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1.Δ ΠΟΙΟΤ ΑΠΔΤΘΤΝΔΣΑΙ ΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ  

Σν πξφγξακκα απεπζχλεηαη ζε εθπαηδεπηηθνχο, ζε εξγαδφκελνπο ζηελ ςπρηθή πγεία, ζε θνηλσληθνχο επηζηήκνλεο, ζε 

θνηηεηέο θαη θάζε πνιίηε πνπ επηζπκεί λα εκπινπηίζεη ην ζεσξεηηθφ θαη πξαθηηθφ ηνπ νπινζηάζην ή λα κνξηνδνηεζεί 

ζχκθσλα κε ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία θαη αλάινγα κε ηελ εηδηθφηεηα ηνπ (εηήζην, 436 σξψλ). Γηθαίσκα ζπκκεηνρήο έρνπλ 

επνκέλσο φινη νη ελδηαθεξφκελνη πνιίηεο, πνπ ζέινπλ λα εηζαρζνχλ ζηελ επηζηήκε ηεο Φπρνινγίαο.  

 

 

 

 

 

 

2. ΠΡΟΓΟΚΧΜΔΝΑ ΜΑΘΗΙΑΚΑ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ 

Με ηελ νινθιήξσζε ηνπ πξνγξάκκαηνο, νη επηκνξθνχκελνη/εο ζα είλαη ζε ζέζε λα: 

 θαηαλννχλ ηηο βαζηθέο ςπρνινγηθέο ζεσξίεο 

 γλσξίδνπλ ηηο λεφηεξεο εμειίμεηο ζηνλ ηνκέα ηεο ςπρνινγίαο, θαζψο θαη ηηο θαηλνηφκεο παξεκβάζεηο, φζνλ αθνξά 
ηελ ςπρηθή πγεία. 

 αλαιχνπλ ηνπο ηξφπνπο κε ηνπο νπνίνπο δξα έλαο άλζξσπνο θαζψο θαη ηα θίλεηξα ηεο ζπκπεξηθνξάο.   

 αλαπηχζζνπλ ηελ θξηηηθή ζθέςε. 

 εξκελεχνπλ κε επηζηεκνληθφ ηξφπν δηάθνξα ςπρνινγηθά θαηλφκελα. 

 

3Α. ΜΔΘΟΓΟ ΤΛΟΠΟΙΗΗ ΣΗ ΔΠΙΜΟΡΦΧΗ   

Σν εηήζην επηκνξθσηηθφ πξφγξακκα απνηειείηαη ζπλνιηθά απφ δψδεθα (12) δηδαθηηθέο κεληαίεο ελφηεηεο. Κάζε κεληαία 

ελφηεηα πεξηιακβάλεη κηα ηξίσξε δηα δψζεο ζπλάληεζε (πνπ ζα πξαγκαηνπνηείηαη Σεηάξηε ή άββαην ή Κπξηαθή θαη ψξεο 

18.00-21.00), παξάιιεια κε ασύγχρονη διαδικτυακή διδασκαλία  κέζσ πιαηθφξκαο ηειεθπαίδεπζεο.  

θνπφο ησλ δηά δψζεο ζπλαληήζεσλ είλαη ε δηαδξαζηηθή κεηάδνζε εμεηδηθεπκέλσλ γλψζεσλ, ε θηλεηνπνίεζε ησλ 

επηκνξθνπκέλσλ, ε παξνρή εξεζηζκάησλ γηα πεξαηηέξσ κειέηε κέζσ ηεο πιαηθφξκαο ηειεθπαίδεπζεο, ε παξνπζίαζε 

βησκαηηθψλ κεζφδσλ δηδαζθαιίαο θαη ε ππνζηήξημε ησλ ζπνπδαζηψλ. Υξεζηκνπνηείηαη πξσηφηππν δηδαθηηθφ πιηθφ θαη 

ζπλαθείο πξνο κειέηε πεγέο. Οη δηα δψζεο ζπλαληήζεηο ζα πινπνηνχληαη ζηηο θάησζη πφιεηο: Aγξίλην, Αζήλα, 

Αιεμαλδξνχπνιε, Ακχληαην, Βέξνηα, Βφιν, Γξάκα, Έδεζζα, Ηξάθιεην, Θεζζαινλίθε, Ισάλληλα, Κέξθπξα, Καβάια, 

Καιακάηα, Καξπελήζη, Κνδάλε, Κνκνηελή, Λάξηζα, Λάξλαθα, Ξάλζε, Οξεζηηάδα, Πάηξα, Πξέβεδα, Πχξγνο, Ρφδνο, 

έξξεο, Σξίθαια, Φιψξηλα, Υαιθίδα, Υαληά.  

ΠΡΟΟΥΗ ΑΝΑΛΟΓΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ ΘΑ ΓΙΟΡΓΑΝΧΘΟΤΝ Δ ΟΠΟΙΑΓΗΠΟΣΔ ΠΟΛΗ ΣΗ ΔΛΛΑΓΑ 

ΤΓΚΔΝΣΡΧΘΔΙ ΜΔΓΑΛΟ ΑΡΙΘΜΟ ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΜΔΝΧΝ 

Eκπαιδεσηικοί 
Εργαζόμενοι 

ζηην υστική 

σγεία 

Κοινφνικοί 

Επιζηήμονες 
Φοιηηηές 

Κάθε ενδιαθερόμενος ποσ 

επιιθσμεί να ειζατθεί ζηην 

Επιζηήμη ηης Ψστολογίας 
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Η αζχγρξνλε δηαδηθηπαθή δηδαζθαιία δελ απαηηεί ηελ ηαπηφρξνλε αιιειεπίδξαδε ησλ επηκνξθνπκέλσλ θαη ησλ 

δηδαζθφλησλ. Οη επηκνξθνχκελνη δελ είλαη αλαγθαίν λα ζπλδένληαη ζηελ πιαηθφξκα ηειεθπαίδεπζεο ηελ ίδηα ρξνληθή 

ζηηγκή. Αληίζεηα, κπνξνχλ λα επηιέγνπλ κφλνη ηνπο ην πξνζσπηθφ ηνπο εθπαηδεπηηθφ ρξνληθφ πιαίζην θαη λα κειεηνχλ ην 

εθπαηδεπηηθφ πιηθφ.  

Σν πξφγξακκα ζα νινθιεξσζεί κε κηα απνινγηζηηθή δηεκεξίδα ζε θάζε πφιε, ζπλνιηθήο δηάξθεηαο 14 σξψλ.   

3Β. ΓΙΓΑΚΟΝΣΔ  

Οη δηδάζθνληεο επηιέγνληαη απφ ην Κέληξν δηά Βίνπ Μάζεζεο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Αηγαίνπ θαηφπηλ απζηεξήο επηινγήο 

βάζεη ησλ αθαδεκατθψλ θξηηεξίσλ θαη θαλνληζκψλ πνπ έρεη ζεζπίζεη.   

 

Πεξηερφκελα πξνγξάκκαηνο 

4. ΥΡΟΝΙΚΗ ΓΙΑΡΚΔΙΑ ΚΑΙ ΚΟΣΟ ΦΟΙΣΗΗ 

Σν πξφγξακκα είλαη εηήζην θαη πηζηψλεη 436 δηδαθηηθέο ψξεο.  

 

ECVET θαη Μνξηνδνηήζεηο 

Όια καο ηα Πξνγξάκκαηα πξνζθέξνπλ Δπξσπατθέο Πηζησηηθέο Μνλάδεο Δπαγγεικαηηθήο Καηάξηηζεο ECVET. 

Δλδεηθηηθά, έλα πξφγξακκα 436 σξψλ πηζηψλεη 22 ECVET 

Σα πεξηζζφηεξα Πξνγξάκκαηα κνξηνδνηνχληαη σο ζεκηλάξηα, πνπ νξγαλψζεθαλ απφ δεκφζην Παλεπηζηήκην, αιιά ην 

πιενλέθηεκα απηφ: 

 Δμαξηάηαη απφ ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία 

 Γηαθνξνπνηείηαη αλάινγα κε ηελ εηδηθφηεηα ηνπ επηκνξθνχκελνπ 

 Γελ αθνξά ην Παλεπηζηήκην, ην νπνίν δηνξγαλψλεη ην ζεκηλάξην ΜΟΝΟ γηα ηε γλψζε θαη ηελ επαγγεικαηηθή 
ελδπλάκσζε 

Σν Παλεπηζηήκην ζηέθεηαη αξσγφο ζε θάζε πξνζπάζεηα επαγγεικαηηθήο απνθαηάζηαζεο θαη αλέιημεο ησλ 
επηκνξθνχκελσλ 

Α. ΑΚΑΓΗΜΑΨΚΔ ΤΠΟΥΡΔΧΔΙ 

Έλα ζπλνιηθφ ηεζη πνιιαπιψλ επηινγψλ (100 εξσηήζεσλ), ην νπνίν δίλεηαη ζην ηέινο ηνπ πξνγξάκκαηνο.  

ηελ χιε ησλ εμεηάζεσλ πεξηιακβάλνληαη ην πξσηφηππν δηδαθηηθφ πιηθφ, βηβιία ησλ δηδαζθφλησλ θαη επηζηεκνληθέο 
πεγέο. 

Β. ΓΙΓΑΚΣΡΑ  

Σν θφζηνο ηνπ ζεκηλαξίνπ είλαη 200 επξψ θαη ε θαηαβνιή ηνπ πνζνχ γίλεηαη εθάπαμ. Γηα ηε ιήςε ηνπ πηζηνπνηεηηθνχ ν 

επηκνξθνχκελνο δελ πξέπεη λα έρεη θακία νηθνλνκηθή ππνρξέσζε απέλαληη ζην παλεπηζηήκην.  
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5. ΓΙΓΑΚΣΙΚΔ ΔΝΟΣΗΣΔ 

Σν πξφγξακκα επηθεληξψλεηαη, αιιά δελ πεξηνξίδεηαη ζηηο παξαθάησ ελφηεηεο: 

Γηδαθηηθή Δλφηεηα  1   

Σίηινο  

Δμειηθηηθή Φπρνινγία: Γλσζηηθή θαη πλαηζζεκαηηθή αλάπηπμε θαηά ηελ 

εκβξπτθή, βξεθηθή, παηδηθή θαη εθεβηθή ειηθία. 

Πεξηγξαθή ηε ζπγθεθξηκέλε ελφηεηα ζα γίλεη αλαθνξά ζηηο εμειηθηηθέο θαζεηο ηεο 

αλάπηπμεο θαη ζπγθεθξηκέλα ζην είδνο ησλ κεηαβνιψλ πνπ ζπληεινχληαη 

ζηηο δνκέο, ιεηηνπξγίεο θαη κνξθέο ζπκπεξηθνξάο ηνπ αηφκνπ θαηά ηα 

είθνζη πξψηα ρξφληα ηεο δσήο ηνπ, θαζψο θαη ζηνπο παξάγνληεο πνπ ηηο 

πξνθαινχλ. 

