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1Α. ΚΟΠΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ 

Ζ εκβάζπλζε ζε ζέκαηα, πξνβιεκαηηθέο, δηαζηάζεηο θαη πηπρέο ηεο Φπρνινγίαο, ηεο Κνηλσληθήο Φπρνινγίαο ηεο 

πκβνπιεπηηθήο θαη ηνπ Coaching δηα κέζνπ ηεο ηέρλεο θαη θπξίσο ηεο πνίεζεο, ηεο κνπζηθήο, ηνπ πεδνχ ιφγνπ, ηεο 

δξακαηνπξγίαο θαη ηεο δσγξαθηθήο απνηειεί έλα ζχγρξνλν θαη πνιχ ελδηαθέξνλ κνληέιν κάζεζεο θαη δηδαζθαιίαο ψζηε 

ην άηνκν πνπ ζπκκεηέρεη ζην πξφγξακκα λα εηζέιζεη ζηα άδπηα θαη ηηο κχρηεο πιεπξέο ηνπ αλζξψπηλνπ ςπρηζκνχ θαη ηεο 

εκπεηξίαο, κε ηελ αμηνπνίεζε κηαο ειεχζεξεο αθαδεκατθήο δηεξγαζίαο αλαηξνθνδφηεζεο, αλαζηνραζκνχ θαη κειέηεο.   

θνπφο ηνπ πξνγξάκκαηνο είλαη ε απνθσδηθνπνίεζε, ε θαηαλφεζε θαη ε εξκελεία - ε αλάιπζε ησλ θαηαζηάζεσλ 

αλαπαξάζηαζεο θαη θαηαγξαθήο ησλ αλζξσπίλσλ ζπλαηζζεκάησλ, θηλήηξσλ, αληηδξάζεσλ, θνηλσληθψλ θαη αηνκηθψλ 

πξνβιεκαηηζκψλ, βησκάησλ, ήζνπο θαη παζψλ- κε εχθνιν, ειεχζεξν, εχιεπην θαη βησκαηηθφ ηξφπν, αμηνπνηψληαο ηε 

ινγνηερλία, ηε κνπζηθή, ηε δσγξαθηθή θαη ηελ ηέρλε σο αηξαπφ, κέζν θαη θαηαθπγή γηα ηελ εξκελεία ηεο ςπρνθνηλσληθήο 

ηαπηφηεηαο ηνπ ζχγρξνλνπ αλζξψπνπ. 

Αθφκα,επηδηψθεηαηε βαζηά επαηζζεηνπνίεζε ησλ επαγγεικαηηψλ ςπρηθήο θαη θνηλσληθήο πγείαο ζε ζέκαηα αμηνπνίεζεο 

ηεο ηέρλεο σο εξγαιηαθήο παξαθαηαζήθεο, έκπλεπζεο θαη κέζνπ γηα ηελ εξκελεία ηεο αλζξψπηλεο ζπκπεξηθνξάο θαη ηελ 

αμηνπνίεζε ηεο εκπεηξίαο θαη ηεο ζπκβνπιεπηηθήο δηεξγαζίαο, ζηεξηδφκελν ζηε ξήζε ηνπ Μαγηαθφθζθη:« Ζ ηέρλε δελ 

πξέπεη λα αληαλαθιά ζαλ ηνλ θαζξέθηε κα ζαλ θαθφο λα κεγεζπλζεί». 

1Β. ΠΡΟΓΟΚΩΜΔΝΑ ΜΑΘΗΙΑΚΑ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ 

Α) ε επίπεδν γλψζεσλ 

-Ζ θαηαλφεζε θαη ε εκβάζπλζε ηεο ζρέζεο «Φπρνινγία – Σέρλε».  

-Ζ εμνηθείσζε ησλ επηκνξθνχκελσλ κε ζεκαληηθά έξγα ηέρλεο θαη θαιιηηερληθά ξεχκαηα πνπ απνηεινχλ ππιψλεο ηεο 

ςπρνθνηλσληθήο έθθξαζεο θαη ηεο ςπρνεξκελεπηηθήο.   

-Ζ θαηαλφεζε ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ πνπ απεηθνλίδνληαη ή πεξηγξάθνληαη ζηα έξγα ηέρλεο θαη ε αμία ηνπο γηα ηελ 

Φπρνινγία θαη ηελ θαηαλφεζε θαη ηελ εξκελεία ηεο αλζξψπηλεο ζπκπεξηθνξάο. 

-Οη ζρνιέο, ηα ξεχκαηα θαη νη ζεσξίεο Φπρνινγίαο πνπ αμηνπνηνχλ ηελ Σέρλε. 

Οη ηξφπνη θαη ηα κνληέια  αμηνπνίεζεο ηεο Σέρλεο απφ ηνπο Φπρνιφγνπο, ηνπο ςπρνζεξαπεπηέο θαη ηνπο ζπκβνχινπο  γηα 

ηελ ζεξαπεία θαη ηελ αλάιπζε ηεο ζπκπεξηθνξάο. 

Ζ δηαζχλδεζε ηεο αηνκηθήο εκπεηξίαο κε ηεο θαιιηηερληθέο θαηαγξαθέο θαη απεηθνλίζεηο.  

Β) ε επίπεδν δεμηνηήησλ θαη ηθαλνηήησλ 

-Ζ δηακφξθσζε αληηιεπηηθήο ηθαλφηεηαο πξνζέγγηζεο,  αλάιπζεο θαη εξκελείαο δεηγκαηηθψλ έξγσλ ηέρλεο θαη ε αλαγσγή 

ηνπο ζε κειέηε πεξίπησζεο (casestudy) γηα ηε Φπρνινγία.  

-Ηθαλφηεηα γλσζηηθήο, ζπλαηζζεκαηηθήο θαη εκπεηξηθήο εξκελείαο ηεο ηαπηφηεηαο ηνπ δεκηνπξγνχ, ησλ βησκάησλ θαη ηεο 

θαληαζίαο ηνπ. 
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-Ζ απφθηεζε δεμηνηήησλ ζηελ πηνζέηεζε θαη εθαξκνγή απνηειεζκαηηθψλ κνληέισλ πξνζέγγηζεο, αλάιπζεο θαη 

ζπκβνπιεπηηθψλ ζηξαηεγηθψλ δηα κέζνπ ηεο ηέρλεο. 

