Η Σταθοπούλου Ανδρονίκη Ρόζα είναι πτυχιούχος Ψυχολογίας με Μεταπτυχιακό (MSc)
στην Ψυχολογία της Υγείας και κάτοχος της άδειας ασκήσεως επαγγέλματος Ψυχολόγου
(αρ. άδειας: 12107/6-12-2005). Επίσης, είναι εκπαιδευόμενο μέλος του Ινστιτούτου
Κλασσικής ψυχανάλυσης.
Έχει παρακολουθήσει ποικίλα σεμινάρια και μετεκπαιδευτικά προγράμματα όσον αφορά
την ψυχοπαθολογία και τη θεραπεία παιδιών, εφήβων και ενηλίκων, όπως:
•

το μονοετές πρόγραμμα εξειδίκευσης στην ειδική αγωγή με θέμα τις μαθησιακές
δυσκολίες και τη δυσλεξία στο Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών,

•

το προβολικό τεστ παραμυθιών (fairy tale test) για παιδιά ηλικίας από 6 έως 12
ετών και το παιδικό ιχνογράφημα,

•

σεμινάρια συστημικής και γνωσιακο-αναλυτικής θεραπείας στο ΑΚΜΑ και στο
ΙΣΟΨ αντίστοιχα,

•

το «Σεμινάριο Μελέτης Ψυχαναλυτικών Κειμένων για Παιδιά και Έφηβους» στο
Κοινοτικό Κέντρο Ψυχικής Υγιεινής του Αιγινητείου Νοσοκομείου και

•

το πενταετές πρόγραμμα ψυχαναλυτικών σπουδών στο Ινστιτούτο Κλασσικής
Ψυχανάλυσης.

Διατηρεί ιδιωτικό γραφείο ψυχολόγου από το 2013 έως σήμερα.
Έχει εργαστεί ως ψυχολόγος σε κέντρα ψυχικής υγείας και θεραπείας παιδιών, εφήβων και
γονέων από το Σεπτέμβριο του 2015 έως 31 Ιουλίου του 2019 όπως στο κέντρο
λογοθεραπείας «Εργομιλώ» στο Μοσχάτο και ως συνέταιρος και επιστημονική υπεύθυνη
του κέντρου «Οικογενειακή Σ.Κ.Ε.Ψ.Υ.» στο Χαλάνδρι.
Έχει εργαστεί για επτά συνολικά έτη ως ψυχολόγος και ψυχοθεραπεύτρια στα
ψυχιατρικά τμήματα των Γενικών Νοσοκομείων της Αγ. Όλγας (Ν.Ιωνία) και της Κέρκυρας,
στον ξενώνα ψυχικής υγείας «Άνιμα», στην κοινωνική υπηρεσία του Δήμου Κηφισιάς, στα
σχολεία του Δήμου Ν.Ιωνίας, στην Εταιρεία σπαστικών και αυτιστικών παιδιών «Ανάδυση»
και στις γυναικείες φυλακές Κορυδαλλού.
Έχει κάνει πρακτική άσκηση ως ψυχολόγος στο Αιγινήτειο Νοσοκομείο,
Συμμετείχε στο 5ο Ελληνικό Συμπόσιο Κλασικής Ψυχανάλυσης με θέμα: "Ο ρόλος της
ψυχανάλυσης στην ομοφυλοφιλία", με την εργασία της "Μία εκ των Κλινικών
Διαβαθμίσεων της «Διπλής Ζωής» του Άρρενος είναι Εξαιτίας της Ομοφυλοφιλικής του
Προδιάθεσης".
Κάνει, τέλος, από τον Σεπτέμβρη του 2015 εποπτεία της θεραπευτικής κλινικής εργασίας
της με τους εφήβους αλλά και τους ενήλικες ασθενείς με εκπαιδευτές ψυχαναλυτές του
Ινστιτούτου Κλασσικής Ψυχανάλυσης.

