
Αποτίμηση των Δράσεων της ΜΥΦΕΟ
Δ Η Μ Η Τ Ρ Η Σ  Π Ν Ε Υ Μ Α Τ Ι Κ Ο Σ ,  
Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ο Ν Ι Κ Α  Υ Π Ε Υ Θ Υ Ν Ο Σ  Τ Η Σ  Μ Υ Φ Ε Ο ,  
Κ Α Θ Η Γ Η Τ Η Σ  Ε Ξ Ε Λ Ι Κ Τ Ι Κ Η Σ  Ψ Υ Χ Ο Λ Ο Γ Ι Α Σ

Το τέταρτο ενημερωτικό δελτίο της Μονάδας Υποστήριξης
Φοιτητών Ευπαθών Ομάδων (ΜΥΦΕΟ) του Ιδρύματος για την
ακαδημαϊκή χρονιά 2020-2021, παρουσιάζει τις δράσεις της
Μονάδας για το χρονικό διάστημα από τον Μάιο 2021 ως και τον
Ιούνιο 2021. Η ΜΥΦΕΟ στην αρχική φάση της λειτουργίας της
χρηματοδοτείται από το ΕΣΠΑ 2014-2020, μέσω της Πράξης
«Υποστήριξη Παρεμβάσεων Κοινωνικής Μέριμνας Φοιτητών
Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας (MIS 5051039)».

Για το τρέχον χρονικό διάστημα αναφοράς το προσωπικό που
στελεχώνει την Μονάδα υλοποίησε μια σειρά από δράσεις που
ανταποκρίνονται στους στόχους του προγράμματος, όπως αυτές
αποτυπώνονται στη συνέχεια : 

- παρείχαμε σταθερά υπηρεσίες ατομικής συμβουλευτικής και
ψυχολογικής υποστήριξης εξ' αποστάσεως και δια ζώσης σε
περισσότερους από 120 φοιτητές και φοιτήτριες του ΠΔΜ, 
- παρείχε συστηματικά ομαδική συμβουλευτική και ψυχολογική
υποστήριξη σε φοιτητές και φοιτήτριες σε Καστοριά και Φλώρινα
μέσα από ομάδες σε κάθε πόλη,
- ολοκλήρωσε τις εργασίες της ομάδας με στόχο την  ενίσχυση της
αυτοεκτίμησης των φοιτητών και φοιτητριών στην πόλη της
Πτολεμαΐδας,  
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- ολοκλήρωσε τις  επιμορφωτικές δράσεις σε διδακτικό και διοικητικό προσωπικό του

Ιδρύματος,

- παρείχε πληροφόρηση και υλικό ευαισθητοποίησης ή/και ενημέρωσης μέσα από τα μέσα

κοινωνικής δικτύωσης της Μονάδας για διάφορα ζητήματα που αφορούν τη στόχευση της

Μονάδας, 

- ολοκλήρωσε τη διαδικασία αξιολόγησης των αιτήσεων φοιτητών και φοιτητριών του ΠΔΜ για

τις Υποτροφίες Στέγης της ΜΥΦΕΟ και ανακοινώσαμε τα αποτελέσματα, 

- ολοκλήρωσε την πρώτη εξωτερική αξιολόγηση της Μονάδας μας, 

- πραγματοποιεί τις απαραίτητες ενέργειες για την αποπληρωμή των υποτροφιών στους/ις

υποτρόφους, 
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- διοργάνωσε και υλοποίησε Στρογγυλή
Τράπεζα για το διδακτικό και
ερευνητικό προσωπικό με τίτλο
"Προσβασιμότητα στην Εξ Αποστάσεως
Εκπαίδευση Φοιτητών και Φοιτητριών
με Ειδικές Εκπαιδευτικές Ανάγκες ή/
και Αναπηρία: Προκλήσεις, Εμπόδια
και Καλές Πρακτικές", 
- ξεκίνησε το σχεδιασμό των δράσεων 
 για την νέα ακαδημαϊκή χρονιά, 
- συμμετείχε σε Ημερίδα του
Υπουργείου Παιδείας & Θρησκευμάτων
με τίτλο «Δίκτυο Επικοινωνίας και
Συνεργασίας των Ιδρυμάτων με το
ΥΠΑΙΘ". 