- Ζ απαγγειία θαη ε αλάγλσζε έξγσλ ηέρλεο σο κέζσ αηνκηθήο έθθξαζεο θαη εμεηθφληζεο ησλ πξνζσπηθψλ 

ραξαθηεξηζηηθψλ θαη ησλ βησκάησλ. 

- Ζ αμηνπνίεζε θαη ε πξαθηηθή εθαξκνγή ησλ ζεσξηψλ  ζηε ζρέζε Φπρνινγία – Σέρλε. 

Γ) ε επίπεδν ζηάζεσλ 

-Ζ απφθηεζε θνπιηνχξαο εκβξηζνχο αλάγλσζεο θαη εξκελείαο ηνπ θφζκνπ ηεο αλζξψπηλεο ζπκπεξηθνξάο  θαη εκπεηξίαο 

δηα κέζνπ ηεο ηέρλεο 

- Ζ αμηνπνίεζε ηεο γιπθηάο κνλαμηάο ηεο αλάγλσζεο, ηεο αθξφαζεο θαη ηεο πεξηζπιινγήο δηα κέζνπ ηεο ηέρλεο θαη ηνπ 

βηψκαηνο.   

 - Ζ αμηνπνίεζε ηεο ηέρλεο σο  αηνκηθνχ ή νκαδηθνχ ζεξαπεπηηθνχ κέζνπ. 

- Ζ αλαπιαηζίσζε ηεο ζπκπεξηθνξάο, ησλ ζηάζεσλ, ηεο εζηθήο θαη ησλ ζπλαηζζεκάησλ δηα κέζνπ ηεο ηέρλεο. 

2. Δ ΠΟΙΟΤ ΑΠΔΤΘΤΝΔΣΑΙ ΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ  

Σν πξφγξακκα απεπζχλεηαη ζε ζπλεηδεηνπνηεκέλνπο επηκνξθνχκελνπο, πνπ κπνξνχλ λα εξγαζηνχλ απηφλνκα θαη 

εληαηηθά, κε ηνπο δηθνχο ηνπο ξπζκνχο κάζεζεο, ψζηε λα αληαπεμέιζνπλ ζε αζχγρξνλε δηδαζθαιία κε εκπινπηηζκέλν θαη 

απαηηεηηθφ πεξηερφκελν. Αλ θαη ηα πξνγξάκκαηα έρνπλ ζρεδηαζηεί γηα ην επξχ θνηλφ κε ηε θηινζνθία θαη ηηο αξρέο ηεο δηά 

βίνπ κάζεζεο, απεπζχλνληαη ζε εθπαηδεπηηθνχο φισλ ησλ εηδηθνηήησλ, θνηλσληθνχο επηζηήκνλεο, εξγαδφκελνπο ζηελ 

πγεία θαη ζηελ πξφλνηα, εηδηθνχο ηεο ςπρηθήο πγείαο, ζε θνηηεηέο, ζε γνλείο θαη ζε αλζξψπνπο, πνπ ζέινπλ λα δηεπξχλνπλ 

ηνπο γλσζηηθνχο ηνπο νξίδνληεο αλαθνξηθά κε ηα κνληέια ηεο ζπκβνπιεπηηθήο θαη ηεο εθπαηδεπηηθήο παξέκβαζεο, ηελ 

παξνρή ππνζηήξημεο ζην ζρνιηθφ θαη νηθνγελεηαθφ πιαίζην θαη γεληθφηεξα ηνλ εθνδηαζκφ κε ηζρπξφ ζπγθξηηηθφ 

πιενλέθηεκα ζηελ αγνξά εξγαζίαο. 

3. ΓΙΓΑΚΣΙΚΔ ΔΝΟΣΗΣΔ 

Σν πξφγξακκα επηθεληξψλεηαη, αιιά δελ πεξηνξίδεηαη ζηηο παξαθάησ ελφηεηεο: 

Γηδαθηηθή Δλόηεηα 1 

Σίηινο ρέζε Φπρνινγίαο θαη ηέρλεο. Βαζηθνί νξηζκνί, πεξηερφκελν, ηζηνξηθά ξεχκαηα θαη ζεσξίεο. Ζ 

ηέρλε σο εξγαιείν αλζξψπηλεο έθθξαζεο 

Πεξηγξαθή 

 

Στέση Ψστολογίας και τέτνης: ηελ παξνχζα εηζαγσγηθή ελφηεηα εμεηάδεηαη ε θαηά ηνλ ξνπ 

ηνπ ρξφλνπ  ζρέζε ηεο Φπρνινγίαο κε ηελ Σέρλε σο δηεπηζηεκνληθφ αληηθείκελν. Αλαιπηηθφηεξα 

δηα κέζνπ αληηπξνζσπεπηηθψλ έξγσλ, θεηκέλσλ θαη ζπλζέζεσλ πξνζεγγίδνληαη αλαιπηηθά νη 

επηδξάζεηο ηεο Φπρνινγίαο ζηελ Σέρλε θαη ηδηαίηεξα ζηα βαζηθά ξεχκαηα φπσο ν : 

 



4 

 

 Ο Ναηνπξαιηζκφο,  

 ε Art Nuveau,  

 ν Ηκπξεζηνληζκφο  

 ν Κπβηζκφο,  

 ην Μπαξφθ 

 ν πκβνιηζκφο.  

 ν Δμπξεζηνληζκφο 

Αθφκα δηεξεπλψληαη νη, ζπλαηζζεκαηηθέο, δεκηνπξγηθέο, θνηλσληθέο θαη εζηθέο δηαζηάζεηο ηεο 

ηέρλεο θαη νη πνιπεπίπεδεο δηαδξνκέο κεηαμχ ηεο: 

 αλζξψπηλεο νληνινγίαο,  

 ηνπ πνιηηηζκνχ,  

 ηνπςπρηζκνχ,  

 ηεο αηζζεηηθήο 

 ησλθηλήηξσλ 

 ηεοδεκηνπξγηθφηεηαο.  

 Σεοζθέςεο 

 Σεοεκπεηξίαο 

 Σνπθνηλσληθνχθεθαιαίνπ 

 

ηελ ελφηεηα απηή αθφκα εμεηάδνληαη νη πξνζδηνξηζηηθνί παξάγνληεο ηεο έλλνηαο Σέρλε θαη 

απνπεηξάηαη ε δηαζχλδεζή ηεο κε ηε Φπρνινγία δηα κέζνπ ηεο ζεσξίαο ηνπ πάζνπο φπσο 

απνηππψζεθε απφ ηνλ TheodorLipps.  

