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Λίγα λόγια για το βιβλίο
Περιγραφή: …Το  βιβλίο  Συμβουλευτική  γονέων:  Διαχείριση
θανάτου  και  πένθους  αποτελεί έναν  πρακτικό  οδηγό
συμβουλευτικής  γονέων  και  διδασκαλίας  δεξιοτήτων  για  τη
διαχείριση  του θανάτου και  του πένθους  σε  παιδιά  και  εφήβους.
Αποτελείται  από 12  κεφάλαια  και  αναφέρεται  σε  βασικά  θέματα
που  σχετίζονται  με  τον  θάνατο  και  το  πένθος  και  με  την
αντιμετώπιση των βασικών δυσκολιών που συναντούν οι γονείς και
τα  παιδιά  τους  σε  αυτή  τη  μεταβατική  φάση  της  ζωής  τους.
Απευθύνεται σε ειδικούς, οι οποίοι αναλαμβάνουν να υποστηρίξουν
τους γονείς και τα παιδιά τους, αλλά και στους ίδιους τους γονείς,
οι  οποίοι  επιθυμούν  να  βρουν  το  νόημα  που  εμπεριέχει  κάθε
θάνατος και κάθε πένθος και με αυτό να επαναπροσδιορίσουν τον
εαυτό τους, τη σχέση με το παιδί τους, αλλά και την ίδια τους τη
ζωή. 

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  Δεύτερης  Ευκαιρίας του  Νομού  Ιωαννίνων  και  συμμετέχει  στο
Πρόγραμμα  Συμβουλευτικής  Γονέων  του  Ινστιτούτου  Διαρκούς  Εκπαίδευσης  Ενηλίκων  (ΙΔΕΚΕ)  του
Υπουργείου  Παιδείας.  Επίσης,  υπήρξε  Μέλος της  Εταιρείας  Προστασίας  Ανηλίκων  Ιωαννίνων [Ε.Π.Α.Ι.]
και 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. 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. Είναι μέλος του Συλλόγου Ελλήνων Ψυχολόγων (ΣΕΨ). Είναι συγγραφέας των
παρακάτω βιβλίων ψυχολογίας: Αλλαγές στη Μορφή της Οικογένειας & Ψυχική Υγεία Παιδιών και Εφήβων: Η
Συμβολή  της  Συμβουλευτικής  Γονέων  (Bookstars,  2014), Η ψυχολογία  της  γονεϊκότητας  (Bookstars,  2014),
Θέματα  Οικογενειακής  Ψυχολογίας:Εγχειρίδιο  για  γονείς   (Bookstars,  2015),  Συμβουλευτική  Διαζευγμένων
Γονιών: Πρακτικός Οδηγός (Bookstars, 2019).
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