Bookstars Εκδόσεις
Ελαιών 34, 14564 Ν.Κηφισιά
www.bookstars.gr
Τ/F: 2108072643, email: info@bookstars.gr

ΝΕΑ ΕΚ∆ΟΣΗ
Η Ψυχολογία της Γονεϊκότητας
Γερασιµούλα (Μίνα) Μπρούµου
Εκδόσεις Bookstars
Λίγα λόγια για το βιβλίο
Περιγραφή: … γιατί στ’ αλήθεια αυτό το θέµα που λέγεται
γάµος, οικογένεια, παιδιά, µια φορά κι έναν καιρό δεν
ήταν τόσο πολύπλοκο όσο έχει γίνει σήµερα …
Στο βιβλίο αυτό παρουσιάζονται συγκεντρωµένες µερικές
σηµαντικές απόψεις για ένα τόσο πολύπλοκο θέµα, όπως
είναι η γονεϊκότητα, καθώς και οι επιδράσεις που µπορεί
να έχει η γονική ιδιότητα στην ψυχική υγεία του παιδιού
και της οικογένειας.
Προσφέρει πληροφόρηση σε θέµατα που αφορούν την
οµαλή ανάπτυξη του ζευγαριού, της οικογένειας και του
παιδιού, δίνοντας παράλληλα µερικές γενικές αρχές για
την πρόληψη της ψυχικής υγείας όλων των µελών της
οικογενειακής οµάδας. Επιπλέον στόχος, είναι το βιβλίο
αυτό να γίνει αφορµή για περαιτέρω προβληµατισµό και
πηγή για αναζήτηση περισσότερης γνώσηςς, όσον αφορά
το ταξίδι της γονεϊκότητας, η οποία αποτελεί από µόνη της
µια εµπειρία αλλαγής.
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Λίγα λόγια για τη συγγραφέα
Η Γερασιµούλα (Μίνα) Μπρούµου είναι συµβουλευτική
ψυχολόγος, Συντονίστρια-Εκπαιδεύτρια Οµάδων Σχολών Γονέων στα Ιωάννινα, Επιστηµονική
συνεργάτης του Πανελληνίου Συνδέσµου Σχολών Γονέων. Έχει διδάξει «Συµβουλευτική
Ψυχολογία» στο τµήµα Βρεφονηπιοκοµίας του ΤΕΙ Ηπείρου, έχει εργαστεί ως Σύµβουλος
Σταδιοδροµίας στα Σχολεία ∆εύτερης Ευκαιρίας του Νοµού Ιωαννίνων και συµµετέχει στο
Πρόγραµµα Συµβουλευτικής Γονέων του Ινστιτούτου ∆ιαρκούς Εκπαίδευσης Ενηλίκων (Ι∆ΕΚΕ)
του Υπουργείου Παιδείας. Επίσης, είναι εξωτερικός συνεργάτης του Κέντρου Προστασίας του
Παιδιού Ιωαννίνων. Σπούδασε Ψυχολογία στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης. Επίσης,
είναι πτυχιούχος του τµήµατος Φ.Π.Ψ. του Πανεπιστήµιου Ιωαννίνων. Έκανε τη µεταπτυχιακή της
ειδίκευση στην Ψυχολογία και τη Συµβουλευτική και συνέχισε µε την εκπόνηση µεταπτυχιακής
διπλωµατικής εργασίας µε θέµα: «Προβλήµατα Συµπεριφοράς Παιδιών Σχολικής και Εφηβικής
Ηλικίας: Εκτίµηση, Καταγραφή». Εκπαιδεύτηκε στη Συµβουλευτική Γονέων από τον Πανελλήνιο
Σύνδεσµο Σχολών Γονέων και συντονίζει Οµάδες Σχολών Γονέων στα Ιωάννινα, ενώ εργάζεται και
ιδιωτικά, διατηρώντας γραφείο ψυχολόγου στην πόλη των Ιωαννίνων, ως συµβουλευτική
ψυχολόγος. Τα ερευνητικά της ενδιαφέροντα επικεντρώνονται σε θέµατα Συµβουλευτικής και
Οικογενειακής Ψυχολογίας όπως είναι η συµβουλευτική εγκύων, η συµβουλευτική γονέων και
µελλοντικών γονέων, οι οικογενειακές σχέσεις, η συµπεριφορά παιδιών και εφήβων, οι πρακτικές
ανατροφής και διαπαιδαγώγησης των γονέων. Από τις εκδόσεις Παπαζήση κυκλοφορεί το
συλλογικό έργο, στη µετάφραση του οποίου έχει συνεργαστεί, των Hewstone, M., & Stroebe, W.
(2007) «Εισαγωγή στην Κοινωνική Ψυχολογία» (Γ. Ν. Γαλάνης Επ. Επιµ.). Αθήνα: Παπαζήση.
Άρθρα και µελέτες της έχουν δηµοσιευθεί σε επιστηµονικά περιοδικά, ενώ έχει συµµετάσχει µε
ανακοινώσεις της σε πολλά ελληνικά και διεθνή επιστηµονικά συνέδρια. Είναι µέλος του Συλλόγου
Ελλήνων Ψυχολόγων (ΣΕΨ).
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