Σέινο γίλεηαη δηαζχλδεζε ησλ 

 Αηζζεηηθψλθηλήηξσλ 

 θνηλσληθψλθηλήηξσλ 

 ζπλαηζζεκαηηθψλ θηλήηξσλ 

 

πνπ δεκηνπξγνχλ θαη εδξαηψλνπλ ηε Σέρλε δηα κέζνπ ηεο πεξηγξαθήο αληηπξνζσπεπηηθψλ:  

 εηθαζηηθψλ,  

 ινγνηερληθψλ 

 κνπζηθψλ,  

 ζεαηξηθψλ  

 αξρηηεθηνληθψλέξγσλΣέρλεο, 

 

δηα κέζνπ ησλ νπνίσλ δηαδξαζηηθά απνηππψλεηαη ηφζν ν ελλνηνινγηθφο πξνζδηνξηζκφο ηεο 

ηέρλεο, φζν θαη ε ζρέζε ηεο κε ηνλ αλζξψπηλν ςπρηζκφ θαη ηηο αλάγθεο πνπ ηελ δηακφξθσζαλ 

θαη ηελ εμέιημαλ. 

Βασικοί ορισμοί, περιετόμενο, ιστορικά ρεύματα και θεωρίες: Ζ Φπρνινγία ηεο ηέρλεο έρεη 

ηηο απαξρέο ηεο ζηηο θηινζνθηθέο θαη αηζζεηηθέο κειέηεο γχξσ απφ ινγνηερληθά, κνπζηθά, 

ζεαηξηθά, πνηεηηθά εηθαζηηθά θαη πιαζηηθά δεκηνπξγήκαηα θαη ηα εξσηήκαηα γχξσ απφ ηα 

θίλεηξα, ηηο πξνζέζεηο θαη ηηο εθθξαζηηθέο επηινγέο ησλ δεκηνπξγψλ.  
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Δπηπιένλ, ζην πξνζθήλην ηεο Φπρνινγίαο ηεο ηέρλεο βξίζθεηαη θαη ε δηαδηθαζία πξφζιεςεο,  

αθνκνίσζεο θαη αηζζεηηθήο απφιαπζεο ή ηαχηηζεο απφ ηελ πιεπξά ηνπ αθξναηή, ηνπ ζεαηή ή 

ηνπ αλαγλψζηε.  

Γχξσ απφ ηε δπλακηθή απηή ηεο αληίιεςεο, ηνπ πεξηερνκέλνπ θαη ηεο αηζζεηηθήο 

αλαπηχρζεθαλ αξθεηέο ζεσξίεο πνπ ζα εμεηαζηνχλ ζηε παξνχζα ελφηεηα.  

Ζ αλάιπζε ησλ ζεσξηψλ απηψλ πξνζεγγίδεηαη ηφζν απφ ηελ νπηηθή ησλ ζεσξηψλ ηεο ηέρλεο 

φζν θαη απφ ηελ πιεπξά ησλ ζεσξηψλ ηεο Φπρνινγίαο.  

Αλαιπηηθφηεξα, κεηά απφ ην πεξίγξακκα ηνπ νξηζκνχ, ηνπ πεξηερνκέλνπ θαη ησλ ηζηνξηθψλ 

ξεπκάησλ αλαιχνληαη ζε βάζνο νη ζεσξίεο Φπρνινγίαο ηεο Σέρλεο φπσο εθθξάζηεθαλ απφ 

ηνπο HeinrichWölfflin, πνπ αζρνιήζεθε εθηελψο κε ηε Φπρνινγία ηεο πνιενδνκηθήο αηζζεηηθήο, 

ηνπ WilhelmRobertWorringer, ηνπ LevVygotsky, θαη ηνπ RichardMüller-Freienfels. ηε 

ζπλέρεηα,αλαιχνληαη θαιιηηέρλεο πνπ δεκηνχξγεζαλ έξγα ηέρλεο κε αθεηεξία ηελ Φπρνινγία 

φπσο νη NaumGabo, PaulKlee θαη WassilyKandinsky.  

Γηα ηηο αλάγθεο ηεο δηδαζθαιίαο αμηνπνηνχληαη θαη ζε απηφ ην θεθάιαην αληηπξνζσπεπηηθά 

έξγα θαιιηηερλψλ, ζπγγξαθέσλ, κνπζηθψλ θαη δεκηνπξγψλ θαη επηζεκαίλεηαη ε ζρέζε ηνπο κε 

ηηο ζεσξίεο  θαη ηα ξεχκαηα ηεο Φπρνινγίαο, ηεο πκβνπιεπηηθήο θαη ηεο Πξνπνλεηηθήο δσήο.  

 

Γηδαθηηθή Δλόηεηα  2 

Σίηινο Ζ αμηνπνίεζε ηεο ηέρλεο θαηά ηε ζπκβνπιεπηηθή θαη Φπρνινγηθή ζεξαπεία 

Πεξηγξαθή 

 

Ζ Σέρλε σο δεκηνχξγεκα θαη πνιηηηζκηθή παξαθαηαζήθε ζηελ ηζηνξηθή πνξεία έρεη εθθξάζεη 

θαη απνηππψζεη νπηηθέο ηνπ θπζηθνχ θαη θνηλσληθνχ πεξηβάιινληνο, ηζηνξηθά γεγνλφηα, απιέο 

θαη ζχλζεηεο ζηηγκέο ηνπ αλζξψπηλνπ βίνπ, ησλ αλζξψπηλσλ ζπλαηζζεκάησλ θαη ηεο 

αλζξψπηλεο αληίιεςεο δηα κέζνπ ηεο πνιηηηζκηθήο παξαθαηαζήθεο θαη ηνπ εκπεηξηθνχ 

βηψκαηνο.  

Παξάιιεια, ηδηαίηεξα ηα ζχγρξνλα ξεχκαηα ηεο ηέρλεο πνπ αλαπηχρζεθαλ ηδηαίηεξα θαηά ηνλ 

20ν  θαη 21ν αηψλα επεξεαζκέλα απφ ην κεηαλεσηεξηθφ πεδίν ησλ ηδεψλ, ηεο ηερλνινγίαο, ησλ 

ηζηνξηθψλ αιιαγψλ θαη ηεο ζχγρξνλεο δσήο πξνζπάζεζαλ λα εθθξάζνπλ νπηηθέο ηεο 

αλζξψπηλεο ςπρηθήο θαη δηαλνεηηθήο εζσηεξηθφηεηαο απνηππψλνληαο ζχγρξνλεο δηεξγαζίεο 

αληίιεςεο, ζπλαηζζεκάησλ θαη έθθξαζεο.  

