Τίτλος διδακτικής επινόησης
Εξ αποστάσεως κλινική εκπαίδευση σε πρακτικές αριστείας, μέσω διασύνδεσης με
Πανεπιστημιακό Ψυχιατρικό Νοσοκομείο/ Ερευνητικό Κέντρο του εξωτερικού
Να περιγράψετε την ανάγκη που έχει προκύψει για αλλαγή στη διδασκαλία του/των
μαθήματος/μαθημάτων με την προτεινόμενη διδακτική επινόηση.
Το Διδακτορικό Πρόγραμμα Κλινικής Ψυχολογίας του Τμήματος ΨΥΧ λειτουργεί στη βάση του
μοντέλου
Scientist-Practitioner
https://psychologygradschool.weebly.com/types-ofprograms.html που στοχεύει παράλληλα στην εκπαίδευση Διδακτόρων ικανών να
εκπονήσουν πρωτότυπη έρευνα, όπως ένα παραδοσιακό πρόγραμμα Ph.D., και να
αποκτήσουν τις αναγκαίες κλινικές γνώσεις και δεξιότητες ώστε να μπορούν να ασκήσουν με
επάρκεια το επάγγελμα του Κλινικού Ψυχολόγου. Μοναδικό χαρακτηριστικό των αποφοίτων
αναμένεται να είναι η ικανότητα να ασκήσουν την επιστημονική τους κρίση και να
χρησιμοποιούν την εμπειρική προσέγγιση τόσο στην έρευνα όσο και στην κλινική πράξη.
Αναμένεται ότι, ακόμα και εάν δεν ακολουθήσουν ακαδημαϊκή πορεία, θα μπορούν να είναι
άριστοι καταναλωτές της έρευνας, ικανοί να παρακολουθούν τις επιστημονικές εξελίξεις και
να επιλέγουν ερευνητικά υποστηριζόμενες μεθόδους αξιολόγησης και παρέμβασης για τους
κλινικούς πληθυσμούς με τους οποίους εργάζονται. Το διδακτορικό πρόγραμμα είναι
πρωτοπόρο για τα δεδομένα της Κύπρου και της Ευρώπης, αν και η φιλοσοφία του είναι
εδραιωμένη στις ΗΠΑ και Καναδά.
Ως είναι προφανές, οι ειδικευόμενοι Κλινικοί Ψυχολόγοι σε ένα τέτοιο πρόγραμμα θα
επωφελούνταν ιδιαίτερα εάν η πρακτική τους άσκηση στις εξωτερικές δομές ακολουθούσε
παρόμοια ερευνητική/εμπειρική προσέγγιση. Στην Κύπρο όμως δεν υπάρχει
Πανεπιστημιακό Ψυχιατρικό Νοσοκομείο, οι περισσότερες δομές δεν έχουν καμιά σχέση με
την κλινική έρευνα, και οι εξωτερικοί επόπτες έχουν περιορισμένη επαφή με τον ερευνητικό
χώρο. Το Τμήμα εργάζεται σκληρά ώστε να καλύπτει το επιστημονικό κενό που
παρουσιάζεται μέσω των Σεμιναρίων. Ένας από τους τρόπους που αξιοποιεί είναι η
συνεργασία με το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο του Harvard University στη Βοστώνη των
ΗΠΑ, McLean Hospital, τα οποίο φιλοξενεί κάθε χρόνο για μερικούς μήνες ένα διδακτορικό
φοιτητή του Τμήματος για πρακτική εμπειρία. Το συγκεκριμένο Νοσοκομείο θεωρείται το
καλύτερο ψυχιατρικό νοσηλευτήριο των ΗΠΑ, περιθάλπει εξαιρετικά σοβαρά και σπάνια
περιστατικά,
ενώ
παράγει
και
υψηλού
επιπέδου
κλινική
έρευνα
http://www.mcleanhospital.org/ . Λόγω κόστους (ταξίδι, διαμονή) το Τμήμα μπορεί να δώσει
την ευκαιρία αυτή μόνο σε ένα φοιτητή ανά έτος.
Η προτεινόμενη επινόηση αφορά την περαιτέρω συνεργασία με το McLean Hospital μέσω
skype ώστε οι φοιτητές του Τμήματος Ψυχολογίας να εκτίθενται σε παρόμοιες κλινικές
εμπειρίες, κυρίως όσο αφορά την κλινική εποπτεία, όπως οι συνάδελφοι τους που
διεκπεραιώνουν την πρακτική τους άσκηση στο εν λόγω πανεπιστημιακό νοσοκομείο.
Δηλαδή, οι δικοί μας φοιτητές, στο πλαίσιο των Σεμιναρίων, με guest supervisors που είναι
επόπτες στο McLean Hospital, θα μπορούν να λαμβάνουν μέσω τηλεδιάσκεψης εποπτεία στα
δικά τους περιστατικά που παρακολουθούν στην Κύπρο, θα παίρνουν μέρος στην συζήτηση
περιστατικών που λαμβάνουν θεραπεία στο McLean, σε clinical rounds και θα έχουν την
ευκαιρία να συμμετέχουν εξ αποστάσεως σε εκπαιδεύσεις μαζί με τους συναδέλφους τους
από το εν λόγω νοσοκομείο σε βέλτιστες κλινικές πρακτικές, εξελίξεις στην κλινική έρευνα και
παρουσιάσεις κλινικών ερευνών του πανεπιστημιακού νοσοκομείου. Η τηλεδιασκέψεις θα
γίνονται σε τακτές διδακτικές μέρες, θα είναι ανοικτές στους φοιτητές και των τριών
Σεμιναρίων, και όπου είναι δυνατόν και στους εξωτερικούς επόπτες των εγχώριων δομών
ώστε να μπορούν όλοι να επωφεληθούν από την δραστηριότητα.

