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Α. Τι κάνει η Ομάδα Διαχείρισης; 

Η Ομάδα Διαχείρισης είναι υπεύθυνη για την καθημερινή λειτουργικότητα του 

psychologynow.gr και δεν σχετίζεται με τις επιστημονικές συνεργασίες. 

Συγκεκριμένα: 

1. Αναζητά αρθρογραφία από ξένα επιστημονικά sites και τα αποδίδει στα Ελληνικά. 

2. Αναζητά Ελληνικές έρευνες από το χώρο της ψυχικής υγείας, τις οποίες προσαρμόζει σε 

ενιαίο κείμενο και επιμελείται στη συνέχεια ώστε να αναρτηθούν στο site. 

3. Συντονίζει τις συνεντεύξεις γνωστών ψυχολόγων ή τις παρουσιάσεις των φορέων 

Ψυχολογίας. 

4. Βρίσκει ευρύτερο περιεχόμενο για τις επιμέρους θεματικές ενότητες (εκδηλώσεις 

ψυχολογίας, psy-arcasm, ψυχο-λόγια, ψυχοαποτυπώματα, βίντεο ψυχολογίας, σαν σήμερα, 

συγγραφή βιογραφιών ‘Hall of Fame’ και θέματα τέχνης με ψυχολογικό αποτύπωμα). 

5. Βοηθά στο σχεδιασμό, τη συνεργασία και την υλοποίηση ad hoc ενεργειών – εκδηλώσεις, 

αφιερώματα, επικοινωνία με ψυχολόγους και πανεπιστήμια κ.α. πουδιοργανώνονται από το 

psychologynow.gr ή συνεργαζόμενων φορέων. 

Η απασχόληση σε κάθε έναν από τους παραπάνω λειτουργικούς τομείς γίνεται μετά από 

επικοινωνία και συνεννόηση με την ομάδα του Psychologynow.gr. Κάθε μέλος της ομάδας, 

απασχολείται σεέναν από τους παραπάνω τομείς, πάντα σε άμεση συνεργασία με τους 

δημιουργούς του psychologynow.gr.  

Ρωτήστε μας για τον τομέα που σας ενδιαφέρει να απασχοληθείτε για να σας δώσουμε 

περισσότερες πληροφορίες. 

 

Β. Κριτήρια συμμετοχής στην Ομάδα Διαχείρισης 

Τα μέλη της Ομάδας Διαχείρισης χρειάζεται να: 

- Γνωρίζουν από Internet, Microsoft office, skype και να έχουν καλή γνώση της αγγλικής 

γλώσσας. 

- Είναι δραστήριοι, ενεργητικοί άνθρωποι με ενδιαφέρουσες ιδέες για την προαγωγή 

καιπροβολή της ψυχικής υγείας. 

- Αφιερώσουν χρόνο και διάθεση για το psychologynow.gr. 

- Δείξουν συνέπεια στο έργο τους και αμεσότητα στην ανταπόκριση. 

- Αγαπάνε το χώρο της ψυχολογίας και της ψυχικής υγείας (προτεραιότητα θα έχουν όσοι 

είναι φοιτητές, απόφοιτοι, επαγγελματίες ψυχικής υγείας). 
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Να σημειώσουμε ότι η συμμετοχή στην ομάδα διαχείρισης έχει, τουλάχιστον σε αυτή τη 

φάση, εθελοντική βάση. Όμως η ανάπτυξη και εξέλιξη του psychologynow.gr, πάντα υπό την 

προϋπόθεση της συνέπειας στη λειτουργία του από όλη την ομάδα, είναι σίγουρο ότι θα 

ανοίξει και θέσεις εργασίας. Σε αυτή την προσπάθεια χρειαζόμαστε τη βοήθειά σας. 

Στείλτε μας email για τη συμμετοχή σας στο team@psychologynow.gr 

 

Θα χαρούμε να μάθουμε σύντομα νέα σας! 

Με εκτίμηση, 

Η ομάδα του psychologynow.gr 

 