Χο εθ ηνχηνπ πξνέθπςαλ ζεκαληηθά ζεξαπεπηηθά κνληέια πνπ αμηνπνηνχλ ηελ ηέρλε γηα 

ςπρνινγηθνχο θαη ζεξαπεπηηθνχο ζθνπνχο αθνχ κέζσ ηεο ηέρλεο απνηππψλεηαη ή εθθξάδεηαηε 

πξνζσπηθή ή ηε θνηλσληθή πξαγκαηηθφηεηα. 

Με ηνλ ηξφπν απηφ Φπρνινγηθέο θαη ζεξαπεπηηθέο ζρνιέο αμηνπνίεζαλ ηελ ηέρλε, εληάζζνληάο 

ηελ ζηηο ζεξαπεπηηθέο ηνπο δηαδηθαζίεο. ηελ ελφηεηα απηή ζα εμεηαζηεί ην πεξηερφκελν θαη ηα 

ξεχκαηα ηεο Δηθαζηηθήο Θεξαπείαο θαη ηδηαίηεξα ε αμηνπνίεζε ηεο: 
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• ηελ πξνζσπνθεληξηθή ζεσξία θαη ζεξαπεία 
• ηε γλσζηηθή ζεσξία θαη ζεξαπεία 
• ηε ζπκπεξηθνξηζηηθή ζεσξία θαη ζεξαπεία 
• ηε κνξθνινγηθή ζεσξία θαη ζεξαπεία (Gestalt) 
• ηε ζεξαπεία αθεγήκαηνο δσήο (narrativetherapy) 
• ηελ αλαιπηηθή ζεσξεία θαη ζεξαπεία ηνπ Adler 
• ηε Φπραλαιπηηθή ζεσξία θαη ζεξαπεία. 
• ηελ νηθνγελεηαθή ζεξαπεία. 

ην δεχηεξν κέξνο ηεο ελφηεηαο θαη κεηά απφ ηελ επηδησθφκελε εκπέδσζε ηνπ πεξηερνκέλνπ, 
ησλ ηερληθψλ, ησλ εξγαιείσλ θαη ηεο κεζνδνινγίαο ζα εμεηαζηεί ε αμηνπνίεζή ηεο ηέρλεο ζηε 
Φπρνινγία δηα κέζνπ ηεο: 

• πκβνιηθήο έθθξαζεο θαη ηεο επηθνηλσλίαο ζηελ Δηθαζηηθή ζεξαπεία. 
• ηεο επηινγήο ηνπ κεζνδνινγηθνχ θαη ζεξαπεπηηθνχ πεξηερνκέλνπ απφ ηε πιεπξά ηνπ 
ζεξαπεπηή - ηεο θιηληθήο-δηαγλσζηηθήο εθαξκνγήο ηεο εηθαζηηθήο ζεξαπείαο . 
• ηεο Δηθαζηηθήο ζεξαπείαο ζε παηδηά θαη έθεβνπο. 
• ηεο ζεσξίαο ησλ Αληηθεηκελνηξφπσλ ρέζεσλ δηα κέζνπ ηεο Σέρλεο . 
• ηεο Φπρνινγίαο ηνπ Δαπηνχ θαη ηεο Σέρλεο  
• ηεο Φπρνινγίαο ησλ Δλνξκήζεσλ θαη ηεο Σέρλεο 
• Σν κνληέιν Λνγηθνζπκηθήοπκπεξηθνξηθήο Θεξαπείαο REBT  ηνπ AlbertEllis θαη ηεο 
ηέρλεο. 

 

Γηδαθηηθή Δλόηεηα  3 

Σίηινο Ζ αμηνπνίεζε ηεο εκπεηξίαο ζηε Φπρνινγία θαη ηελ ηέρλε 

Πεξηγξαθή 

 

ηελ παξνχζα δηδαθηηθή ελφηεηα εμεηάδεηαη ε αμηνπνίεζε ηεο εκπεηξίαο ηεο ηέρλεο ηφζν απφ 

ηελ πιεπξά ηνπ ζεξαπεπηή φζν θαη ηνπ ζεξαπεχνκελνπ γηα ηελ επίηεπμε ηεο ζπκβνπιεπηηθήο 

θαη Φπρνινγηθήο πξνζέγγηζεο, ηεο επηθνηλσλίαο θαη ηεο ζεξαπείαο. 

Αλαιπηηθφηεξα, παξνπζηάδνληαη, αλαιχνληαη θαη πξνζνκνησηηθά εθαξκφδνληαη, κέζνδνη 

κνληέια θαη ηερληθέο πνπ δίλνπλ ηε δπλαηφηεηα είηε λα αμηνπνηεζνχλ ακηγψο ζχκθσλα κε ηελ 

εηθαζηηθήζεξαπεία είηε λα εληαρζνχλ ζην πιαίζην ζπκβνπιεπηηθήο θαη ςπρνινγηθήο 

παξέκβαζεο, πνπ επηιέγεηαη απφ ηνλ ζεξαπεπηή.  

Αλαιπηηθφηεξα, νη επηκνξθνχκελνη ζα θιεζνχλ λα αλαπηχμνπλ έλα ζπγθεθξηκέλν 

κεζνδνινγηθφ εξγαιείν πξνζέγγηζεο, επηθνηλσλίαο θαη ζπκβνπιεπηηθήο ππνζηήξημεο ζε 

επίπεδν κειέηεο πεξίπησζεο, πνπ ζα δνζεί απφ ηνλ επηκνξθσηή θαη δηα κέζνπ ηνπ νπνίνπ 

αλάινγα κε ην πξφβιεκα, ηηο επηινγέο θαη ηηο πξνηηκήζεηο ηνπ πειάηε ζα αλαιπζεί θαη ζα  

πξνζεγγηζηεί σο κέζν γηα ηελ επίηεπμε ηνπ ζπκβνπιεπηηθνχ ή ζεξαπεπηηθνχ ζθνπνχ. 