Η πνξεία ηεο αλάπηπμεο ρσξίδεηαη ζε επηκέξνπο πεξηφδνπο. Ο ζπλήζεο 

ρσξηζκφο είλαη ζε πέληε πεξηφδνπο: α) πξνγελλεηηθή ή ελδνκεηξηαθή 

πεξίνδνο- Δκβξπτθή ειηθία (απφ ηε ζχιιεςε σο ηελ γέλλεζε), β) βξεθηθή 

ειηθία (απφ ηελ γέλλεζε σο ην 2ν έηνο), γ) πξνζρνιηθή ή πξψηε παηδηθή ή 

λεπηαθή ειηθία (απφ ην 3ν έσο ην 6ν έηνο), δ) ζρνιηθή ή δεχηεξε παηδηθή 

ειηθία (απφ ην 7ν έσο ην 11ν έηνο) θαη ε) εθεβηθή ειηθία (απφ ην 11ν σο ην 

20ν έηνο) (Παξαζθεπφπνπινο, 1985:38). 

Δηδηθφηεξα, ζα δνζνχλ απαληήζεηο ζηα θξίζηκα εξσηήκαηα ζρεηηθά κε ην α) 

ηη κπνξεί λα θάλεη ην παηδί ζε θάζε ειηθία θαη β) ηη ληψζεη ην παηδί φηη 

κπνξεί λα θάλεη ζε θάζε ειηθία, αλαθνξηθά κε ηνλ γλσζηηθφ θαη 

ζπλαηζζεκαηηθφ ηνκέα ηεο αλάπηπμήο ηνπ. 

Έλαξμε 1/11/2019 

Λήμε 30/11/2019 

χλνιν θφξηνπ εξγαζίαο 

επηκνξθνχκελνπ/εο ζε ψξεο 

35 ψξεο 

3 ψξεο Γηα δψζεο 

32 Γηαδηθηπαθέο ψξεο 

Δλδεηθηηθέο ζπλεδξίεο κεληαίαο ελφηεηαο 
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Δβδνκαδηαία πλεδξία 1 Α. Δηζαγσγή ζηελ Δμειηθηηθή Φπρνινγία, 

Πξνγελλεηηθή ή Δλδνκεηξηθή πεξίνδνο – Δκβξπτθή ειηθία (απφ ηελ 

ζχιιεςε σο ηε γέλλεζε) – Γλσζηηθή θαη πλαηζζεκαηηθή Αλάπηπμε ζηελ 

Βξεθηθή Ηιηθία (απφ ηελ γέλλεζε σο ην 2ν έηνο) 

Δβδνκαδηαία πλεδξία 2 B. Γλσζηηθή θαη πλαηζζεκαηηθή αλάπηπμε θαηά ηελ πξνζρνιηθή ή πξψηε 

παηδηθή ή λεπηαθή ειηθία (απφ ην 3ν σο ην 6ν έηνο) 

Δβδνκαδηαία πλεδξία 3 Γ. Γλσζηηθή θαη πλαηζζεκαηηθή αλάπηπμε θαηά ηε ζρνιηθή ή δεχηεξε 

παηδηθή ειηθία (απφ ην 7ν σο ην 11ν έηνο) 

Δβδνκαδηαία πλεδξία 4 Γ. Γλσζηηθή θαη πλαηζζεκαηηθή αλάπηπμε θαηά ηελ εθεβηθή ειηθία (απφ ην 

11ν έηνο σο ην 20ν έηνο) 

 

 

 

Γηδαθηηθή Δλφηεηα  2  

Σίηινο Δμειηθηηθή Φπρνπαζνινγία γηα παηδηά θαη εθήβνπο 
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Πεξηγξαθή ηελ ζπγθεθξηκέλε ελφηεηα ζα αλαιπζνχλ ε απνθιίλνπζα ζπκπεξηθνξά 

ησλ παηδηψλ θαη ησλ εθήβσλ, νη βαζηθφηεξεο ζπκπεξηθνξηθέο θαη 

καζεζηαθέο ηνπο δπζθνιίεο θαζψο θαη νη δηάθνξεο ζεξαπεπηηθέο 

πξνζεγγίζεηο θαη πξαθηηθέο αληηκεηψπηζήο ηνπο. Δπηπιένλ, ζα γίλεη 

αλαθνξά ζε δηάθνξεο δηαηαξαρέο, νη νπνίεο απνηεινχλ άμνλεο ηεο 

Παηδνςπρηαηξηθήο παηδηψλ θαη εθήβσλ, (θιηληθέο δηαηαξαρέο, δηαηαξαρέο 

πξνζσπηθφηεηαο, λνεηηθή πζηέξεζε, ςπρνθνηλσληθά θαη πεξηβαιινληηθά 

πξνβιήκαηα θ.α.) θαη ζχληνκε αλαθνξά γηα ηελ αηηηνινγία ηεο θάζε 

δηαηαξαρήο θαη γηα ηνπο ηξφπνπο παξέκβαζεο. 

ηελ ζπλέρεηα, ζα αλαιπζνχλ νη βαζηθέο ςπρνκεηξηθέο αξρέο, ηα φξγαλα 

κέηξεζεο θαη ε ζηάζκηζή ηνπο θαζψο θαη νη θιίκαθεο αλίρλεπζεο 

αλαπηπμηαθψλ δηαηαξαρψλ. Δπηπιένλ, ζα παξνπζηαζηεί ην παηδηθφ 

ηρλνγξάθεκα, ε αλάπηπμε δεμηνηήησλ ζρεδίαζεο ζηα παηδηά, ε εθηίκεζε 

ηνπ πλεπκαηηθνχ ηνπο επηπέδνπ κέζσ ησλ ζρεδίσλ, ηα ζηάδηα ηεο 

θαιιηηερληθήο ηνπο αλάπηπμεο, ε αμηνιφγεζε ησλ ζρεδίσλ ηνπο θαζψο θαη 

ην ηεζη ηεο νηθνγέλεηαο. 

Έλαξμε 1/12/2019 

Λήμε 30/12/2019 

χλνιν θφξηνπ εξγαζίαο 

επηκνξθνχκελνπ/εο ζε ψξεο 

35 ψξεο 

3 ψξεο Γηα δψζεο 

32 Γηαδηθηπαθέο ψξεο 

Δλδεηθηηθέο ζπλεδξίεο κεληαίαο ελφηεηαο 

Δβδνκαδηαία πλεδξία 1 Α. Δηζαγσγή ζηελ Δμειηθηηθή Φπρνπαζνινγία – απνθιίλνπζα 

ζπκπεξηθνξά – πξνβιήκαηα ζπκπεξηθνξάο 

Δβδνκαδηαία πλεδξία 2 Β. Πξαθηηθέο αληηκεηψπηζεο ηεο απνθιίλνπζαο ζπκπεξηθνξάο ζηα ζρνιεία 

– Η γλσζηαθή - ζπκπεξηθνξηζηηθή ζεξαπεία 

Δβδνκαδηαία πλεδξία 3 Γ. Φπρνκεηξία 

Δβδνκαδηαία πλεδξία 4 Γ. Παηδηθφ Ιρλνγξάθεκα  
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Γηδαθηηθή Δλφηεηα  3 

Σίηινο Κνηλσληθή αλαπαξάζηαζε ηεο πγείαο θαη ηεο λφζνπ - ζηίγκα 

Πεξηγξαθή Η ζεκαηηθή ελφηεηα εκβαζχλεη ζηηο θνηλσληθέο αλαπαξαζηάζεηο ηεο 

αζζέλεηαο ζε ζρέζε κε ην ζηίγκα. Μέζα απφ ηα πεδία ηεο Κνηλσληνινγίαο 

θαη Φπρνινγίαο ηεο Τγείαο θαη ηεο Αζζέλεηαο θαη ηεο Κνηλσληνινγίαο ηνπ 

ψκαηνο, ζε ζπλνκηιία κε ηελ εξγνγξαθία ηνπ Goffman ζην πιαίζην ησλ 

εξκελεπηηθψλ πξνζεγγίζεσλ, θσηίδεηαη ν ξφινο ησλ δξψλησλ θνηλσληθψλ 

ππνθεηκέλσλ ζε ζρέζε κε ην ζηίγκα θαη ηελ εκπεηξία ηεο αζζέλεηαο. Δηδηθή 

εζηίαζε δίλεηαη ζην «πάζρνλ ζψκα» ζε ζχλδεζε κε ην ζηίγκα, σο 

απφξξνηα ησλ θαλνληζηηθψλ πξνηχπσλ πεξί ηνπ «θπζηνινγηθνχ» θαη ηνπ 

«κε θαλνληθνχ». πλαθφινπζα, νη επηκνξθνχκελεο θαη νη επηκνξθψκελνη 

ζα εζηηάζνπλ ζε εκπεηξηθέο κειέηεο θαη έξεπλεο νη νπνίεο επηθεληξψλνληαη 

ζηηο βησκέλεο εκπεηξίεο ζε ζρέζε κε ην ζηίγκα θαη ηελ αζζέλεηα, ζην 

πιαίζην πνηθίισλ παξαδεηγκάησλ φπσο απηά ηεο νξνζεηηθφηεηαο, ηεο 

ιέπξαο, ηεο επηιεςίαο θ.α 

Έλαξμε 1/1/2020 

Λήμε 31/1/2020 

χλνιν θφξηνπ εξγαζίαο 

επηκνξθνχκελνπ/εο ζε ψξεο 

35 ψξεο 

3 ψξεο Γηα δψζεο 

32 Γηαδηθηπαθέο ψξεο 

Δλδεηθηηθέο ζπλεδξίεο κεληαίαο ελφηεηαο 

Δβδνκαδηαία πλεδξία 1 Α. Η θνηλσληθή αλαπαξάζηαζε ζε ζέκαηα πγείαο 

Δβδνκαδηαία πλεδξία 2 Β. Κνηλσληνινγηθή αλάιπζε ηεο πγείαο θαη ηεο αζζέλεηαο 

Δβδνκαδηαία πλεδξία 3 Γ. Σν θνηλσληθφ ζηίγκα ηεο λφζνπ 
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Δβδνκαδηαία πλεδξία 4 Γ. Σν ζηίγκα ηεο ςπρηθήο λφζνπ 

 

 

Γηδαθηηθή Δλφηεηα  4 

Σίηινο Μαζεζηαθέο δπζθνιίεο, ππεξθηλεηηθφηεηα θαη δηάζπαζε πξνζνρήο. 