Στο επόμενο χρονικό διάστημα
εκτιμάται πως η Μονάδα θα είναι σε
θέση, μεταξύ άλλων: 

- να προετοιμάσει το πλαίσιο του
εθελοντισμού μέσα στην
πανεπιστημιακή κοινότητα,
- να συνεχίσει να παρέχει υπηρεσίες
ατομικής και ομαδικής συμβουλευτικής
και ψυχολογικής υποστήριξης και τους
καλοκαιρινούς μήνες (με εξαίρεση τον
Αύγουστο),
- να ολοκληρώσει το σχεδιασμό των
δράσεων της νέας ακαδημαϊκής
χρονιάς.
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Η Δομή Ψυχολογικής και Συμβουλευτικής Υποστήριξης (ΔΟ.ΨΥ.Σ.Υ.) της ΜΥΦΕΟ
ευχαριστεί θερμά τα μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας του ΠΔΜ τα οποία πήραν μέρος στη
δεύτερη φάση της νέας δράσης με στόχο τη δημιουργία μιας κοινότητας μοιράσματος και
ενός δίαυλου επικοινωνίας μεταξύ των μελών του Ιδρύματος. Η πρώτη φάση της δράσης
είχε τίτλο "Τρόποι ύπαρξης" και για αυτήν μας αποστείλατε έργα ποικίλων μορφών τα
οποία συμπεριλήφθηκαν στο τρίτο ενημερωτικό δελτίο μας. Στη συνέχεια της δράσης μας,
απευθυνθήκαμε στο φοιτητικό πληθυσμό του Ιδρύματος προκειμένου να εκφραστεί στο
θέμα "Φοιτητική ζωή μετά την πανδημία". 

 Φοιτητική ζωή μετά την πανδημία

Αδιαμφησβήτητα χάσαμε πολλά στην πανδημία. Μερικοί είχαμε ήδη χάσει πολλά και πριν
από αυτή. Μα όσοι βρισκόμαστε στην ευλογημένη θέση να μην χάσαμε κάποιον δικό μας από
την πανδημία σίγουρα θα πρέπει να παραπονιόμαστε λιγότερο. Όσοι δεν χάσαμε τις δουλειές
μας, επίσης. Χάσαμε όμως πάνω από όλα την ελευθερία μας και την ανεξαρτησία μας όντας
φοιτητές. Ασύγκριτες αξίες σχετικά με την ζωή και την δουλειά αλλά που διακόπηκαν εξίσου
απότομα με την έλευση του ιού στην ζωή μας. Πολλοί γυρίσαμε σπίτι μας ενώ άλλοι μείναμε
στις φοιτητικές μας πόλεις. Σίγουρα όμως τίποτα δεν ήταν όπως πριν ενάμιση χρόνο.
Ξεκινούσε το διάβασμα (μπορεί και όχι) της εξεταστικής, κρυώναμε λίγο, ξενυχτούσαμε λίγο,
αγαπούσαμε λίγο αλλά δεν νιώσαμε ούτε στιγμή να μας κόβουν την ελευθερία μας. Όταν
μάθαμε ότι πρέπει να γυρίσουμε σπίτι σίγουρα η χαρά του να ξυπνάμε ό,τι ώρα θέλουμε σπίτι
και να μην μαζευόμαστε ποτέ αντικαταστάθηκε από λύπη που γυρνούσαμε στο σπίτι μας. Ο
χρόνος δεν αναπληρώνεται και όσα χάσαμε δεν μπορούμε να τα πάρουμε πίσω. Μπορούμε
όμως ακόμα να ονειρευτούμε. 

Μετά τη πανδημία σίγουρα θα κάνω περισσότερα όνειρα. Μετά την πανδημία θα βγαίνω πιο
πολύ. Μετά την πανδημία θα κάνω του κόσμου τα ταξίδια. Μετά την πανδημία θα κάνω όσα
δεν έκανα πριν από αυτήν. Θα με νοιάζει το τώρα και όχι το αύριο. Θα παλεύω, θα βοηθάω, θα
αγαπάω, θα σκέφτομαι, θα διαβάζω (ίσως), θα τολμάω, θα τραγουδάω. Όσα δεν έκανα ποτέ θα
κάνω τώρα. Γιατί αυτό που σίγουρα όλοι μάθαμε από αυτήν την περιπέτεια είναι ότι το αύριο
μπορεί να μην υπάρχει. Αλλά το τώρα σίγουρα υπάρχει και δεν θέλω να το χάσω επειδή
φοβάμαι να το ζήσω.

Μπορεί να μην κάνω τίποτα τελικά, μετά την πανδημία. Πάντως τώρα γράφω ένα κείμενο με
όσα νιώθω, κάτι που σίγουρα δεν θα έκανα πριν. 

Φοιτήτρια

Περισσότερες δράσεις για ενίσχυση της κοινότητας μοιράσματος και του δίαυλου
επικοινωνίας μεταξύ των μελών του Ιδρύματος και της ακαδημαϊκής κοινότητας θα
ακολουθήσουν με τη νέα ακαδημαϊκή χρονιά. Μείνετε συντονισμένοι/ες!     
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 Μήνας Ορατότητας
Το καλοκαίρι είναι μία εποχή συνυφασμένη με τη ξεκούραση και τη χαλάρωση για όλους
και όλες. Παράλληλα, ο Ιούνιος είναι ένας μήνας αφιερωμένος στην ορατότητα της
ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητας. Η Μονάδα μας σας προτείνει βιβλία, ταινίες, ντοκιμαντέρ και
συνεντεύξεις σχετικά με το θέμα της ορατότητας.