ηελ ελφηεηα απηή νη επηκνξθνχκελνη θαινχληαη,αμηνπνηψληαο πξαθηηθά φιεο ηηο 

πξνεγνχκελεο γλψζεηο θαη εκπεηξίεο πνπ απνθφκηζαλ θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ ζεκηλαξίνπ ή κε 
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βάζε ηελ επαγγεικαηηθή ηνπο εκπεηξία θαη ηηο γλψζεηοηνπο, λα ζπλζέζνπλ κηα επηζηεκνληθά 

αμηφπηζηε θαη απνδνηηθή αμηνπνίεζε ηεο ηέρλεο πξνο ράξηλ ηεο πξνζέγγηζεο, ηεο 

επηθνηλσλίαο θαη ηεο ζπκβνπιεπηηθήο παξέκβαζεο. 

 

Γηδαθηηθή Δλόηεηα  4 

Σίηινο Αληηπξνζσπεπηηθέο δεκηνπξγίεο ινγνηερλίαο θαη ηέρλεο θαη ε ζρέζε ηνπο κε ηε Φπρνινγία 

Πεξηγξαθή 

(περίληψη ανηικειμένοσ 

ενόηηηας, ηίηλοι επιμέροσς 

ζσνεδριών ενόηηηας) 

ηελ ζεκαηηθή απηή ελφηεηα πξφθεηηαη λα πξνζεγγηζηνχλ, λα αλαιπζνχλ θαη λα 

απνθσδηθνπνηεζνχλ αληηπξνζσπεπηηθά ινγνηερληθά, πνηεηηθά, εηθαζηηθά, ζεαηξηθά θαη 

κνπζηθά έξγα ηέρλεο ππφ ηελ νπηηθή ηεο Φπρνινγίαο, ηεο ζπκβνπιεπηηθήο θαη ηεο 

πξνπνλεηηθήο δσήο. Αλαιπηηθφηεξα ζα εμεηαζηνχλ: 

ΛΟΓΟΣΔΥΝΗΚΑ ΔΡΓΑ 

1. Γ. Εαινθψζηαο: Μηα βνζθνπνχια αγάπεζα. 

2. Παξαινγή: Σνπ λεθξνχ αδειθνχ. 

3. Γ. νισκφο : Ο Λάκπξνο. 

4. Γεψξγηνο Βηδπελφο: Σν ακάξηεκα ηεο κεηξφο κνπ. 

5. Δ. Ρνΐδεο: Φπρνινγία πξηαλνχ ζπδχγνπ. 

6. Κ. Καξπσηάθεο: Ηδαληθνί απηφρεηξεο. 

7. Γ. Ρίηζνο: άξθηλνο ιφγνο. 

8. Ο. Διχηεο: Μνλφγξακκα 

9. Ν. Υξηζηηαλφπνπινο: Σχςεηο. 

10. Δ. Α. Poe: Σν θνξάθη 

11. C. Bukowski: Σφζη – δακπφλ. 

12. Α. Δκπεηξίθνο: Τςηθάκηλνο. 

13. Ζ πεξίπησζε ηνπ F. Villon. 

14. Ν. Υνπιηαξάο: Ο Λνχζηαο, Εσή ηελ άιιε θνξά. 

15. L. Pirantlello : Ο άλζξσπνο κε ην ινπινχδη  ζην ζηφκα. 

16. Ν. Gogol : Σν εκεξνιφγην ελφο ηξεινχ. 

17. P. Neruda: CienSonetos de Amor. 

18. Α. Παπαδηακάληεο: Ζ θφληζζα. 

19. A. Camus : Ο μέλνο, ν κχζνο ηνπ ίζπθνπ. 

20. Κ. Γεκνπιά: Δπηινγή απφ πνηήκαηα. 
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21. F. C. Lorca : Θξήλνο Γηα Σνλ Ηγλάζην άληζεζ Μερίαο 

22. Κ. Π Καβάθεο: Δπηινγή απφ πνηήκαηα. 

23. Ν. Καδαληδάθεο: Αλαθνξά ζην Γθξέθν, Αζθεηηθή. 

24. Γ. θαξίπκπαο: Οπιαινχκ. 

25. Ν. Υνπιηαξάο: Οη ιεπηνκέξεηεο ηνπ καχξνπ, Δηθφλεο   ζην χςνο ηεο δσήο. Ο ρξφλνο 
είλαη πάληα κε ην κέξνο ηνπ. 

26. Α. Δκπεηξίθνο: Μέγαο Αλαηνιηθφο. 

ΔΗΚΑΣΗΚΑ ΔΡΓΑ: 

1. Ζ πεξίπησζε ηνπ VincentVanGogh. 

2. Θεφθηινο Υαηδεκηραήι. 

3. Ηεξψλπκνο Μπνο. 

4. SalvadorDali. 

5. Robert Gonsalves 

6. ΓηαλλνχιεοΥαιεπάο 

7. François-Auguste-René Rodin 

8.          Σζαξνχρεο Γηάλλεο 

ΜΟΤΗΚΑ ΔΡΓΑ: 

1. FranzPeterSchubert 

2. Erik-Alfred Leslie Satie 

3. ΔιέλεΚαξατλδξνπ. 

4. Pink Floyd 

5. ΜάλνοΥαηδεδάθηο 

6. Ennio Morricone 

7. Ryuichi Sakamoto 

8. Jan A.P. Kaczmarek 

9. JohnWilliams 

10.        ηαχξνο Ξαξράθνο 

11.        Μίθεο Θενδσξάθεο. 

12.        ΒαζίιεοΓεκεηξίνπ. 

13. L. Cohen : Chelsea Hotel, Famous blue raincoat, Songs of Love and Hate (1971) 

14. Madrugada, Industrial Silence, The Nightly Disease. 
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Γηδαθηηθή Δλόηεηα  5 

Σίηινο Κνηλσληθή δξάζε θαη ζεξαπεία κέζσ ηεο Σέρλεο 

Πεξηγξαθή 

 

ηελ παξνχζα δηδαθηηθή ελφηεηα ζα δηεξεπλεζεί ε ζρέζε ησλ παηδηψλ κε ηε ηέρλε θαη 

ηδηαίηεξα κε ηε δσγξαθηθή, ηε κνπζηθή, ηελ πνίεζε θαη ηηο πιαζηηθέο ηέρλεο. Δπηπιένλ, ζηελ 

δηδαθηηθή απηή ελφηεηα ζα παξνπζηαζηεί θαη ζα ζπδεηεζεί ν ζεξαπεπηηθφο, εκςπρσηηθφο θαη 

δηαγλσζηηθφο ξφινο ηεο ηέρλεο ζε παηδηά θαη εθήβνπο. Δπίζεο, ζα παξνπζηαζηεί ε 

αμηνπνίεζε ηεο ηέρλεο ζε παηδηά κε πνηθίιεο κνξθέο αλαπεξηψλ θαη ν ζεξαπεπηηθφο ηεο 

ξφινο. Αλαιπηηθφηεξα, ζα πξνζεγγηζηνχλ πιεπξέο αμηνπνίεζεο ηεο ηέρλεο ζην ζρνιείν θαη 

ηδηαίηεξα: 

• Ζ αλάπηπμε ηεο δεκηνπξγηθφηεηαο ησλ παηδηψλ δηα κέζνπ ηεο ηέρλεο 

• Ζ ελίζρπζε ηεο απηνεθηίκεζεο ησλ παηδηψλ δηα κέζνπ ηεο ηέρλεο. 