Πεξηγξαθή Με ηνλ φξν καζεζηαθέο δπζθνιίεο αλαθεξφκαζηε ζε αλαπηπμηαθέο 

δηαηαξαρέο, νη νπνίεο εκθαλίδνληαη ζπρλά ζην ζρνιηθφ πεξηβάιινλ σο 

«εηδηθή» καζεζηαθή δπζθνιία ζηελ αλάγλσζε, ζηελ γξαθή θαη ζηα 

καζεκαηηθά. ηελ Διιάδα ν φξνο μεθίλεζε ζηηο αξρέο ηεο δεθαεηίαο ηνπ ΄80 

(Σδνπξηάδνπ, 1979, Πφξπνδαο, 1981). Οη πξψηεο ελδείμεηο καζεζηαθψλ 

δπζθνιηψλ θαίλνληαη ζηελ πξνζρνιηθή ειηθία θαη παξακέλνπλ ζηελ 

εθεβηθή θαη ελήιηθε δσή, ησλ αηφκσλ, γη‟ απηφ ην ιφγν ραξαθηεξίδνληαη σο 

«δπζθνιίεο δσήο» (Silver, 1987). Η εθδήισζή ηνπο ζπλδέεηαη κε ηελ 

ζρνιηθή κάζεζε θαη κπνξνχκε λα ηηο αμηνινγήζνπκε κφλν ζηελ πεξίπησζε 

πνπ νη καζεηέο έρνπλ αξρίζεη ηελ ηππηθή ηνπο θνίηεζε ζην ζρνιηθφ 

πεξηβάιινλ (Σδνπξηάδνπ, 2011). ηελ πεξίπησζε ησλ καζεζηαθψλ 

δπζθνιηψλ πξνθχπηεη αζπκβαηφηεηα αλάκεζα ζηηο ηθαλφηεηεο θαη ζηελ 

επίδνζε, αλάκεζα ζηελ λνεκνζχλε θαη ζηελ επίδνζε. Οη ίδηεο ηφζν σο 

επηζηεκνληθή έλλνηα φζν θαη σο πεξίπησζε εθπαηδεπηηθήο πνιηηηθήο, 

απνηεινχλ έλα πεδίν αδηεπθξίληζην έσο θαη ζήκεξα. Η αληηκεηψπηζή ηνπο, 

βαζίδεηαη ζηελ αμηνιφγεζε, ελψ είλαη βέβαην πσο νη καζεηέο κε 

καζεζηαθέο δπζθνιίεο έρνπλ αλάγθε, φρη απιψο απφ εηδηθή αγσγή, αιιά 

θαη απφ εμεηδηθεπκέλα πξνγξάκκαηα, ηα νπνία έρνπλ ηε βάζε ηνπο ζηελ 

θαιιηέξγεηα ησλ δηεξγαζηψλ ζθέςεο θαη ηεο κεηαγλσζηηθήο ηνπο 

ηθαλφηεηαο, ελψ ηαπηφρξνλα βνεζνχλ ηνπο καζεηέο λα θαιιηεξγήζνπλ ηηο 

ζηξαηεγηθέο εθείλεο, νη νπνίεο ζα ηνπο θαηαζηνχλ ρξήζηκεο πξνθεηκέλνπ λα 

βειηηψζνπλ ηηο ειιείςεηο ηνπο. Σν πεδίν ησλ καζεζηαθψλ δπζθνιηψλ είλαη 

επξχ θαη εκπεξηέρεη ειιείκαηα ησλ καζεηψλ ζε δηάθνξνπο ηνκείο, ηνπο 

νπνίνπο ζα εμεηάζνπκε. 

Έλαξμε 01/2/2020 

Λήμε 28/2/2020 
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χλνιν θφξηνπ εξγαζίαο 

επηκνξθνχκελνπ/εο ζε ψξεο 

35 ψξεο 

3 ψξεο Γηα δψζεο 

32 Γηαδηθηπαθέο ψξεο 

Δλδεηθηηθέο ζπλεδξίεο κεληαίαο ελφηεηαο 

Δβδνκαδηαία πλεδξία 1 Α. Μαζεζηαθέο Γπζθνιίεο. Δίδε θαη πξνζεγγίζεηο. 

Δβδνκαδηαία πλεδξία 2 Β. Μχζνη θαη αιήζεηεο γηα ηηο καζεζηαθέο δπζθνιίεο – Αληηκεηψπηζε 

Δβδνκαδηαία πλεδξία 3 Γ. Γηάζπαζε πξνζνρήο 

Δβδνκαδηαία πλεδξία 4 Γ. Τπεξθηλεηηθφηεηα 

 

 

Γηδαθηηθή Δλφηεηα  5 

Σίηινο Αλαπηπμηαθέο δηαηαξαρέο θαη απηηζκφο 
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Πεξηγξαθή Με ηνλ φξν «Αλαπηπμηαθή δηαηαξαρή» πεξηγξάθνπκε λνεηηθέο ή 

λεπξνθπζηνινγηθέο αδπλακίεο ή ειιείκαηα, ηα νπνία εθδειψλνληαη πνιχ 

λσξίο ζην άηνκν θαη αθνξνχλ ζηελ καζεζηαθή-εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία, 

ηελ θηλεηηθή ιεηηνπξγία θαη ηελ θνηλσληθή ηνπ πξνζαξκνγή. Γηαθξίλνληαη 

ζε ήπηαο, κέηξηαο θαη ζνβαξήο δπζθνιίαο θαη πξνζδηνξίδνπλ ηηο 

δηαηαξαρέο ηεο λνεηηθήο ζηέξεζεο, ηεο εγθεθαιηθήο δπζιεηηνπξγίαο, ηνπ 

θάζκαηνο ηνπ απηηζκνχ, ησλ γελεηηθψλ θαη ρξσκνζσκηθψλ αλσκαιηψλ 

(ζχλδξνκν Down, ζχλδξνκν εχζξαπζηνπ Υ) θαη ησλ εηδηθψλ 

αλαπηπμηαθψλ, καζεζηαθψλ θαη δεπηεξνγελψλ γισζζηθψλ δηαηαξαρψλ. Ο 

φξνο «Γηαηαξαρή ηνπ Απηηζηηθνχ Φάζκαηνο» (ΓΑΦ) ρξεζηκνπνηείηαη 

πξνθεηκέλνπ λα πεξηγξάςεη έλα επξχ θάζκα λεπξν-αλαπηπμηαθψλ 

δηαηαξαρψλ κε θνηλά ραξαθηεξηζηηθά, φπσο ηα ειιείκαηα ζε θνηλσληθέο - 

επηθνηλσληαθέο δεμηφηεηεο, ηα πεξηνξηζκέλα ελδηαθέξνληα, θαζψο θαη ηα 

επαλαιεπηηθά πξφηππα ζπκπεξηθνξάο. 

Οη βαζηθέο έλλνηεο θαηά είδε ησλ αλαπηπμηαθψλ δηαηαξαρψλ, ηα 

ραξαθηεξηζηηθά ηεο δηαηαξαρήο ηνπ απηηζηηθνχ θάζκαηνο θαζψο θαη ε 

αλάιπζε ηνπ εμαηνκηθεπκέλνπ εθπαηδεπηηθνχ πξνγξάκκαηνο πνπ θαιχπηεη 

ηηο αλάγθεο ησλ παηδηψλ κε ΓΑΦ ζπληζηνχλ ην βαζηθφ αληηθείκελν κειέηεο 

ηεο παξνχζαο ελφηεηαο. 

Έλαξμε 01/3/2020 

Λήμε 31/3/2020 

χλνιν θφξηνπ εξγαζίαο 

επηκνξθνχκελνπ/εο ζε ψξεο 

35 ψξεο 

3 ψξεο Γηα δψζεο 

32 Γηαδηθηπαθέο ψξεο 

Δλδεηθηηθέο ζπλεδξίεο κεληαίαο ελφηεηαο 

Δβδνκαδηαία πλεδξία 1 Α. Δηζαγσγή ζην θάζκα ηνπ απηηζκνχ 

Δβδνκαδηαία πλεδξία 2 Β. Γηαγλσζηηθά Κξηηήξηα ηεο λνεηηθήο αδπλακίαο, ησλ δηαηαξαρψλ ηεο 

επηθνηλσλίαο θαη ηελ δηαηαξαρή ειιεηκκαηηθήο πξνζνρήο/ππεξθηλεηηθφηεηα 

Δβδνκαδηαία πλεδξία 3 Γ. Γηαγλσζηηθά Κξηηήξηα ηεο εηδηθήο καζεζηαθήο δηαηαξαρήο θαη ησλ 

θηλεηηθψλ δηαηαξαρψλ 
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Δβδνκαδηαία πλεδξία 4 Γ. Πξνζεγγίζεηο πνπ έρνπλ ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηελ ππνζηήξημε ησλ 

παηδηψλ κε Γηάγλσζε ΓΑΦ. 

 

 

Γηδαθηηθή Δλφηεηα  6 

Σίηινο Η απηνεθηίκεζε θαη ε κέηξεζή ηεο 
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Πεξηγξαθή Ο φξνο απηνεθηίκεζε αλαθέξεηαη γεληθά ζην πψο αηζζάλνληαη νη άλζξσπνη 

γηα ηνλ εαπηφ ηνπο. εκαληηθή είλαη ε δηάθξηζε αλάκεζα ζηελ γλσζηηθή θαη 

ζπλαηζζεκαηηθή δηάζηαζε ηεο απηνεθηίκεζεο, εθφζνλ ζπλεπάγεηαη 

δηαθνξεηηθφ κεραληζκφ αλάπηπμήο ηεο θαη κεζφδνπο ηξνπνπνίεζήο ηεο. 

Πνιινί εξεπλεηέο έρνπλ δψζεη θαηά θαηξνχο δηάθνξνπο νξηζκνχο γηα ηελ 

απηνεθηίκεζε θαη έρνπλ αλαπηχμεη δηάθνξεο ζεσξίεο εθθηλψληαο απφ 

δηαθνξεηηθά ζεκεία θαη πξνζεγγίζεηο (Rosenberg, Carl Rogers, William 

James, Robert White, Baumrind, Stanley Coopersmith, Braden). 

Καηά ηνλ Rosenberg ε  απηνεθηίκεζε σο ζηάζε πεξηέρεη ην γλσζηηθφ, ην 

ζπλαηζζεκαηηθφ θαη πξαμηαθφ ζηνηρείν θαη ζεσξήζεθε φηη κπνξεί λα 

κεηξεζεί. Η θιίκαθα κέηξεζεο ηεο απηνεθηίκεζεο (1965) άλνημε ην δξφκν ζε 

ρηιηάδεο εκπεηξηθέο κειέηεο. Ο Coopersmith (1967) αλέπηπμε κηα θιίκαθα 

απηνεθηίκεζεο (1975, 19981), πνπ είλαη ην πην επξχηαηα ρξεζηκνπνηεκέλν 

φξγαλν αμηνιφγεζεο ζηελ ηζηνξία απηνχ ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ επηζηεκνληθνχ 

πεδίνπ. 

Δπηπιένλ, ζηελ  ελ ιφγσ ελφηεηα ζα παξνπζηαζηεί ε ζρέζε ηεο 

απηνεθηίκεζεο κε άιιεο ςπρνινγηθέο θαη θνηλσληθέο κεηαβιεηέο θαη ζα 

αλαθεξζνχλ έξεπλεο πνπ έρνπλ δηεμαρζεί ζηνλ ειιεληθφ ρψξν 

(απηνεθηίκεζε θαη ζρνιηθή πξνζαξκνγή θαθνπνηεκέλσλ – παξακειεκέλσλ 

παηδηψλ, απηνεθηίκεζε εθήβσλ). 

Θα γίλεη επίζεο αλαθνξά ζηνπο έμη ππιψλεο ηεο απηνεθηίκεζεο θαζψο θαη 

ζηελ αλάπηπμε ηεο απηνεθηίκεζεο θαηά ηε βξεθηθή, παηδηθή θαη εθεβηθή 

ειηθία. 

Αμηνζεκείσην είλαη φηη ηα παηδηά αξρίδνπλ λα κνξθνπνηνχλ ηα πξψηα 

ζπλαηζζήκαηα απηνεθηίκεζεο ηηο πξψηεο έμη εβδνκάδεο ηεο δσήο ηνπο, 

αλάινγα κε ην πψο εθηηκνχλ φηη ν θφζκνο αληηδξά ζηηο ζσκαηηθέο θαη 

ζπλαηζζεκαηηθέο ηνπο αλάγθεο. 

Καζψο δηέξρνληαη ηα πνηθίια ζηάδηα ηεο αλάπηπμεο, ε απηνεθηίκεζή ηνπο 

ηξνπνπνηείηαη αλάινγα κε ην πψο αληηδξνχλ νη ζεκαληηθνί γη‟ απηνχο 

ελήιηθεο ζηηο αλάγθεο ηνπο θαη ην βαζκφ πνπ απηέο νινθιεξψλνληαη 

επηηπρψο ζε θάζε αλαπηπμηαθφ ζηάδην.  

