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Εκπαίδευση 

Η παρουσίαση αυτή πραγματοποιείται στο πλαίσιο 

 υποτροφίας της κας Γκότση από το Greek Diaspora

Fellowship Program το οποίο υποστηρίζεται από
επιχορήγηση του ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος προς το
Institute of International Education (IIE). Το ΙΙΕ διευθύνει

το πρόγραμμα με υποστήριξη από το Fulbright

Foundation στην Ελλάδα.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΟΜΙΛΙΑΣ
Οι ταινίες μυθοπλασίας, ντοκιμαντέρ, κινούμενα σχέδια, και τα βιντεοπαιχνίδια μπορούν να
συμβάλλουν στην απόκτηση δεξιοτήτων ενσυναίσθησης και συνεργασίας στην διεπιστημονική
εκπαίδευση. Σε συνδυασμό με προσαρμοσμένες μεθόδους από την αφηγηματική ιατρική (Νarrative
Μedicine) μπορούν επίσης να βοηθήσουν τους επαγγελματίες υγείας να αναπτύξουν και να
διατηρήσουν δεξιότητες που θα τους χρειαστούν για την υποστήριξη των ασθενών τους αλλά και των
ίδιων για την καλλιέργεια της αυτοφροντίδας. Θα παρουσιαστεί η εξέλιξη της πορείας αυτής της
εκπαιδευτικής προσέγγισης μέσα από το Κέντρο Δημιουργικών Μέσων & Συμπεριφορικής Υγείας στη
Σχολή Κινηματογράφου του Πανεπιστημίου Νότιας Καλιφόρνιας και μερικά δεδομένα από την
πιλοτική προσαρμογή εργαστηρίων αφηγηματικής ιατρικής που διεξήχθη μεταξύ 29 Νοεμβρίου και 12
Δεκεμβρίου του 2021 σε συνεργασία με το Εργαστήριο Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, Γενικής
Ιατρικής και Έρευνας Υπηρεσιών Υγείας του Τμήματος Ιατρικής ΑΠΘ.

ΔΙΑΛΕΞΗ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΟΜΙΛΗΤΡΙΑΣ
H Μαριεντίνα Γκότση είναι Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Πρακτικής
στο Tμήμα Διαδραστικών Μέσων & Παιγνίων στη Σχολή
Κινηματογραφικών Τεχνών του Πανεπιστημίου Νότιας
Καλιφόρνιας. Ως ιδρυτής και διευθύντρια του Κέντρου
Δημιουργικών Μέσων & Συμπεριφορικής Υγείας επιβλέπει το
σχεδιασμό, την εφαρμογή και την αξιολόγηση εκπαιδευτικών και
θεραπευτικών παρεμβάσεων με διαδραστικά μέσα ψυχαγωγίας.
Έχει συντονίσει και συμβάλλει ως συνεργάτης σε ανταγωνιστικά
προγράμματα με χρηματοδότηση από δημόσιους και ιδιωτικούς
φορείς. Έχει συνεργαστεί με το ΚΕΙΟ University, το Radboud
University Nijmegen και το Πανεπιστήμιο Κρήτης. Έχει
δημοσιεύσει 40+ σε περιοδικά και συνέδρια με σύστημα κριτών.
Είναι Associate Editor του επιστημονικού περιοδικού Frontiers of
Virtual Reality in Medicine. Σχεδίασε και διευθύνει τα
μεταπτυχιακά προγράμματα MA in Cinematic Arts (Media Arts,
Games and Health), και, MFA in Interactive Media (Games and
Health). Είναι απόφοιτος του Πανεπιστημίου του Ιλινόις-Σικάγο
με BFA φωτογραφία/κινηματογράφος/ηλεκτρονικά μέσα και MFA
στην ψηφιακή οπτικοποίηση (electronic visualization) με
ειδίκευση στην εικονική πραγματικότητα.