• Ζ δηεχξπλζε θαη ε γλψζε ηνπ εαπηνχ ηνπο θαη ησλ ηθαλνηήησλ ηνπο δηα κέζνπ ηεο ηέρλεο. 

• Ζ  επίηεπμε ζπγθέληξσζεο θαη απηνπεηζαξρίαο δηα κέζνπ ηεο ηέρλεο. 

• Ζ θαηαπνιέκεζε ηνπ παηδηθνχ άγρνπο θαη ησλ θνβηψλ  

• Ζ επίηεπμε ζπλεξγαζίαο δηα κέζνπ ηεο ηέρλεο. 

• Ζ δηεχξπλζε ησλ γλσζηηθψλ, ζπλαηζζεκαηηθψλ, δηαλνεηηθψλ  θνηλσληθψλ νξηδφλησλ ησλ 

καζεηψλ δηα κέζνπ ηεο ηέρλεο. 

• Ζ εμηρλίαζε εηδηθψλ ηθαλνηήησλ δηα κέζνπ ηεο ηέρλεο. 

• Ζ Δπίηεπμε επηθνηλσλίαο κε ηνλ εαπηφ ηνπο θαη ηα ζπλαηζζήκαηα ηνπο δηα κέζνπ ηεο ηέρλεο. 

• Ζ δηάγλσζε πξνβιεκάησλ, κάζεζεο, δεμηνηήησλ θαη ζπκπεξηθνξάο δηα κέζνπ ηεο ηέρλεο. 

• Ζ δηάγλσζε ηξαπκαηηθψλ εκπεηξηψλ δηα κέζνπ ηεο ηέρλεο. 

• Ζ αμηνπνίεζε ηεο ηέρλεο ζε εηδηθά ζρνιεία θαη ζε παηδηά κε αλαπεξίεο. 

Γηδαθηηθή Δλόηεηα 6 

Σίηινο Δηθαζηηθή Θεξαπεία 

Πεξηγξαθή 

 

Σν θεθάιαην απηφ επηθεληξψλεηαη ζηελ εηθαζηηθή ζεξαπεία αμηνπνηψληαο ηα δπν βαζηθά 

κνληέια πξνζέγγηζεο αλάιπζεο θαη ζεξαπείαο: 

 

1. Σν Μνληέιν ηεο MargaretNaumburg. 
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2. Σν Μνληέιν ηεο EdithKramer. 

Καη ζηηο δχν πεξηπηψζεηο αλαιχεηαη ππφ ηελ εηδηθή  νπηηθή ηεο πξνζέγγηζεο, ηεο  αλάιπζεο 

θαη ηεο ζεξαπείαο: 

 Ζ κειεθηηθή επηθνηλσλία 

 Ζ εδξαίσζε ηνπ ζεξαπεπηηθνχ κελχκαηνο ηεο ηέρλεο 

 Ζ δηαδξνκή ηεο ζρέζεο εηθαζηηθή αλαπαξάζηαζε- πξνζσπηθφ βίσκα 

 Ζ αμηνπνίεζε ηεοθηλαηζζεηηθήο επαηζζεζίαο 

 Ζ ζπλαηζζεκαηηθή αληηιεπηηθή αλαπαξάζηαζε 

 Ο γλσζηηθφο θαη αληηιεπηηθφο ζπκβνιηζκφο 

 Σα θίλεηξα δεκηνπξγηθφηεηαο 

 Οη επηινγέο θαη ε νπηηθή. Αθνπζηηθή θαη αλαγλσζηηθή αληίιεςε ηνπ ζεξαπεπκέλνπ ζε 
ζρέζε κε ηελ εκπεηξία ηνπ θαη ηα ζπλαηζζήκαηά ηνπ 

 Ζ ζπλαηζζεκαηηθή παξαθίλεζε ηνπ ζεξαπεπκέλνπ θαη ν ιφγνο 
 

 Δπηπξφζζεηα ζηελ παξνχζα ζεκαηηθή ελφηεηα ζα αλαιπζνχλ: 

• Φπρφδξακα: ην ζέαηξν ησλ ζπγθξνχζεσλ. 

• Σν Μνξεληθφ ςπρφδξακα: απφ ην ζέαηξν ζηε ζεξαπεία. 

• Μεζνδνινγηθά εξγαιεία ηνπ ςπρνδξάκαηνο. 

• Σν θνηλσληφδξακα. 

• Φπραλάιπζε θαη ςπρφδξακα. 

• Ο D. Anzieu θαη ην αλαιπηηθφ ςπρφδξακα. 

• Πξνζέγγηζεηνπςπρνδξάκαηνο Lacan. 

4. ΓΙΓΑΚΟΝΣΔ 

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

κέζσ ησλ αθαδεκατθψλ θξηηεξίσλ θαη θαλνληζκψλ πνπ έρεη ζέζεη.  

Πεξηερόκελα πξνγξάκκαηνο 

5. ΥΡΟΝΙΚΗ ΓΙΑΡΚΔΙΑ ΚΑΙ ΚΟΣΟ ΦΟΙΣΗΗ 

Σν πξφγξακκα είλαη εηήζην θαη πηζηψλεη 600 δηδαθηηθέο ψξεο θαη ρσξίδεηαη ζε ζεκαηηθέο ελφηεηεο. Κάζε ζεκαηηθή ελφηεηα 

πεξηιακβάλεη δηδαθηηθέο ελφηεηεο. Σν ζπλνιηθφ θφζηνο θνίηεζεο αλέξρεηαη ζηα 800€.   