Έλαξμε 01/4/2020 
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Λήμε 30/4/2020 

χλνιν θφξηνπ εξγαζίαο 

επηκνξθνχκελνπ/εο ζε ψξεο 

35 ψξεο 

3 ψξεο Γηα δψζεο 

32 Γηαδηθηπαθέο ψξεο 

Δλδεηθηηθέο ζπλεδξίεο κεληαίαο ελφηεηαο 

Δβδνκαδηαία πλεδξία 1 Α. Οξηζκνί θαη βαζηθφηεξεο ζεσξίεο ηεο απηνεθηίκεζεο 

Δβδνκαδηαία πλεδξία 2 Β. Οη έμη ππιψλεο ηεο απηνεθηίκεζεο 

Δβδνκαδηαία πλεδξία 3 Γ. Η αλάπηπμε ηεο απηνεθηίκεζεο θαηά ηε βξεθηθή, παηδηθή θαη εθεβηθή 

ειηθία 

Δβδνκαδηαία πλεδξία 4 Γ. Έξεπλεο γηα ηελ απηνεθηίκεζε 

 

 

Γηδαθηηθή Δλφηεηα  7 

Σίηινο Αμηνιφγεζε πξνζσπηθφηεηαο 
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Πεξηγξαθή  Η πξνζσπηθφηεηα απνηειεί έλα ζηαζεξφ ζρήκα ζπκπεξηθνξάο θαη 

ραξαθηεξηζηηθψλ πνπ μερσξίδνπλ θάζε άηνκν. Αλαπαξηζηά εθείλα ηα 

ραξαθηεξηζηηθά ηνπ αηφκνπ ηα νπνία ην θάλνπλ λα μερσξίδεη απφ ηα άιια- 

πνπ ιεηηνπξγνχλ σο ζηαζεξά πξφηππα ηνπ ζπλαηζζήκαηνο, ηεο ζθέςεο θαη 

ηεο ζπκπεξηθνξάο (απηά ηα 3 ζπλδένληαη κεηαμχ ηνπο). Οη δηάθνξεο 

ζεσξίεο πξνζσπηθφηεηαο πξνζπαζνχλ λα απαληήζνπλ θαη λα 

εξκελεχζνπλ ηα αθφινπζα εξσηήκαηα: α) Πψο είλαη ηα άηνκα; Πνηα είλαη ηα 

ραξαθηεξηζηηθά ηνπ αηφκνπ (εηιηθξηλέο, κε πςειέο πξνζδνθίεο θ.ιπ.) θαη 

πσο έρνπλ νξγαλσζεί κεηαμχ ηνπο; β) Πψο έγηλαλ έηζη φπσο είλαη; Πνηνη 

είλαη νη θαζνξηζηηθνί παξάγνληεο (γελεηηθνί θαη πεξηβαιινληηθνί 

παξάγνληεο) πνπ επέδξαζαλ ζηελ δηακφξθσζε ηεο πξνζσπηθφηεηαο; γ) 

Γηαηί ζπκπεξηθέξνληαη έηζη φπσο ζπκπεξηθέξνληαη; Πνηνη είλαη νη ιφγνη ηεο 

ζπγθεθξηκέλεο ζπκπεξηθνξάο; (δει. ηα θίλεηξα θαη νη ζηφρνη). Έρνπλ 

αλαπηπρζεί αξθεηέο ζεσξίεο πξνζσπηθφηεηαο πξνζπαζψληαο  λα 

απαληήζνπλ ζηα παξαπάλσ εξσηήκαηα φπσο, ςπρνδπλακηθέο ζεσξίεο, 

ζπκπεξηθνξηζηηθέο ζεσξίεο (ζεσξίεο κάζεζεο), 

αλζξσπηζηηθέο/ππαξμηζηηθέο ζεσξίεο. Μνξθνινγηθή Πξνζέγγηζε ή Θεσξία 

ηνπ Gelstat, πζηεκηθή πξνζέγγηζε, πλζεηηθή πξνζέγγηζε θ.ιπ. (1918). Η 

αμηνιφγεζε ηεο πξνζσπηθφηεηαο γίλεηαη κε ςπρνηερληθά κέζα, ηα νπνία 

κπνξνχκε λα ηα ηαμηλνκήζνπκε ζε δπν θαηεγνξίεο, ζηα εξσηεκαηνιφγηα 

πξνζσπηθφηεηαο θαη ζηα πξνβνιηθά ηεζη. Κάζε εξσηεκαηνιφγην είλαη έλαο 

θαηάινγνο εξσηήζεσλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ πξνζσπηθή ζπκπεξηθνξά 

ηνπ αηφκνπ (ηηο αληηδξάζεηο πνπ έρεη, ηηο πξνηηκήζεηο ηνπ θ.α.) ε ειάρηζην 

ρξφλν απηφ πνπ δηεμάγεη ηα ηεζη κπνξεί λα πάξεη ρξήζηκεο πιεξνθνξίεο 

γηα ην άηνκν. νβαξφ κεηνλέθηεκα είλαη φηη νη απαληήζεηο εμαξηψληαη απφ 

ηελ εηιηθξίλεηα θαη ηελ δηάζεζε γηα ζπλεξγαζία ηνπ αηφκνπ πνπ 

ζπκπιεξψλεη ηα εξσηεκαηνιφγηα. Σν πην επξέσο δηαδεδνκέλν 

εξσηεκαηνιφγην πξνζσπηθφηεηαο είλαη ην Μηλεζφηα Πνιπθαζηθφ 

Δξσηεκαηνιφγην Πξνζσπηθφηεηαο (Minesota, Multiphasic Personality 

Inventory) φπνπ ην άηνκν θαιείηαη λα απαληήζεη ζε 565 εξσηήζεηο πνπ 

απνθαιχπηνπλ πνιιά γηα ηε ςπρνζσκαηηθή πγεία θαη ηελ θνηλσληθή ηνπ 

πξνζαξκνγή. Σα πξνβνιηθά ηεζη ζηεξίδνληαη ζηελ γεληθή αξρή φηη αλ 

παξνπζηάζνπκε ζε έλα άηνκν έλα ζαθέο εξέζηζκα (φπσο είλαη κηα αφξηζηε 

εηθφλα, ε ζπκπιήξσζε κηαο πξφηαζεο θηι), νη απαληήζεηο πνπ ζα δψζεη 

ην άηνκν απηφ ζα ζηεξίδνληαη ζηελ εζσηεξηθή ηνπ θαηάζηαζε θαη ειάρηζηα 

ζηα εμσηεξηθά εξεζίζκαηα. Θα «πξνβάιιεη» κε ιίγα ιφγηα ηηο αζπλείδεηεο 

ζθέςεηο, επηζπκίεο θ.α. ζην εξέζηζκα. Πιενλέθηεκα απνηειεί φηη ν 

εμεηαδφκελνο δελ γλσξίδεη ηελ ζεκαζία ησλ απαληήζεσλ θαη έηζη ν 
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θίλδπλνο λα απνθξχςεη ηελ αιήζεηα είλαη κηθξφο. Δπίζεο ππάξρεη 

πεξηνξηζκφο ζηα ζέκαηα θαη έηζη ην άηνκν απαληά ζχκθσλα κε ηηο 

βαζχηεξεο ελνξκήζεηο ηνπ. Σν θπξηφηεξν πξνβνιηθφ ηεζη είλαη ηνπ Herman 

Rorschach (απνηεινχκελν απφ 10 ζρήκαηα απφ κειάλη), ην Σεζη Θεκαηηθήο 

Αληίιεςεο (Thematic. Apperception.Test), To Σεζη Θεκαηηθήο Αληίιεςεο 

γηα παηδηά (Children‟s Apperception Test) πνπ απνηεινχληαη απφ κηα ζεηξά 

εηθφλσλ (20 γηα ηνπο ελήιηθεο θαη 10 γηα ηα παηδηά) απεηθνλίδνπλ δηάθνξεο 

δξαζηεξηφηεηεο ηεο θαζεκεξηλήο δσήο.  
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Έλαξμε 01/5/2020 

Λήμε 31/5/2020 

χλνιν θφξηνπ εξγαζίαο 

επηκνξθνχκελνπ/εο ζε ψξεο 

35 ψξεο 

3 ψξεο Γηα δψζεο 

32 Γηαδηθηπαθέο ψξεο 

Δλδεηθηηθέο ζπλεδξίεο κεληαίαο ελφηεηαο 

Δβδνκαδηαία πλεδξία 1 Α. Θεσξίεο πξνζσπηθφηεηαο (Φπρνδπλακηθέο ζεσξίεο/πκπεξηθνξηζηηθέο 

ζεσξίεο (ή ζεσξίεο κάζεζεο/Αλζξσπηζηηθέο/Τπαξμηζηηθέο ζεσξίεο) 

Δβδνκαδηαία πλεδξία 2 Β. Η Μνξθνινγηθή Πξνζέγγηζε ή Θεσξία Gelstat θαη ην Μνληέιν ηεο 

πκβαηφηεηαο 

Δβδνκαδηαία πλεδξία 3 Γ. Θεσξίεο ραξαθηεξηζηηθψλ θαη παξαγφλησλ θαη ην βηνινγηθφ κνληέιν 

Δβδνκαδηαία πλεδξία 4 Γ. πζηεκηθφ θαη ζπλζεηηθή πξνζέγγηζε 

 

 

Γηδαθηηθή Δλφηεηα  8 

Σίηινο Φπρνζεξαπεπηηθέο παξεκβάζεηο 
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Πεξηγξαθή  Φπρνζεξαπεία είλαη ε ζεξαπεπηηθή παξέκβαζε πνπ βαζίδεηαη ζηελ 

ιεθηηθή επηθνηλσλία αλάκεζα ζηνλ πειάηε θαη ηνλ ζεξαπεπηή, θαη ζηε 

ζρέζε κεηαμχ ηνπο, ε νπνία απνζθνπεί ζην λα βνεζήζεη ηνλ πειάηε λα 

αληηκεησπίζεη ηα πξνβιήκαηα ηνπ, λα πξνζαξκνζηεί ζηε δσή, λα 

αλαθνπθηζηεί απφ ηα δπζάξεζηα ςπρνινγηθά ζπκπηψκαηα, λα βειηηψζεη ηε 

λνεηηθή ηνπ θαηάζηαζε ή/θαη λα ζπκβάιεη ζηελ θνηλσληθή ηνπ επαλέληαμε, 

επηηξέπνληαο ηνπ λα δήζεη κηα φζν ην δπλαηφλ ηθαλνπνηεηηθή δσή. Έρνπλ 

αλαπηπρζεί δηάθνξα είδε Φπρνζεξαπείαο: 1) Η ςπραλάιπζε είλαη κηα 

κνξθή ςπρνζεξαπείαο, πνπ ζεκειίσζε ν Sigmund Freud. Η ςπραλάιπζε 

ηνλίδεη ηελ ζεκαζία ησλ παηδηθψλ εκπεηξηψλ ζηελ ζεκαζία ηεο 

πξνζσπηθφηεηαο. Η αλζξψπηλε ζπκπεξηθνξά θαζνξίδεηαη θαηά θχξην ιφγν 

απφ αζπλείδεηεο δπλάκεηο πνπ πεγάδνπλ απφ πξσηφγνλεο 

ζπλαηζζεκαηηθέο αλάγθεο, παξά απφ ηε ινγηθή. Η θπξηφηεξε θάζε ζηελ 

ςπραλάιπζε είλαη ε κεηαβίβαζε, θαηά ηελ νπνία ν αζζελήο αληηδξά σο 

πξνο ηνλ αλαιπηή ηνπ ζαλ λα ήηαλ έλα ζεκαληηθφ πξφζσπν απφ ην 

παξειζφλ. Η εμσηεξίθεπζε απηή απνηειεί ζεκαληηθή αλαθνχθηζε, δηφηη ν 

αζζελήο ιακβάλεη απφ ηνλ ςπραλαιπηή θαηαλφεζε θαη ππνζηήξημε. 

