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Εργαστήριο με τον Mark Hayward  
«Μαθαίνοντας από τον Michael White: 

Διδασκαλία, Πρακτικές και Θεραπευτική Στάση» 

 

Τετάρτη 31/05/2017. Ώρα 16:00-20:00 

Αίθουσα 739 (7
ος
 όροφος), Φιλοσοφική Σχολή, 

Πανεπιστημιούπολη Ζωγράφου.  

 

Εισαγωγικά: 

Το Εργαστήριο Ποιοτικής Έρευνας στην Ψυχολογία και την Ψυχική Υγεία 

διοργανώνει Εργαστήριο με τον Mark Hayward, Διευθυντή του 

Ινστιτούτου Αφηγηματικής Θεραπείας στο Ηνωμένο Βασίλειο.   
Σκοπός του εργαστηρίου είναι να φέρει σε επαφή τους συμμετέχοντες με 

το κλινικό και θεωρητικό έργο του Michael White, βασικού θεμελιωτή 

της Αφηγηματικής Θεραπείας. Μέσα από βίντεο τα οποία θα 

παρουσιαστούν για πρώτη φορά, θα παρακολουθήσουμε τον ίδιο να 

αφηγείται ιστορίες από την κλινική του εμπειρία, με τον μοναδικό 

τρόπο που τον χαρακτηρίζει. Στη διάρκεια της παρουσίασης θα 

συζητηθεί ο αντίκτυπος του μετα-στρουκτουραλισμού στις θεωρίες και 

τις πρακτικές της ψυχολογίας και θα παρουσιαστούν οι κλινικές 

δεξιότητες που εφαρμόζει η Αφηγηματική, αντλώντας γόνιμα 

συμπεράσματα για την κλινική πρακτική των συμμετεχόντων στο 

εργασιακό τους πλαίσιο. 

 

Ο Ομιλητής: 

Ο Mark Hayward έχει εργαστεί για 25 χρόνια ως Οικογενειακός 

Θεραπευτής στο Εθνικό Σύστημα Υγείας του Ηνωμένου Βασιλείου. Είναι 

Διευθυντής του Ινστιτούτου Αφηγηματικής Θεραπείας στο Ηνωμένο 

Βασίλειο και Μέλος του Διδακτικού Προσωπικού στο Dulwich Center στην 

Αυστραλία. Το μεγαλύτερο μέρος της εργασίας του αφορά παιδιά και 

οικογένειες. Άρθρα του έχουν δημοσιευτεί στην Ευρώπη, την Αμερική 

και την Αυστραλία, ενώ έχει διδάξει στην Αυστραλία, την Ρωσία, την 

Κίνα, την Βραζιλία, καθώς και σε πολλές χώρες της Ευρώπης. 

 

http://www.qual.ppp.uoa.gr/


Πρόσθετες Πληροφορίες: 

 

Κόστος Συμμετοχής: 

€15 για φοιτήτριες/τές 
€25 για επαγγελματίες  
 

Θα χορηγηθούν βεβαιώσεις συμμετοχής από το Dulwich Centre, Αυστραλία 

 

Επικοινωνία: issariph@psych.uoa.gr  
 

Διαδικασία εγγραφής:  

 Κατάθεση του αντίστοιχου ποσού στον Ειδικό Λογαριασμό Κονδυλίων 

και Έρευνας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου 

Αθηνών: 802002001000227 (IBAN: GR0301408020802002001000227), 

Alpha Bank όπου στην αιτιολογία θα αναγράφονται: ‘Εργαστήριο 

Aφηγηματικής’ και το όνομα του συμμετέχοντος. 

 Προσκόμιση της απόδειξης τραπεζικής κατάθεσης την ημέρα του 

σεμιναρίου.  

 

Οδηγίες Πρόσβασης: 

Η ομιλία θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα 739 του 7
ου
 ορόφου, στη Φιλοσοφική 

Σχολή του Ε.Κ.Π.Α. στην Πανεπιστημιούπολη Ζωγράφου.  

Η Κεντρική Είσοδος της Φιλοσοφικής Σχολής θα είναι ανοιχτή, μετά δε την 

είσοδό σας μπορείτε να πάρετε το ασανσέρ για τον 7
ο 
 όροφο. Στο ακόλουθο 

σχεδιάγραμμα μπορείτε να δείτε πώς θα μεταβείτε (με αυτοκίνητο) από την 

Κύρια Είσοδο της Πανεπιστημιούπολης (Ούλωφ Πάλμε) στη Φιλοσοφική Σχολή.  
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