Ζ έλαξμε ησλ καζεκάησλ πξνγξακκαηίδεηαη γηα ηηο 10 Φεβξνπαξίνπ 2019  
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6.  ΓΟΜΗ ΚΑΙ ΓΙΚΣΤΩΔΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΩΝ  

Σα πξνγξάκκαηα, πνπ επηιέμαηε, έρνπλ έληνλα αθαδεκατθφ πξνζαλαηνιηζκφ θαη είλαη δνκεκέλα κε θξηηήξηα θαη 

απαηηήζεηο, πνπ πξνζνκνηάδνπλ κε κεηαπηπρηαθή θαηάξηηζε, ελψ έρνπλ αλάινγεο πξνυπνζέζεηο θαη θφξην εξγαζίαο. 

Παξάιιεια, είλαη δηθηπσκέλα κε έλα πιήζνο εμσηεξηθψλ θνξέσλ, δεκνζίσλ θαη ηδησηηθψλ, πνπ πξνζθέξνπλ πνιιαπιέο 

πξναηξεηηθέο πεξαηηέξσ επθαηξίεο πηζηνπνίεζεο θαη ζπλέρηζεο ζπνπδψλ κε ηα πην νηθνλνκηθά δίδαθηξα. 

ECVET θαη Μνξηνδνηήζεηο  

Όια καο ηα πξνγξάκκαηα πξνζθέξνπλ Δπξσπατθέο Πηζησηηθέο Μνλάδεο Δπαγγεικαηηθήο Καηάξηηζεο ECVET. Δλδεηθηηθά, 

έλα πξφγξακκα 600 σξψλ πηζηψλεη 30 ECVET 

Σα πεξηζζφηεξα 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 
ελδπλάκσζεο  

 Σν Παλεπηζηήκην ζηέθεηαη αξσγφο ζε θάζε ζαο πξνζπάζεηα επαγγεικαηηθήο απνθαηάζηαζεο θαη αλέιημεο  

  



12 

 

Α. ΑΚΑΓΗΜΑΪΚΔ ΤΠΟΥΡΔΩΔΙ 

          Γφκεζε ΜΖΝΗΑΗΑ γλσζηηθήο ελφηεηαο θαη απαηηνχκελνο ρξφλνο κειέηεο  

 Μειέηε πξσηφηππνπ πιηθνχ 20-30 ζειίδσλ (ππνρξεσηηθφ) 

 Πεξαηηέξσ κειέηε βηβιηνγξαθίαο ή παξνπζίαζε βίληεν απφ επίζεκεο πεγέο πρ tedx Vimeo θιπ (ππνρξεσηηθφ)  

 Δξσηήζεηο θαηαλφεζεο, κε γξαπηή απάληεζε απφ φιν ην πιηθφ (ππνρξεσηηθφ) 

 Δξσηήζεηο θξηηηθήο αλάιπζεο κε γξαπηή απάληεζε (ππνρξεσηηθφ) 

 πγγξαθή αλαιπηηθήο πεξίιεςεο 500-1000 ιέμεσλ ειιεληθνχ ή αγγιηθνχ επηζηεκνληθνχ άξζξνπ ζχκθσλα κε ηα 
θξηηήξηα ζπγγξαθήο πεξίιεςεο (ππνρξεσηηθφ) 

 Γπν δίσξεο χγρξνλεο ζπλαληήζεηο κε ηνλ δηδάζθνληα ζηελ πιαηθφξκα ηειεθπαίδεπζεο (ππνρξεσηηθφ)  

Δπηπιένλ αθαδεκατθέο ππνρξεψζεηο  

 πκκεηνρή ζε ζπλέδξην ή ζεξηλφ ζρνιείν, πνπ δηνξγαλψλεηαη απφ ηα πξνγξάκκαηα κε παξνπζίαζε ή απιή 
αθξφαζε (πξναηξεηηθφ) 

 Πξαθηηθή άζθεζε ζε ζπλεξγαδφκελνπο θνξείο ή 

 πγγξαθή επηζηεκνληθήο εξγαζίαο θαη δεκνζίεπζε ζε επηζηεκνληθφ πεξηνδηθφ 

Δπηπιένλ πγθξηηηθά Πιενλεθηήκαηα 

 Πινχζηα Φεθηαθή Βηβιηνζήθε 

 50% έθπησζε ζε έλα απφ ηα επφκελα εηήζηα πξνγξάκκαηα πνπ ζα πξνθεξχζζνληαη απφ ηα Δπαγγεικαηηθά  
Πξνγξάκκαηα Δλδπλάκσζεο θαη πκβνπιεπηηθήο 

Β. ΓΙΓΑΚΣΡΑ & ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗ ΓΟΔΩΝ 

Ο εθπαηδεπφκελνο ζα πξέπεη λα κελ έρεη νηθνλνκηθήο θχζεσο εθθξεκφηεηεο. Γηα ηε ζπκκεηνρή ζην πξφγξακκα 

πξνβιέπνληαη δίδαθηξα 800 επξψ ζπλνιηθά, ηα νπνία θαηαβάιινληαη σο εμήο: 

-1ε δόζε εγγξαθήο: 200 επξψ πιεξσηέα κέρξη 25 Φεβξνπαξίνπ 2019  

(Η πξώηε δόζε θαηνρπξώλεη θαη ηελ εγγξαθή ζαο) 

-2ε δόζε: 200 επξψ, πιεξσηέα κέρξη 30 Απξηιίνπ 2019 

-3ε δόζε: 200 επξψ πιεξσηέα κέρξη 31 Ηνπιίνπ 2019 

-4ε δόζε: 200 επξψ πιεξσηέα κέρξη 31 Οθησβξίνπ 2019 

Έθπησζε 50%  δηθαηνχληαη φζνη έρνπλ παξαθνινπζήζεη θάπνην απφ ηα Πξνγξάκκαηα Φπρηθήο θαη Κνηλνηηθήο Τγείαο ηνπ 

Παλεπηζηεκίνπ Αηγαίνπ κε δίδαθηξα (*Όζνη δηθαηνχληαη έθπησζε 50% θαηαβάιινπλ ζηε αξρή ηνπ πξνγξάκκαηνο εθάπαμ 

ην πνζφ ησλ 400 επξψ) 

*Μεηά ηελ θαηάζεζε ηνπ πνζνύ δε γίλεηαη δεθηή θακία αίηεζε επηζηξνθήο ρξεκάηωλ νύηε εμεηάδεηαη αλάινγν 

αίηεκα 
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7. Αθαδεκαϊθή Γενληνινγία  

Ζ αθαδεκατθή δενληνινγία θαη ζπκπεξηθνξά δηέπεη φια ηα ζηάδηα ησλ πξνγξακκάησλ θαη άπαζεο ηηο δηαδξάζεηο θαη 

επηθνηλσλίεο. Οπνηαδήπνηε παξέθθιηζε απφ ηελ θνζκηφηεηα νδεγεί ζηελ απψιεηα ηεο ηδηφηεηαο ηνπ επηκνξθνχκελνπ, 

δίρσο επηζηξνθή δηδάθηξσλ. 