Δλδείθλπηαη γηα ηε ζεξαπεία δηαηαξαρψλ πξνζσπηθφηεηαο 2) Η γλσζηηθή - 

ζπκπεξηθνξηζηηθή ζεξαπεία απνηειεί ηνλ ζπλδπαζκφ δπν ζεσξεηηθψλ 

θαηεπζχλζεσλ, ηεο γλσζηαθήο ε νπνία ζεκειηψζεθε απφ ηνλ A.Breck ηελ 

δεθαεηία ηνπ ΄70 θαη ηεο θιαζηθήο ζπκπεξηθνξηθήο ζεσξίαο. Οη γλσζηαθέο 

ηερληθέο απνζθνπνχλ πεξηζζφηεξν ζηελ ακθηζβήηεζε ησλ 

δπζιεηηνπξγηθψλ ζθέςεσλ θαη πεπνηζήζεσλ, ελψ νη ζπκπεξηθνξηθέο 

ηερληθέο ζηελ δηαρείξηζε ηεο ζπκπεξηθνξάο απνθπγήο νξηζκέλσλ 

θαηαζηάζεσλ. Απηφ επηηπγράλεηαη κε ηελ ζηαδηαθή 

επαλαδξαζηεξηνπνίεζε ηνπ πάζρνληα ζηηο δξαζηεξηφηεηεο πνπ απέθεπγε. 

3) πζηεκηθή Φπρνζεξαπεία νλνκάδεηαη ε ςπρνινγηθή πξνζέγγηζε θαηά 

ηελ νπνία ην άηνκν αλαιχεηαη ζην πιαίζην (πεξηβάιινλ) ζην νπνίν αλήθεη, 

ζε νηθνγελεηαθφ, εξγαζηαθφ, θνηλσληθφ θαη πνιηηηζηηθφ επίπεδν. Η 

ζπζηεκηθή ζεξαπεία έρεη ηηο ξίδεο ηεο ζηελ νηθνγελεηαθή ζεξαπεία. 

πγθεθξηκέλα, νη ξίδεο ηεο μεθηλνχλ απφ ηελ Μάξα ειβίλη Παιαηζφιη, αιιά 

πξνέξρεηαη επίζεο απφ ηνπο αιβαληφξ Μηλνχηζηλ, Μάξετ Μπφνπελ, Ιβάλ 

Ναγθί, θαη ηελ Βηξηδίληα άηηξ θαη Σδέη Υάιετ ηνπ Ιλζηηηνχηνπ Φπρηθήο 

Έξεπλαο ηνπ Πάιν Άιην. Η ζπζηεκηθή ζεξαπεία εζηηάδεη ζε 

δπζιεηηνπξγηθέο ζπκπεξηθνξέο πνπ αθνξνχλ ηνλ θψδηθα επηθνηλσλίαο 

φινπ ηνπ ζπζηήκαηνο (νηθνγέλεηα, θνηλσλία, εξγαζία, νκάδα). Η κε 

παξαγσγηθή ζπκπεξηθνξά ελφο αηφκνπ ζην ζχζηεκα επεξεάδεη 

αλαπφθεπθηα θάζε κέινο μερσξηζηά. Η ζπληήξεζε κηαο θαηάζηαζεο ζην 
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ζχζηεκα φρη κφλν δηαησλίδεη ην πξφβιεκα αιιά επηδξά ζεκαληηθά ζηελ 

ςπρνζχλζεζε ηνπ αηφκνπ μερσξηζηά. 4) Πξνζσπνθεληξηθή/πειαηνθεληξηθή 

ζεξαπεία αλαπηχρζεθε κεηαμχ ηνπ 1940 θαη 1950 απφ ηνλ Carl Rogers, ν 

νπνίνο πξνηείλεη φηη ε ςπρνζεξαπεία κπνξεί λα είλαη πην απιή, αηζηφδνμε 

θαη ζεξκή κνξθή ζεξαπεπηηθήο παξέκβαζεο. χκθσλα κε ηνλ Rogers έλα 

άηνκν ζπκπεξηθέξεηαη κε βάζε ην πψο αληηιακβάλεηαη κηα θαηάζηαζε. 

Δπεηδή θαλέλαο δελ μέξεη ηφζν θαιά φζν ίδηνο ηελ θαηάζηαζή ηνπ, ν 

θαζέλαο είλαη ν θαιχηεξνο εηδηθφο γηα ηνλ εαπηφ ηνπ. Η πξνζσπνθεληξηθή 

πξνζέγγηζε δίλεη ηδηαίηεξε βάζε ζην πσο είλαη δνκεκέλνο ν εαπηφο καο. 

χκθσλα κ΄ απηή, ε ςπρνινγηθή δπζιεηηνπξγία νθείιεηαη ζηελ ζχγθξνπζε 

ηνπ εαπηνχ πνπ νθείινπκε λα έρνπκε (ηδεαηνχ εαπηνχ) κε ηα θαζεκεξηλά 

βηψκαηα καο. Ο πειάηεο είλαη ειεχζεξνο λα θέξεη φπνην ζέκα ηνλ 

απαζρνιεί  θαη ζην βαζκφ πνπ κπνξεί θαη ζέιεη λα ην ζπδεηήζεη. Απέλαληη 

ηνπ βξίζθεη έλαλ άλζξσπν πνπ είλαη  εθεί, νιφθιεξνο θαη αιεζηλφο, γηα λα 

ηνλ αθνχζεη θαη λα πξνζπαζήζεη λα ην θαηαιάβεη βαζηά θαη λα ηνλ 

απνδερηεί εηιηθξηλά έηζη φπσο είλαη, ρσξίο λα ηνλ θαηεπζχλεη πξνο κηα 

απφθαζε. Η ζεξαπεία Gelstat αλαπηχρζεθε ηελ δεθαεηία ηνπ 1940 απφ 

ηνπο Fritz Perls, Laura Perls, θαη Paul Goodman. Η ιέμε Gelstat 

κεηαθξάδεηαη ζηα ειιεληθά σο «κνξθή» αιιά θαη σο «φιν». Η ζεξαπεία 

Gelstat επηθεληξψλεηαη ζην ζχλνιν ηεο εκπεηξίαο πνπ έρεη ην άηνκν καδί κε 

ηηο ζθέςεηο ηνπ, ηα ζπλαηζζήκαηα ηνπ θαη ηηο πξάμεηο ηνπ. Κχξηνο ζηφρνο 

είλαη λα απνθηήζεη ην άηνκν επίγλσζε ηνπ εαπηνχ ηνπ. 5)Η Glestat 

ζεξαπεία επηθεληξψλεηαη ζην ηη ζπκβαίλεη εθείλε ηε ζηηγκή, παξά ζε απηφ 

πνπ ζπδεηηέηαη (ην πεξηερφκελν). ηε ζεξαπεία, ην άηνκν ζπλεηδεηνπνηεί ηη 

θάλεη, πσο ην θάλεη ελψ ηελ ίδηα ζηηγκή καζαίλεη λα εθηηκά θαη λα 

απνδέρεηαη ηνλ εαπηφ ηνπ. Ο ζεξαπεπφκελνο καζαίλεη ζηαδηαθά ηε δηαθνξά 

αλάκεζα ζε απηφ πνπ είλαη θαη αλάκεζα ζε απηφ πνπ θαίλεηαη φηη είλαη. 

Καηαλνψληαο πιήξσο απηή ηε δηαθνξά, κπνξεί λα αλαγλσξίδεη ηηο 

ζπκπεξηθνξέο πνπ ρξεηάδεηαη λα αιιάμεη. 6) Η πλζεηηθή Φπρνζεξαπεία 

ζεσξεί φηη θαλέλα είδνο ζεξαπεπηηθήο πξνζέγγηζεο απφ κφλν ηνπ δελ είλαη 

ηέιεην ή ηνπιάρηζηνλ δελ επαξθεί γηα φιεο ηηο πεξηπηψζεηο. 
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Έλαξμε 01/6/2020 

Λήμε 30/6/2020 

χλνιν θφξηνπ εξγαζίαο 

επηκνξθνχκελνπ/εο ζε ψξεο 

35 ψξεο 

3 ψξεο Γηα δψζεο 

32 Γηαδηθηπαθέο ψξεο 

Δβδνκαδηαίεο πλεδξίεο  

Δβδνκαδηαία πλεδξία 1 Α. Ση είλαη ςπρνζεξαπεία; 

Δβδνκαδηαία πλεδξία 2 Β. ηφρνη ςπρνζεξαπεπηηθψλ παξεκβάζεσλ 

Δβδνκαδηαία πλεδξία 3 Γ. Ο ξφινο ηνπ ζεξαπεπηή 

Δβδνκαδηαία πλεδξία 4 Γ. Δίδε παξέκβαζεο 

 

 

Γηδαθηηθή Δλφηεηα  9 

Σίηινο Οηθνγελεηαθή πκβνπιεπηηθή 
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Πεξηγξαθή  θνπφο ηνπ πξνγξάκκαηνο είλαη λα γλσξίζνπλ θαη  λα θαηαλνήζνπλ νη 

εθπαηδεπφκελνη ηελ έλλνηα ηεο νηθνγελεηαθήο ζπκβνπιεπηηθήο, πνην είλαη ην 

αληηθείκελν ηεο, πφηε είλαη απαξαίηεηε θαη πσο κπνξεί λα εθαξκνζηεί. Η 

νηθνγέλεηα σο έλα δπλακηθφ πιαίζην κέζα ζην νπνίν ελεξγνχλ, 

δηακνξθψλνληαη, εμειίζζνληαη ηα άηνκα πνπ ηελ απαξηίδνπλ, απνηειεί έλα 

ζεκαληηθφ πεδίν παξέκβαζεο γηα ηξνπνπνίεζε ζπκπεξηθνξψλ, επίηεπμε 

ζπλαηζζεκαηηθήο επεμίαο θαη βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο δσήο. Σν κάζεκα 

πεξηιακβάλεη αξρηθά κηα πεξηγξαθή ησλ κνξθψλ νηθνγέλεηαο, ηεο δνκήο 

ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο θαη ηεο εμέιημεο ηεο. Μειεηάηαη ε νηθνγέλεηα σο έλα 

«ζχζηεκα» κέζα ζην νπνίν αλαπηχζζνληαη δπλακηθέο ζρέζεηο θαη 

αιιειεπηδξάζεηο, πνπ θαζνξίδνπλ ηφζν ηελ πνξεία ηεο σο «φινλ» φζν θαη 

ηελ πνξεία ησλ κειψλ πνπ ηελ απαξηίδνπλ μερσξηζηά. Γίλεηαη 

πξνζδηνξηζκφο θαη πεξηγξαθή ησλ πξνβιεκάησλ πνπ αλαπηχζζνληαη ζε 

κηα νηθνγέλεηα (κεηαμχ δεπγαξηνχ, κεηαμχ γνλέσλ θαη παηδηψλ, ηεο 

νηθνγέλεηαο ζε ζρέζε κε ηα επξχηεξα πιαίζηα) θαη ηεο ζεκαζίαο ηνπο, 

κέζα απφ παξαδείγκαηα θαη κειέηεο πεξηπηψζεσλ. ηελ ζπλέρεηα, 

παξνπζηάδνληαη επηκέξνπο πξνζεγγίζεηο θαη ηερληθέο ηεο νηθνγελεηαθήο 

ζπκβνπιεπηηθήο, ε δπλαηφηεηα ζπλδπαζηηθήο εθαξκνγήο ηνπο θαη κε άιιεο 

ζεσξεηηθέο θαηεπζχλζεηο θαη επηζεκαίλεηαη ε ρξεζηκφηεηα κηαο νιηζηηθήο 

παξέκβαζεο. Η δνκή ηεο αξρηθήο ζπλέληεπμεο θαη ν ζρεδηαζκφο ηεο 

πνξείαο θαη ησλ βεκάησλ ηεο ζπκβνπιεπηηθήο ππνζηήξημεο  πνπ ζηνρεχεη 

ζηελ δηαρείξηζε θξίζεσλ ζε δεπγάξηα/νηθνγέλεηεο, απνηεινχλ κέξνο ησλ 

γλψζεσλ πνπ ζα απνθηεζνχλ θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ παξφληνο 

εθπαηδεπηηθνχ πξνγξάκκαηνο.  

