την οποία θεωρώ ότι μπορεί να λειτουργήσει σαν μια
θεραπευτική σχέση
και η οποία αποτέλεσε το αντικείμενο
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του μεταπτυχιακού μου διπλώματος

• Κατά την διάρκεια της εργασίας σαν Ειδικός Ψυχοπαιδαγωγός παρακολούθο΄θσα κάθε
χρόνο ένα σεμινάριο πάνω σε θέματα
ψυχολογίας και κοινωνιολογίας της εκπαίδευσης
, όπως:

- Το ίδρυμα σαν θεραπευτικός χώρος, (Εκπαίδευση και Ψυχοθεραπεία)
- Οι νέοι και η πόλη (πάνω στα φαινόμενα παραβατικότητας στα προάστια του Παρισιού) .
- Η τοξικομανία και παραβατικότητα ( Θεωρεία και μέθοδοι αντιμετώπισης τους) .

κ.λ.π.

• Το 1996 γύρισα στην Ελλάδα και άνοιξα τον δικό μου χώρο σαν ψυχοθεραπευτής μη
κατευθυντικής προσέγγιση
ς
. (Καρλ Ρότζερς)

• Το 1998 στράφηκα προς την θεωρεία των συστημάτων και την συστημική ανάλυση
και παρακολούθησα για δύο χρόνια το “
Αθηναϊκό κέντρο μελέτης του ανθρώπου”
, με βασικό στόχο να κατανοήσω περισσότερο
τον τρόπο που λειτουργεί τόσο το άτομο όσο και η ομάδα που το περιβάλλει,
δηλαδή η οικογένεια.

• Εκπαιδεύτηκα στην θεωρεία των συστημάτων και στην οικογενειακή θεραπεία από
το
20
02
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μέχρι το
2007
, με την καθηγήτρια
Νόρα Χαρίτου (Κ.ΟΙ.Θ.Ε.Κ)
, παράλληλα με την απασχόληση μου σαν ψυχοθεραπευτής.

• Το 1996 μέχρι το 2001 συνεργάστηκα σαν εισηγητής στα κοινοτικά προγράμματα για
την “
Καταπολέμηση του αποκλεισμού στην αγορά εργασίας
” Ήταν
προγράμματα επανένταξης
και απευθύνονταν σε
νέους με παραβατική συμπεριφορά
, σε πρώην τοξικομανείς, σε φυλακισμένους και σε αλλοδαπούς,

• Το 2000 μέχρι το 2012 συνεργάστικα με το ανοιχτό πρόγραμμα απεξάρτησης της
“Μέριμνας ζωής”
στην κλινική "Αγιος
Νικόλας " στο
πρόγραμα
Ναλοξονης
σαν
Οικογενειακός Ψυχοθεραπευτής.

•Τελευταία συνεργάστηκα με το ΚΕΠΑΔΜ σαν ψυχολόγος στους έξη παιδικούς
σταθμούς
που
εκπροσωπεί.

Αυτό που αποκόμισα μέχρι σήμερα από τους χώρους και τους ανθρώπους που συνάντησα
είναι:

- Το πόσο όμοιοι φαινόμαστε και πόσο διαφορετικοί είμαστε, το πόσο διαφορετικοί
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φαινόμαστε και πόσο όμοιοι είμαστε.
- Αυτό που αποκόμισα επίσης, είναι να ξεχωρίζω την ομοιότητα της διαφοράς και τη
διαφορά της ομοιότητας, στις ιστορίες των ανθρώπων,
“να ξεχωρίζω την απεραντοσύνη της ζωής στην ιστορία ενός ανθρώπου”.

Αυτά τα λίγα...Ευχαριστώ.
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