Για Ευάλωτες Κοινωνικά Οµάδες
Ένα ζωντανό βιβλίο,
της Ιωάννας Ν. Τριπερίνα, Ψυχολόγου MSc,
που ξεκίνησε να γράφεται το 1995 και συνεχίζεται έως σήµερα.
∆ιατίθεται στα πλαίσια υπηρεσιών ατοµικής και οµαδικής συµβουλευτικής και εκπαίδευσης,
δια ζώσης και εξ αποστάσεως, αλλά και σε ειδικές παρουσιάσεις.
Επικοινωνήστε µαζί µας για περισσότερες πληροφορίες.
Έρευνες δράσης
Οι ψυχολογικές εφαρµογές της Ι.Ν.Τριπερίνα έγιναν µε πρωταρχικό σκοπό να ωφελήσουν
τους συµµετέχοντες. Εν συνεχεία αποτυπώθηκαν δηµιουργικά σε ηλεκτρονική µορφή µε
σκοπό να ενηµερώσουν και να ευαισθητοποιήσουν κάθε ενδιαφερόµενο: φορείς,
οργανισµούς, σχολεία, οµάδες, κ.α.
ΦΙΛΟΙ ανθρώπων µε ειδικές ανάγκες
µε σκοπό την ενδυνάµωση των ΑΜΕΑ και την ευαισθητοποίηση της κοινότητας, 19952014 (e-book)
Φίλοι κατά της παιδικής κακοποίησης
µε σκοπό την ενδυνάµωση των παιδιών που ζουν σε ιδρύµατα, των παιδιών που έχουν
κακοποιηθεί, και την ευαισθητοποίηση της κοινότητας, 1996-2014 (e-book)
∆ιαπολιτισµικές εφαρµογές για την ειρηνική ενσωµάτωση των προσφύγων και των
µεταναστών
µε σκοπό την πρόληψη και αντιµετώπιση του κοινωνικού αποκλεισµού, του ρατσισµού και
της ξενοφοβίας, 1999-2014 (e-book)
Αισιοδοξία στο σχολείο της φυλακής
µε σκοπό την προετοιµασία για κοινωνική επανένταξη, 2011-2014 (e-book)
∆οκίµια και εφαρµογές
•

Από τον εγκλεισµό στην επανένταξη: το πρόσωπο, οι άλλοι, ο κόσµος

•

Από την παραβατικότητα στο ενδιαφέρον για τους άλλους – η πρόσκληση και συµµετοχή
εθελοντών µε σκοπό την αλληλεγγύη

•

Αφιέρωµα µε θέµα τη βία κατά των γυναικών στο σχολείο της φυλακής

•

Πάρε – δώσε ανάµεσα σε µια αληθινή ιστορία στη φυλακή και ένα παραµύθι

•

Τα ψυχολο-γλυκά αποτελέσµατα ενός ωραίου έργου στο σχολείο της φυλακής

•

Για τους γονείς ατόµων µε ειδικές ανάγκες
Κοινωνική ευθύνη
Παρουσίαση των κοινωνικών δράσεων εθελοντικής προσφοράς της δικής µας µικρής
οµόρρυθµης εταιρείας που... εξελίχθηκε σε δύο ατοµικές επιχειρήσεις, από το 2000 ως το
2014: µελέτη περίπτωσης

Μελέτες και συγγράµµατα
Οι γυναίκες στο εταιρικό περιβάλλον: Συµβουλευτική για την ισότητα και την εργασιακή
πολυµορφία, Ιωάννα Ν. Τριπερίνα και Σοφία Τριπερίνα, εκδ. CleverCareer, Ιανουάριος
2004
Συµβουλευτική Σταδιοδροµίας για ειδικές οµάδες, Ιωάννα Ν. Τριπερίνα, εκδ. CleverCareer,
Ιούλιος 2003
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Επιστηµονική έρευνα
Τριπερίνα, Ι. Ν. (1996). Προβλήµατα και συµπεριφοράς και κοινωνικές δεξιότητες παιδιών
ιδρυµατικής περίθαλψης, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο Αθηνών, Πρόγραµµα
Ψυχολογίας (πτυχιακή εργασία, µε βαθµό άριστα)
∆ηµοσιεύσεις σε επιστηµονικά περιοδικά
Τριπερίνα, Ι. Ν. (2001). ∆ιαπολιτισµική Συµβουλευτική: ένα πρόγραµµα ενσωµάτωσης των
προσφύγων στην Ελληνική κοινωνία και αγορά εργασίας, Επιθεώρηση Συµβουλευτικής και
Προσανατολισµού, 58-59, σελ. 144-167, εκδ. Ελληνικά Γράµµατα-ΕΛ.Ε.ΣΥ.Π.
Triperina, I. N. (1995). Best Buddies: The social integration of mentally retarded people.
PsyScriptum, No 6 Autumn, page 3, European Association of Psychology Students.
Παρουσιάσεις σε επιστηµονικά συνέδρια
Τριπερίνα, I. N. (2000). Εµπειρίες από τη συµµετοχή σε έργα ευαίσθητα ως προς το φύλο:

∆ιαπολιτισµική Συµβουλευτική Αντρών και Γυναικών Προσφύγων, Ενηλίκων και Εφήβων,
Ευρωπαική συνάντηση για την ανάπτυξη ευαίσθητων ως προς το φύλο µεθόδων
ενσωµάτωσης. Ευρωπαικό Συµβούλιο για Πρόσφυγες και Εξορίστους (ECRE), Βρυξέλλες,
13.7.00.
Τριπερίνα, Ι. Ν. (1996). Εκπαίδευση για την Ειρήνη. Μεσογειακή Συνάντηση: Εκπαίδευση
για την Ειρήνη, η µάχη ενάντια στον κοινωνικό αποκλεισµό και το ρατσισµό, Η Ελληνική
πραγµατικότητα στην Αθήνα του 1995-1996 και προτάσεις ειρηνικής συνύπαρξης,
Μεσόγειος - Κορντού, Ευρωπαϊκό Κέντρο Νεότητας, Συµβούλιο της Ευρώπης,
Στρασβούργο, 6-10.12.96.
Στη διάθεσή σας, Ι.Ν.Τριπερίνα
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