Έλαξμε 01/7/2020 

Λήμε 31/7/2020 

χλνιν θφξηνπ εξγαζίαο 

επηκνξθνχκελνπ/εο ζε ψξεο 

35 ψξεο 

3 ψξεο Γηα δψζεο 

32 Γηαδηθηπαθέο ψξεο 

Δβδνκαδηαίεο πλεδξίεο  

Δβδνκαδηαία πλεδξία 1 Α. Οξηζκφο ηεο νηθνγέλεηαο – ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ 

νηθνγελεηαθνχ ζπζηήκαηνο 
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Δβδνκαδηαία πλεδξία 2 Β. πζηεκηθή ζεσξία 

Δβδνκαδηαία πλεδξία 3 Γ. Οηθνγέλεηα θαη επξχηεξα ζπζηήκαηα 

Δβδνκαδηαία πλεδξία 4 Γ. Θέκαηα ζπκβνπιεπηηθήο παηδηψλ θαη εθήβσλ ζην νηθνγελεηαθφ πιαίζην 

 

 

Γηδαθηηθή Δλφηεηα  10 

Σίηινο Δλδννηθνγελεηαθή βία  

Πεξηγξαθή  ηελ παξνχζα ελφηεηα ζα γίλεη ιφγνο γηα ηελ ελδννηθνγελεηαθή βία, ε 

νπνία απνηειεί έλα δηαρξνληθφ θνηλσληθφ θαηλφκελν ε νπνία πεξηιακβάλεη 

κηα ζεηξά, απφ δηαθνξεηηθήο πνηληθήο βαξχηεηαο εγθιεκαηηθέο 

ζπκπεξηθνξέο, ηε ιεθηηθή, ζσκαηηθή, ςπρνινγηθή, ζεμνπαιηθή βία, ηε 

κνξθή βίαο δηα ηεο παξακειήζεσο, ηελ έιιεηςε θξνληίδαο, ηε ζηέξεζε 

ηαηξηθήο πεξίζαιςεο, ή εθπαίδεπζεο. 

Δλδννηθνγελεηαθή βία δελ πθίζηαληαη κφλνη νη γπλαίθεο ζχληξνθνη/ ζχδπγνη 

θαη ηα παηδηά αιιά θαη ηα άιια κέιε ηεο νηθνγέλεηαο, φπσο άλδξεο άιια 

ειηθησκέλα άηνκα θαη άιια ζπγγεληθά πξφζσπα πνπ δηακέλνπλ καδί κε ηελ 

νηθνγέλεηα. Χζηφζν, νη γπλαίθεο θαη ηα παηδηά απνηεινχλ ζπρλφηεξα 

ζχκαηα ελδννηθνγελεηαθήο βίαο. Σα παηδηά, εηδηθφηεξα, απνηεινχλ είηε 

άκεζα είηε έκκεζα ζχκαηα ελδννηθνγελεηαθήο βίαο αθνχ ζπρλά είλαη νη 

κφλνη κάξηπξεο βίαησλ ελδννηθνγελεηαθψλ επεηζνδίσλ. 

Θα αλαθεξζνχλ νη βαζηθφηεξνη παξάγνληεο πνπ εξκελεχνπλ ην θνηλσληθφ 

θαηλφκελν ηεο ελδννηθνγελεηαθήο βίαο θαζψο θαη νη αξλεηηθέο ζπλέπεηεο 

πνπ επηθέξεη ζην ζχκα θαη ζηα άιια κέιε ηεο νηθνγέλεηαο. 

Δπηπιένλ, ζα γίλεη ιφγνο γηα ην πξνθίι ηνπ ζχκαηνο θαη ηνπ δξάζηε ηεο 

ελδννηθνγελεηαθήο βίαο 

Έλαξμε 01/8/2020 

Λήμε 31/8/2020 
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χλνιν θφξηνπ εξγαζίαο 

επηκνξθνχκελνπ/εο ζε ψξεο 

35 ψξεο 

3 ψξεο Γηα δψζεο 

32 Γηαδηθηπαθέο ψξεο 

Δβδνκαδηαίεο πλεδξίεο  

Δβδνκαδηαία πλεδξία 1 Α. Οξηζκφο ηεο νηθνγέλεηαο – ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ 

νηθνγελεηαθνχ ζπζηήκαηνο 

Δβδνκαδηαία πλεδξία 2 Β. πζηεκηθή ζεσξία 

Δβδνκαδηαία πλεδξία 3 Γ. Οηθνγέλεηα θαη επξχηεξα ζπζηήκαηα  

Δβδνκαδηαία πλεδξία 4 Γ. Θέκαηα ζπκβνπιεπηηθήο παηδηψλ θαη εθήβσλ ζην νηθνγελεηαθφ πιαίζην 

 

 

Γηδαθηηθή Δλφηεηα  11 

Σίηινο Μεηαλάζηεπζε, κεηνλφηεηεο θαη δηαπνιηηηζκηθή εθπαίδεπζε  
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Πεξηγξαθή Μηα ζχγρξνλε εθπαηδεπηηθή πξφθιεζε απνηειεί ε δηαρείξηζε ησλ 

δηαθνξνπνηεκέλσλ αλαγθψλ ηνπ εηεξφθιεηνπ καζεηηθνχ πιεζπζκνχ πνπ 

ζπλζέηνπλ ηηο ζρνιηθέο ηάμεηο. Η ζρνιηθή ηάμε πνπ απνηειεί ηε 

κηθξνγξαθία ηεο θνηλσλίαο απφ καζεηέο δηαθνξεηηθψλ θνηλσληθψλ θαη 

πνιηηηζκηθψλ νκάδσλ κε δηαθνξεηηθέο ζπλήζεηεο θαη θνπιηνχξεο φπνπ νη 

εθπαηδεπηηθνί θαινχληαη λα ελζσκαηψζνπλ ψζηε λα επηηεπρζνχλ νη 

καζεζηαθνί ζηφρνη. Οη ηδηαηηεξφηεηεο ηηο πνιππνιηηηζκηθήο ηάμεο 

δεκηνπξγνχλ ηελ αλάγθε γηα γλψζε θαη εθαξκνγή παηδαγσγηθψλ ζεσξηψλ 

πνπ ζα επηηξέςνπλ ηελ νιφπιεπξε αλάπηπμε φισλ ησλ καζεηψλ θαη ζα 

ηνπο βνεζήζνπλ λα θαηαλνήζνπλ θαη λα ζεβαζηνχλ ηε δηαθνξεηηθφηεηα 

ησλ παηδηψλ ηεο ηάμεο ηνπο. ηε παξνχζα ελφηεηα ζα παξνπζηαζηνχλ νη 

βαζηθέο ζεσξίεο θαη αξρέο ηεο Γηαπνιηηηζκηθήο εθπαίδεπζεο θαζψο επίζεο 

ζα παξαηεζεί πξνηεηλφκελε βηβιηνγξαθία γηα πεξεηαίξσ δηεξεχλεζε. ηα 

πιαίζηα ηεο ελφηεηαο, ζα πξνζεγγηζηνχλ ε πνιππνιηηηζκηθή 

πξαγκαηηθφηεηα πνπ έρεη δηακνξθσζεί ζηελ Διιάδα ιφγσ ησλ 

κεηαλαζηεπηηθψλ θαη πξνζθπγηθψλ εηζξνψλ ησλ ηειεπηαίσλ δεθαεηηψλ, νη 

φξνη, νη έλλνηεο, ηα κνληέια, νη εθπαηδεπηηθέο πξαθηηθέο ηεο 

Γηαπνιηηηζκηθήο εθπαίδεπζεο. Ο γεληθφο ζθνπφο ηεο ελφηεηαο αθνξά ηε 

κειέηε ηνπ πιαηζίνπ ηεο πνιππνιηηηζκηθήο ζρνιηθήο πξαγκαηηθφηεηαο 

θαζψο θαη ησλ πξαθηηθψλ δηδαζθαιίαο ηεο Γηαπνιηηηζκηθήο εθπαίδεπζεο. 

Οη επηκέξνπο δηδαθηηθνί ζηφρνη ηεο ελφηεηαο είλαη ε απφθηεζε ησλ 

βαζηθψλ γλψζεσλ ηνπ ζεσξεηηθνχ πιαηζίνπ ηεο Γηαπνιηηηζκηθήο 

εθπαίδεπζεο πξνθεηκέλνπ λα αμηνπνηεζνχλ ζηε δηδαζθαιία, ε εμνηθείσζε 

κε ηε ζρεηηθή νξνινγία θαη ηε βηβιηνγξαθία θαζψο θαη ε θαηαλφεζε ηνπ 

ηξφπνπ εθαξκνγήο ησλ πξαθηηθψλ ηεο Γηαπνιηηηζκηθήο εθπαίδεπζεο ζηε 

ζρνιηθή ηάμε.  

Έλαξμε 01/9/2020 

Λήμε 30/9/2020 

χλνιν θφξηνπ εξγαζίαο 

επηκνξθνχκελνπ/εο ζε ψξεο 

35 ψξεο 

3 ψξεο Γηα δψζεο 

32 Γηαδηθηπαθέο ψξεο 

Δβδνκαδηαίεο πλεδξίεο  
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Δβδνκαδηαία πλεδξία 1 Α. Υαξαθηεξηζηηθά πξνζθχγσλ – κεηαλαζηψλ- Αζπλφδεπηνη αλήιηθνη θαη 

εθπαίδεπζε 

Δβδνκαδηαία πλεδξία 2 Β. Δλλνηνινγηθέο πξνζεγγίζεηο 

Δβδνκαδηαία πλεδξία 3 Γ. Πξνθίι δηαπνιηηηζκηθνχ εθπαηδεπηηθνχ 

Δβδνκαδηαία πλεδξία 4 Γ. Γηαπνιηηηζκηθή εηνηκφηεηα θαη επάξθεηα 

 

 

Γηδαθηηθή Δλφηεηα  12 

Σίηινο Θεσξίεο εγεζίαο θαη δηακεζνιάβεζεο  
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Πεξηγξαθή θνπφο ηεο ελφηεηαο είλαη ε παξνπζίαζε φισλ ησλ ζχγρξνλσλ ζεσξηψλ 

ηεο εγεζίαο θαη ε ζχλδεζε απηψλ κε ηελ επηηπρή δηακεζνιάβεζε. 