Βιβλία: 
- Η τρομπέτα, J. Kay, εκδ. Μελάνι (2007)
- Ωραίο το φουστάνι σου, Γιώργο μου , Β. Καββαθάς, εκδ. Καστανιώτης (2000)
- Can the Monster Speak? Report to an Academy of Psychoanalysts, P. B. Preciado
(2019)
- Ορλάντο, Β. Γουλφ, εκδ. Κέδρος (1999)
- Η τελευταία μαύρη γάτα, Ε. Τριβιζάς, εκδ. ΜΕΤΑΙΧΜΙΟ (2012)
 (ένα βιβλίο για τον ρατσισμό και την μισαλλοδοξία, όχι αναφορικά με την ΛΟΑΤΚΙ+
κοινότητα, αλλά ένα βιβλίο που ταιριάζει σε κάθε πόλεμο του διαφορετικού)
- Σκουλήκι αγαπάει σκουλήκι, J. J. Austrian, εκδ. Κλειδάριθμος (2020) 
(παιδική-εφηβική λογοτεχνία)
- Η Αλίκη κοιτάζει τον καθρέφτη, Στέλλα Μπελιά, εικονογράφηση Ιωάννης Αλεξιάδης,
εκδ. Οικογένειες Ουράνιο Τόξο (παιδική-εφηβική λογοτεχνία)

https://www.politeianet.gr/ekdotis/kastaniotis-2988
https://sicp.mitpress.mit.edu/contributors/paul-b-preciado
https://www.politeianet.gr/ekdotis/kedros-3003
https://www.politeianet.gr/ekdotis/metaichmio-3285
http://www.klidarithmos.gr/skouliki-agapaei-skouliki
http://www.rainbowfamiliesgreece.com/publishing.html
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 Επικοινωνία

https://myfeo.uowm.gr/ 

ΜΥΦΕΟ ΠΔΜ

myfeo.uowm.gr-Γραμματεία
myfeo.psy.gre@uowm.gr-Γρεβενά
myfeo.psy.kas@uowm.gr-Καστοριά
myfeo.psy.koz@uowm.gr-Κοζάνη
myfeo.psy.pt@uowm.gr-Πτολεμαΐδα
myfeo.psy.flo@uowm.gr-Φλώρινα

Comics: 
- Το μπλε, είναι το πιο ζεστό
χρώμα, MAROH JULIE, εκδ.
ΚΨΜ (2013)
- Fun Home: A Family
Tragicomic, Alison Bechdel,
εκδ.  Houghton Mifflin
(2007)

Moonlight
Danish girl
Call me by your name 
Cloudburst
Pelo Malo
MILK
Pose (tv mini series)
We are who we are (tv mini series)

Η Πάολα Συναντά τη Δήμητρ@ 
Αόρατη Πόλη «ΛΟΑΤΚΙ+: Περήφανα και Ορατά»
“Τα χρώματα της κοινωνίας”
Disclosure

Ταινίες-Σειρές (κάθε τίτλος περιλαμβάνει υπερσύνδεσμο): 

Podcast/συνεντεύξεις/documentaries/διάφορα (κάθε τίτλος περιλαμβάνει
υπερσύνδεσμο):

https://www.politeianet.gr/sygrafeas/maroh-julie-81928
https://www.politeianet.gr/ekdotis/kpsm-3154
https://en.wikipedia.org/wiki/Alison_Bechdel
https://www.public.gr/search/public/searchResultsRefinements.jsp?Ntt=Houghton+Mifflin&Nr=product.siteId%3A90001&N=1961897612&_dyncharset=UTF-8&Ntk=book.publisherName
https://www.imdb.com/title/tt4975722/
https://www.imdb.com/title/tt0810819/
https://www.imdb.com/title/tt5726616/
https://www.imdb.com/title/tt5726616/
https://www.imdb.com/title/tt1466054/
https://www.imdb.com/title/tt3074610/
https://www.imdb.com/title/tt1013753/
https://www.imdb.com/title/tt7562112/
https://www.imdb.com/title/tt9848536/
https://video.vice.com/gr/video/paola-meets-dimitr/5885d01df46523d027f95dc8
https://video.vice.com/gr/video/paola-meets-dimitr/5885d01df46523d027f95dc8
https://www.youtube.com/watch?v=Cz2QgGbllSU
https://vimeo.com/341121777
https://www.imdb.com/video/vi857456153?playlistId=tt8637504&ref_=tt_ov_vi

