Η Καηεξίλα Αγγειή oινθιήξσζε ηηο ζπνπδέο ηεο ζην Πξόγξακκα Ψπρνινγίαο ηνπ
Εζληθνύ θαη Καπνδηζηξηαθνύ Παλεπηζηεκίνπ Αζελώλ (ΕΚΠΑ), όπνπ θαη ζηε
ζπλέρεηα απέθηεζε ην κεηαπηπρηαθό ηίηιν εηδίθεπζεο ζηελ Κιηληθή Ψπρνινγία θαη
είλαη ππνςήθηα δηδάθησξ Κιηληθήο Ψπρνινγίαο. Εθπαηδεύζεθε ζηε Γλσζηαθή –
Σπκπεξηθνξηζηηθή Ψπρνζεξαπεία ζην Ιλζηηηνύην Έξεπλαο θαη Θεξαπείαο ηεο
Σπκπεξηθνξάο θαη είλαη πηζηνπνηεκέλε ζηελ Γλσζηαθή Σπκπεξηθνξηζηηθή
Ψπρνζεξαπεία από ηελ Ειιεληθή Εηαηξεία Έξεπλαο ηεο Σπκπεξηθνξάο. Έρεη επίζεο
εθπαηδεπζεί ζηελ εθαξκνζκέλε αλάιπζε ζπκπεξηθνξάο ζηηο δηάρπηεο αλαπηπμηαθέο
δηαηαξαρέο, ηελ αμηνιόγεζε θαη ζεξαπεία ησλ δηαηαξαρώλ ηεο παηδηθήο ειηθίαο, ηε
Γλσζηαθή Σπκπεξηθνξηζηηθή ςπρνζεξαπεία παηδηώλ θαη εθήβσλ θαη ηε
ζπκβνπιεπηηθή γνλέσλ. Είλαη κέινο ηεο Ειιεληθήο Εηαηξείαο Έξεπλαο ηεο
Σπκπεξηθνξάο θαη ηνπ Ιλζηηηνύηνπ Έξεπλαο θαη Θεξαπείαο ηεο Σπκπεξηθνξάο όπνπ
είλαη κέινο ηνπ Δηνηθεηηθνύ Σπκβνπιίνπ θαη ζπκκεηέρεη σο επόπηξηα ζην Τκήκα
Θεξαπεηώλ Παηδηώλ θη Εθήβσλ. Είλαη ηδξπηηθό κέινο θαη κέινο ηνπ Δηνηθεηηθνύ
Σπκβνπιίνπ ηεο Εηαηξείαο Γλσζηαθώλ Σπκπεξηθνξηζηηθώλ Σπνπδώλ θαη ζπκκεηέρεη
ζην εθπαηδεπηηθό ηεο πξόγξακκα σο εθπαηδεύηξηα θαη ζπληνλίζηξηα ησλ νκάδσλ
απηνγλσζίαο. Είλαη πηζηνπνηεκέλε ζεξαπεύηξηα θαη επόπηξηα ζηε Θεξαπεία
Σρεκάησλ από ηε Δηεζλή Εηαηξεία Θεξαπείαο Σρεκάησλ (ISST) θαη ηδξπηηθό κέινο,
κέινο ηνπ Δηνηθεηηθνύ Σπκβνπιίνπ, εθπαηδεύηξηα θαη επόπηξηα ηεο Ειιεληθήο
Εηαηξείαο Θεξαπείαο Σρεκάησλ. Είλαη επίζεο πηζηνπνηεκέλε από ηελ ISST
ζεξαπεύηξηα θαη επόπηξηα ζηε Θεξαπεία Σρεκάησλ ζε παηδηά θη εθήβνπο, ελώ έρεη
εθπαηδεπζεί θαη ζηελ Οκαδηθή Θεξαπεία Σρεκάησλ. Δηδάζθεη επηθνπξηθά ζην
Πξόγξακκα Ψπρνινγίαο, ην κεηαπηπρηαθό πξόγξακκα εηδίθεπζεο ζηελ Κιηληθή
Ψπρνινγία θαη ην κεηαπηπρηαθό πξόγξακκα εηδίθεπζεο ζηε Σρνιηθή Ψπρνινγία ηνπ
ΕΚΠΑ. Έρεη ζπλεξγαζηεί κε ην Εξγαζηήξην Ψπρνινγηθήο Σπκβνπιεπηηθήο Φνηηεηώλ
ηνπ ΕΚΠΑ, σο ζπληνλίζηξηα ζε νκάδεο απηνγλσζίαο θαη δηαρείξηζεο ηνπ άγρνπο,
θαζώο επίζεο θαη ζε εξεπλεηηθά πξνγξάκκαηα. Είλαη επηζηεκνληθή ζπλεξγάηηο ηνπ
Ιαηξείνπ Ψπρηθήο Υγείαο Γπλαηθώλ ηεο Α’ Ψπρηαηξηθήο Κιηληθήο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ
Αζελώλ ζην Αηγηλήηεην Ννζνθνκείν. Σπκκεηέρεη ζε επηζηεκνληθά ζπλέδξηα κε
θιηληθέο θαη εξεπλεηηθέο αλαθνηλώζεηο θαη έρεη ζπκκεηάζρεη ζηε ζπγγξαθή βηβιίσλ,
θεθαιαίσλ ζε βηβιία θαη άξζξσλ ζε επηζηεκνληθά πεξηνδηθά. Έρεη ζπλεξγαζηεί κε
ηδησηηθά θέληξα παξνρήο ςπρνινγηθώλ ππεξεζηώλ θαη από ην 1999 εξγάδεηαη
ηδησηηθά. Η ειεθηξνληθή ηεο δηεύζπλζε είλαη: agelikaterina@gmail.com.