Γηαζαθελίδεηαη πνηνο ζεσξείηαη εγέηεο, πνηα είλαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ 

θαζψο θαη νη δεμηφηεηεο πνπ είλαη απαξαίηεηεο πξνθεηκέλνπ λα 

ραξαθηεξηζηεί θάπνηνο εγέηεο.  

Παξνπζηάδεηαη ε εμέιημε ηεο δηακεζνιάβεζεο, αλαιχεηαη ηη είλαη 

δηακεζνιάβεζε, πνηα είλαη ηα είδε ηεο δηακεζνιάβεζεο, πνην είλαη ην 

πεδίν εθαξκνγήο ηεο, γηαηί θάπνηνο λα ηε δηαιέμεη, πνηα είλαη ε ηζρχο ηεο 

λνκηθά, πσο γίλεηαη θαζψο θαη πφζν δηαξθεί. ηελ ζπλέρεηα, δίλεηαη 

έκθαζε ζηηο δεμηφηεηεο πνπ ρξεηάδεηαη έλαο δηακεζνιαβεηήο (π.ρ. 

ακεξνιεςία, εκπηζηεπηηθφηεηα). 

Γηαηππψλνληαη νη ζχγρξνλεο επηζηεκνληθέο απφςεηο γχξσ απφ ηε 

δηαρείξηζε γχξσ απφ ηε δηαρείξηζε ησλ ζπγθξνχζεσλ, δίλεηαη ν νξηζκφο 

ηεο ζχγθξνπζεο, αλαθέξνληαη νη κχζνη γχξσ απφ ηηο ζπγθξνχζεηο θαη 

παξνπζηάδνληαη ηα πηζαλά νθέιε κηαο ζχγθξνπζεο. 

Δπηρεηξείηαη κηα ζχλδεζε κεηαμχ ηεο έλλνηαο ηεο Ηγεζίαο θαη ηεο 

Γηακεζνιάβεζεο δίλνληαη έκθαζε ζηηο δεμηφηεηεο πνπ νθείινπλ λα έρνπλ 

νη Ηγέηεο-Γηακεζνιαβεηέο. 

Παξνπζηάδνληαη φια ηα κνληέια θαη νη ζχγρξνλεο ζεσξίεο 

ζπλαηζζεκαηηθήο λνεκνζχλεο (Salovey θαη Mayer, Goleman, Richard E. 

Boyatzis, Annie McKee). Γίλεηαη έκθαζε ζηε ζεκαζία ηεο απηνεπίγλσζεο, 

ηεο απηνξξχζκηζεο, ηεο θνηλσληθήο επίγλσζεο θαη ηεο δπλαηφηεηαο 

δηαρείξηζεο ζρέζεσλ σο αλαγθαία ζηνηρεία γηα έλαλ εγέηε- 

δηακεζνιαβεηή. Δπηπιένλ, παξνπζηάδεηαη ε ζεσξία ησλ ζεηηθψλ 

ζπλαηζζεκάησλ ηεο Fredrickson θαη ε ζεκαζία ηεο θαιιηέξγεηαο απηψλ γηα 

ηελ επηηπρή έθβαζε κηαο δηακεζνιάβεζεο.  

Έλαξμε 01/10/2020 

Λήμε 31/10/2020 

χλνιν θφξηνπ εξγαζίαο 

επηκνξθνχκελνπ/εο ζε ψξεο 

37 ψξεο 

3 ψξεο Γηα δψζεο 

34 Γηαδηθηπαθέο ψξεο 

Δβδνκαδηαίεο πλεδξίεο  
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Δβδνκαδηαία πλεδξία 1 Α. Θεσξίεο Ηγεζίαο 

Δβδνκαδηαία πλεδξία 2 Β. Θεσξίεο παξαθίλεζεο 

Δβδνκαδηαία πλεδξία 3 Γ. Γηαπξνζσπηθή επηθνηλσλία θαη εγεζία 

Δβδνκαδηαία πλεδξία 4 Γ. πλαηζζεκαηηθή εγεζία θαη πξνζσπηθή αλάπηπμε 

 

 

6. ΑΚΑΓΗΜΑΨΚΗ ΓΔΟΝΣΟΛΟΓΙΑ 

Αθνινπζείηαη απζηεξά ε αθαδεκατθή δενληνινγία θαη νπνηαδήπνηε παξέθθιηζε απφ απηή νδεγεί ζηελ απψιεηα ηεο 

ηδηφηεηαο ηνπ επηκνξθνχκελνπ, δίρσο επηζηξνθή δηδάθηξσλ.  

Σα έγγξαθα αηηήκαηα απαληψληαη κέζα ζε 7 εξγάζηκεο κέξεο. 

7. ΠΡΑΙΝΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ 

Όιεο νη επηθνηλσλίεο γίλνληαη ςεθηαθά. ε ςεθηαθή κνξθή απνδίδνληαη φια ηα πηζηνπνηεηηθά θαη νη βεβαηψζεηο κέζα ζε 3 

έσο 5 κήλεο απφ ηελ πεξάησζε ησλ ζπνπδψλ. Βεβαίσζε παξαθνινχζεζεο παξέρεηαη κεηά απφ αίηεζε ηνπ 

επηκνξθνχκελνπ. 

ΠΡΟΟΥΗ:  

1. Σα δίδαθηξα δελ επηζηξέθνληαη ζε θακία πεξίπησζε παξά κφλν εάλ αθπξσζεί ή δελ πξαγκαηνπνηεζεί ην 

πξφγξακκα κε ππαηηηφηεηα ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Αηγαίνπ. Με ηελ ππνβνιή ηεο αίηεζεο παξαηηείζζε απφ 

θάζε απαίηεζε γηα επηζηξνθή δηδάθηξσλ ή γηα νπνηαδήπνηε άιιε αιιαγή.  

2. Ο εθπαηδεπφκελνο δηθαηνχηαη ηξεηο απνπζίεο, ελψ κπνξεί λα δηθαηνινγήζεη άιιε κηα κε βεβαίσζε γηαηξνχ. 

Η ππέξβαζε ηνπ νξίνπ απηνχ ζπλεπάγεηαη ηελ απνρψξεζή ηνπ απφ ην πξνγξακκα. 

3. Έλα κεγάιν κέξνο ηεο επηθνηλσλίαο γίλεηαη κέζσ ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ. Σα e-mail πνπ είλαη 

δηαζέζηκα είλαη ηα αθφινπζα ppy@aegean.gr, psichologia@aegean.gr θαη ppky@aegean.gr. Γηα λα 

κπνξνχκε λα επεμεξγαδφκαζηε ηα αηηήκαηα ζαο ζα πξέπεη απαξαηηήησο ζην ζέκα λα αλαγξάθνληαη ηα 

εμήο ζηνηρεία, νλνκαηεπψλπκν, πξφγξακκα θαη θχθινο ζπνπδψλ (πρ. Μαξία Παπαδνπνχινπ, Δηδηθή 

Αγσγή, Η’ Κχθινο).  Οπνηνδήπνηε e-mail ρσξίο απηφ ην ζέκα ζα αγλνείηαη.  

4. Σν πξφγξακκα καζεκάησλ είλαη ελδεηθηηθφ θαη κπνξεί λα αιιάδεη αλάινγα κε ηε δηαζεζηκφηεηα ησλ 

δηδαζθφλησλ,  ηελ αλάξηεζε πιηθνχ, ηελ δπλαηφηεηα εχξεζεο αηζνπζψλ θαη ηηο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο. 

5. Σα λέα πηζηνπνηεηηθά ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Αηγαίνπ απνλέκνληαη ειεθηξνληθά απφ ην Κέληξν Γηα Βίνπ 

Μάζεζεο. πλήζσο απνδίδνπλ Δπξσπατθέο Δπαγγεικαηηθέο πηζησηηθέο κνλάδεο (Ecvet) θαη ν ρξφλνο 

mailto:ppy@aegean.gr
mailto:psichologia@aegean.gr
mailto:ppky@aegean.gr
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απνζηνιήο ηνπο ζηνπο ππνςεθίνπο εμαξηάηαη απφ ηελ νινθιήξσζε ησλ αθαδεκατθψλ θαη νηθνλνκηθψλ 

ειέγρσλ. Καηά κέζν φξν ηα πηζηνπνηεηηθά απνζηέιινληαη κέζα ζε δηάζηεκα 3 έσο 5 κελψλ απφ ηελ 

νινθιήξσζε ηνπ πξνγξάκκαηνο.  

6. Σν Παλεπηζηήκην Αηγαίνπ δηαηεξεί ην δηθαίσκα αιιαγήο νπνηνπδήπνηε ζεκείνπ ηεο πξνθήξπμεο αλάινγα 

κε ηηο εθπαηδεπηηθέο θαη δηνηθεηηθέο αλάγθεο. Η παξνχζα πξνθήξπμε δελ είλαη θαη´ νπδέλα ηξφπν 

δεζκεπηηθή γηα ηα Πξνγξάκκαηα ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Αηγαίνπ. 

7. Πιεξνθνξίεο γηα πηζαλέο κνξηνδνηήζεηο αλάινγα κε ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία κπνξνχλ λα ιεθζνχλ απφ 

ηνπο αξκφδηνπο θνξείο θαη φρη απφ ην Παλεπηζηήκην Αηγαίνπ.  

8. Η εγγξαθή ζηα Πξνγξάκκαηα ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Αηγαίνπ ζπλεπάγεηαη ηελ απνδνρή ηεο δηαηήξεζεο ησλ 

πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ θαη ηεο αμηνπνίεζεο ηνπο γηα εθπαηδεπηηθνχο θαη δηαθεκηζηηθνχο ζθνπνχο. 

9. Η εγγξαθή ζηα Πξνγξάκκαηα ζπλεπάγεηαη ηήξεζε ηεο αθαδεκατθήο δενληνινγίαο θαη ησλ θαλφλσλ θαιήο 

ζπκπεξηθνξάο. Οπνηαδήπνηε παξέθθιηζε απφ ηνπο θαλφλεο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ θαη ηεο επγέλεηαο κπνξεί 

λα απνθιείζεη ηνλ επηκνξθνχκελν απφ ηα Πξνγξάκκαηα, ρσξίο επηζηξνθή δηδάθηξσλ ή απνλνκή 

νπνηαζδήπνηε βεβαίσζεο.  

 Η ινγνθινπή ή ν ινγνδαλεηζκφο νδεγνχλ ζηελ απνβνιή ηνπ επηκνξθνχκελνπ απφ ην πξφγξακκα 

ρσξίο θαλέλα δηθαίσκα επηζηξνθήο δηδάθηξσλ. 

 Σν Παλεπηζηήκην απνθηά ην copyright ηνπ πιηθνχ πνπ παξαδίδνπλ νη επηκνξθνχκελνη ζηα πιαίζηα ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ. Δπίζεο, φιν ην πιηθφ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ πξνζηαηεχεηαη απφ copyright 

θαη ε κε νπνηαδήπνηε κνξθή αλαπαξαγσγήο ηνπ έρεη λνκηθέο θπξψζεηο. 

 Οη αμηνινγηθέο θξίζεηο γηα ην πξφγξακκα θαη άιιεο πξνηάζεηο απαγνξεχεηαη ξεηά λα αλαξηψληαη ππφ 

κνξθή ζρνιίσλ ή άιισλ κέζσλ ζηελ πιαηθφξκα ηειεθπαίδεπζεο ή ζε άιιεο νκάδεο δηθηχσζεο.  

Πξνηάζεηο, θξηηηθέο θαη ζρφιηα γίλνληαη κφλν ζην εηδηθφ έληππν αμηνιφγεζεο θαη ιακβάλνληαη ζνβαξά 

ππφςε. Σα έγγξαθα αηηήκαηα ησλ επηκνξθνχκελσλ απαληψληαη κέζα ζε 7 εξγάζηκεο κέξεο. 

10. Η θαηαλφεζε ησλ φξσλ «ζχγρξνλνο» θαη «αζχγρξνλνο» σο κεζφδσλ δηδαζθαιίαο ζεσξείηαη απηνλφεηε 

θαη ην ίδην ηζρχεη γηα ηελ άξηζηε γλψζε ππνινγηζηψλ, πνπ είλαη εθ ησλ νπθ άλεπ πξνυπφζεζε γηα ηελ 

παξαθνινχζεζε ησλ πξνγξακκάησλ. Αδπλακία ησλ επηκνξθνχκελσλ λα θαηαλννχλ ηηο κεζφδνπο 

δηδαζθαιίαο ή πξνβιήκαηα πνπ απνξξένπλ απφ ηελ ειιηπή γλψζε ππνινγηζηψλ, δελ ζα επηηξαπεί λα 

επεξεάζνπλ ηελ πνηφηεηα ησλ πξνγξακκάησλ.  Σν Παλεπηζηήκην δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα ζηακαηήζεη ηε 

θνίηεζε νπνηνπδήπνηε απνηπγράλεη ζηνπο δχν παξαπάλσ ηνκείο, ρσξίο θακηά απνδεκίσζε.  

11. Η απνπζία απφ ηα καζήκαηα θαη ηηο δξάζεηο ησλ πξνγξακκάησλ, φπσο απηέο θάζε θνξά θαζνξίδνληαη, 

κπνξεί λα νδεγήζεη ζηνλ απνθιεηζκφ απφ ηα Πξνγξάκκαηα ρσξίο επηζηξνθή δηδάθηξσλ ή απνλνκή 

βεβαίσζεο. 

12. Τπεχζπλε γηα δηαθνξέο κεηαμχ ησλ επηκνξθνχκελσλ θαη ησλ πξνγξακκάησλ νξίδεηαη ε εθάζηνηε λνκηθή 

ζχκβνπινο ησλ πξνγξακκάησλ. 
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13. Σα Πξνγξάκκαηα πκβνπιεπηηθήο θαη Δπαγγεικαηηθήο Δλδπλάκσζεο πξνζθέξνπλ δηάθνξα πξνλφκηα    

ζηνπο ζπνπδαζηέο ηνπο, φπσο έθπησζε 50% ζε έλα επφκελν εηήζην πξφγξακκα ή δσξεάλ επηκνξθψζεηο 

ζε  δηάθνξνπο ηνκείο. Κάζε επηκνξθνχκελνο δηθαηνχηαη κηα θνξά ηελ εηδηθή απηή κεηαρείξηζε. 

14. Δλδερνκέλσο νη δηα δψζεο ζπλαληήζεηο λα βηληενζθνπνχληαη θαη κε ηελ εγγξαθή ζαο, παξάιιεια 

ζπλαηλείηε ζε απηφ αιιά θαη ζηελ πξνβνιή ησλ βηληενζθνπνηκέλσλ καζεκάησλ ζε θνηλσληθά δίθηπα γηα 

επηκνξθνηηθνχο ζθνπνχο.  

15. Σα Πξνγξάκκαηα πκβνπιεπηηθήο θαη Δπαγγεικαηηθήο Δλδπλάκσζεο είλαη πξφζπκα λα επηιχζνπλ θάζε 

πξφβιεκα, πνπ θπζηνινγηθφ είλαη λα πξνθχςεη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο καζεζηαθήο δηαδηθαζίαο, αξθεί  

α. Να κε γίλεηαη ππέξβαζε ηεξαξρίαο 

β. Σα αηηήκαηα λα απεπζχλνληαη εγγξάθσο θαη κε αθξηβή ηξφπν  

 
Σηοιτεία επικοινφνίας 

 

Ονομαηεπώνσμο Θέζη Σηοιτεία Επικοινφνίας 

Εσζηράηιος Παπάνης 
Επιστημονικά Υπεύθσνος 

Προγραμμάτων   

Κενηρική Γραμμαηεία (Μσηιλήνη) 

2251036520, 2251036580 

Εργάζιμες μέρες και ώρες 9.00-21.00 

  

Email: 

ppy@aegean.gr 

psichologia@aegean.gr 

ppky@aegean.gr 

  

 

9.ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ ΔΓΓΡΑΦΗ 

Γηα πιεξσκή κέζσ ηξαπεδηθήο θαηάζεζεο: 

Γηα πιεξσκή κέζσ ηξαπεδηθήο θαηάζεζεο: 

Βήκα 1ν 

πκπιεξψζηε ηελ παξαθάησ αίηεζε 

https://www.ru.aegean.gr/epos/?id=260 

mailto:ppy@aegean.gr
mailto:psichologia@aegean.gr
mailto:ppky@aegean.gr
https://www.ru.aegean.gr/epos/?id=260
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Οδεγίεο: 

Δηζάγεηε ηα πξνζσπηθά ζαο ζηνηρεία ζηα παξαπάλσ πεδία. 

ηελ επηινγή “ζπκκεηνρή σο” επηιέγεηε ην πνζφ πνπ ζα θαηαζέζεηε. 

ην πεδίν “Αξηζκφο Φνξνινγηθνχ Μεηξψνπ πκκεηέρνληα” αλαγξάςηε ην ΑΦΜ ζαο. 

Πξνζνρή: Η πξψηε δφζε είλαη 100 επξψ.  

 
Βήκα 2ν 

 ην πξψην πεδίν επηιέγεηε ηνλ 

ηχπν παξαζηαηηθνχ πνπ επηζπκείηε 

λα ιάβεηε (Απφδεημε παξνρήο 

ππεξεζηψλ ή ηηκνιφγην) 

 ην πεδίν “ηξφπνο πιεξσκήο” επηιέγεηε 

θαηάζεζε ζε ειιεληθή 

ηξάπεδα/webbanking/phonebanking 

-Σν πεδίν “Πιεξνθνξίεο Πιεξσκήο/Αξηζκφο 
Καηαζεηεξίνπ” ην αθήλεηε θελφ. Γηα λα νινθιεξσζεί ε 
εγγξαθή ζαο ζα πξέπεη λα παηήζεηε Δγγξαθή. 

ηα ζηνηρεία ζπλαιιαγήο ζην πεδίν “Σξαπεδηθφο 
Λνγαξηαζκφο” αλαγξάθεηαη ν ινγαξηαζκφο πνπ ζα 
πξέπεη λα πξαγκαηνπνηήζεηε ηελ θαηάζεζε. 

Πξνζνρή: 

-Η νινθιήξσζε ηεο εγγξαθήο ζαο ζα πξαγκαηνπνηεζεί 
κεηά ηελ θαηάζεζε ηνπ αθξηβνχο πνζνχ ηεο δφζεο πνπ 
επηιέμαηε. 
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-Απαξαίηεηε πξνυπφζεζε γηα ηελ ηαπηνπνίεζε ηεο θαηάζεζήο ζαο κε ηελ εγγξαθή, είλαη λα αλαγξάθεηαη ππνρξεσηηθά 
θαηά ηελ θαηάζεζε, ζην πεδίν 'Πιεξνθνξίεο πξνο ηνλ δηθαηνχρν' ην ίδην αθξηβψο νλνκαηεπψλπκν θαη ΑΦΜ ηνπ 
ζπκκεηέρνληα κε απηφ πνπ ζπκπιεξψζεθε ζηελ εγγξαθή. 

 ην πεδίν “Πιεξνθνξίεο Πιεξσκήο/Αξηζκφο Καηαζεηεξίνπ” κπνξείηε λα αλεβάζεηε ην απνδεηθηηθφ θαηάζεζεο 

παηψληαο Δπηινγή αξρείνπ. 

Γηα λα αλεβάζεηε ην απνδεηθηηθφ απφ ηνλ ππνινγηζηή ζαο ζα πξέπεη λα ην ζθαλάξεηε ή λα ην θσηνγξαθήζεηε θαη λα ην 
απνζεθεχζεηε ζηνλ ππνινγηζηή ζαο (π.ρ επηθάλεηα εξγαζίαο), είηε ζε κνξθή pdf, είηε ζε κνξθή θσηνγξαθίαο (jpg). Δάλ 
δπζθνιεχεζηε ζηελ επηζχλαςε ηνπ αξρείνπ κπνξείηε λα  απνζηείιεηε ην απνδεηθηηθφ ζην ppy@aegean.gr , αλαγξάθνληαο 
ηα ζηνηρεία ζαο θαη πνην πξφγξακκα αθνξά. 

Μπνξείηε νπνηαδήπνηε ζηηγκή λα αλαηξέμεηε ζην ζρεηηθφ έληππν κε ηηο πιεξνθνξίεο πιεξσκήο ζην επηβεβαησηηθφ email 
πνπ ζαο έρεη έξζεη. 

Γηα πιεξσκή κέζσ πηζησηηθήο- ρξεσζηηθήο θάξηαο: 

Βήκα 1ν 

πκπιεξψζηε ηελ παξαθάησ αίηεζε 

https://www.ru.aegean.gr/epos/?id=260 

Οδεγίεο: 

Δηζάγεηε ηα πξνζσπηθά ζαο ζηνηρεία ζηα παξαπάλσ 
πεδία. 

ηελ επηινγή “ζπκκεηνρή σο” επηιέγεηε ην πνζφ πνπ ζα 
θαηαζέζεηε. 

ην πεδίν “Αξηζκφο Φνξνινγηθνχ Μεηξψνπ πκκεηέρνληα” 
αλαγξάςηε ην ΑΦΜ ζαο 

 
Βήκα 2ν 

 ην πεδίν 1 επηιέγεηε ηνλ ηχπν 

παξαζηαηηθνχ πνπ επηζπκείηε 

λα ιάβεηε (Απφδεημε παξνρήο 

ππεξεζηψλ ή ηηκνιφγην) 

 Σν πεδίν 2 „Σξφπνο πιεξσκήο” 

επηιέγεηε Πηζησηηθή/Υξεσζηηθή 

Κάξηα 

 To πεδίν “Πιεξνθνξίεο Πιεξσκήο/Αξηζκφο 

Καηαζεηεξίνπ” ην αθήλεηε θελφ. Γηα λα 

πξνρσξήζεηε ζηελ πιεξσκή ζα πξέπεη λα 

παηήζεηε εγγξαθή. 

ηε ζπλέρεηα παηήζηε Proceed γηα λα κεηαθεξζείηε ζην e-commerce ηεο Alpha Bank. 

https://www.ru.aegean.gr/epos/?id=260
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πκπιεξψζηε ηα ζηνηρεία ηεο θάξηαο ζαο θαη έπεηηα παηήζηε πιεξσκή 
 