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

8. Πξάζηλν Παλεπηζηήκην  

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. Πηζηνπνηεηηθφ νινθιήξσζεο παξέρεηαη κεηά απφ αίηεζε ηνπ 

επηκνξθνχκελνπ 

ΠΡΟΟΥΗ:  

•Ζ Δπηηξνπή Δξεπλψλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Αηγαίνπ επηηξέπεη ηελ επηζηξνθή δηδάθηξσλ ΜΟΝΟ ζηελ πεξίπησζε, πνπ κε 

ππαηηηφηεηα ηνπ Παλεπηζηεκίνπ, αθπξσζεί ην ζεκηλάξην. Μεηά ηελ είζνδν ζαο ζηελ ςεθηαθή βηβιηνζήθε, θακία αίηεζε 

επηζηξνθήο δηδάθηξσλ δελ εμεηάδεηαη νχηε αμηνινγείηαη 

•Σν πξφγξακκα καζεκάησλ είλαη ελδεηθηηθφ θαη κπνξεί λα αιιάδεη αλάινγα κε ηε δηαζεζηκφηεηα ησλ δηδαζθφλησλ, ησλ 

αηζνπζψλ θαη ηηο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο 

•Σα λέα πηζηνπνηεηηθά ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Αηγαίνπ απνλέκνληαη ειεθηξνληθά απφ ην Κέληξν Γηα Βίνπ Μάζεζεο. πλήζσο 

απνδίδνπλ Δπξσπατθέο Δπαγγεικαηηθέο πηζησηηθέο κνλάδεο (Ecvet) θαη ν ρξφλνο 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. Παξφια απηά κπνξεί λα εθδνζεί βεβαίσζε πεξάησζεο πνπ έρεη αθξηβψο ηελ ίδηα ηζρχ.  

• Σν Παλεπηζηήκην Αηγαίνπ δηαηεξεί ην δηθαίσκα αιιαγήο νπνηνπδήπνηε ζεκείνπ ηεο πξνθήξπμεο αλάινγα κε ηηο 

εθπαηδεπηηθέο θαη δηνηθεηηθέο αλάγθεο. Ζ παξνχζα πξνθήξπμε δελ είλαη θαη´ νπδέλα ηξφπν δεζκεπηηθή γηα ηα 

πξνγξάκκαηα ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Αηγαίνπ. 

•Ζ εγγξαθή ζηα πξνγξάκκαηα ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Αηγαίνπ ζπλεπάγεηαη ηελ απνδνρή ηεο δηαηήξεζεο ησλ πξνζσπηθψλ 

δεδνκέλσλ θαη ηεο αμηνπνίεζεο γηα εθπαηδεπηηθνχο ζθνπνχο. 

• Πιεξνθνξίεο γηα πηζαλέο κνξηνδνηήζεηο αλάινγα κε ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία κπνξνχλ λα ιεθζνχλ απφ ηνπο αξκφδηνπο 

θνξείο θαη φρη απφ ην Παλεπηζηήκην Αηγαίνπ. 

Αλ θαη ηα πεξηζζφηεξα πξνγξάκκαηα ελδερνκέλσο λα κνξηνδνηνχληαη, ην Παλεπηζηήκην Αηγαίνπ ηα δηνξγαλψλεη γηα ηε 

γλψζε θαη φρη γηα επαγγεικαηηθή απνθαηάζηαζε. Πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε κνξηνδνηήζεηο κπνξεί λα ιακβάλνληαη θαη απφ 

ηνπο ζπκβνχινπο ησλ πξνγξακκάησλ 
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•Ζ 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 

•Ζ 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.  

•Τπεχζπλε γηα δηαθνξέο κεηαμχ ησλ επηκνξθνχκελσλ θαη ησλ πξνγξακκάησλ νξίδεηαη ε εθάζηνηε λνκηθή ζχκβνπινο ησλ 

πξνγξακκάησλ 

9. ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ ΔΓΓΡΑΦΗ 

ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ ΔΓΓΡΑΦΖ 

Γηα πιεξωκή κέζω ηξαπεδηθήο θαηάζεζεο: 

Γηα πιεξσκή κέζσ ηξαπεδηθήο θαηάζεζεο: 

Βήκα 1ν 

πκπιεξψζηε ηελ παξαθάησ αίηεζε 

https://www.ru.aegean.gr/epos?id=231 
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: Ζ πξψηε δφζε είλαη 200 επξψ θαη αθνξά ηε γεληθή ζπκκεηνρή. Όζνη δηθαηνχληαη έθπησζεο 50% θαηαβάιινπλ 
ζηε αξρή ηνπ πξνγξάκκαηνο εθάπαμ ηε δφζε ησλ 400 επξψ 

  

https://www.ru.aegean.gr/epos?id=231
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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/web banking/phonebanking 

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

Ζ Καξηέια πνπ ζα ζαο εκθαληζηεί είλαη ε παξαθάησ 

 

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

-Ζ νινθιήξσζε ηεο εγγξαθήο ζαο ζα πξαγκαηνπνηεζεί κεηά ηελ θαηάζεζε ηνπ αθξηβνχο πνζνχ ηεο δφζεο πνπ επηιέμαηε. 

-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 ην απνδεηθηηθφ λα ην απνζηείιεηε 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 πιεξωκή κέζω πηζηωηηθήο- ρξεωζηηθήο θάξηαο: 

Βήκα 1ν 

πκπιεξψζηε ηελ παξαθάησ αίηεζε 

https://www.ru.aegean.gr/epos?id=231 
 

 

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 

  

mailto:ppy@aegean.gr
https://www.ru.aegean.gr/epos?id=231
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Βήκα 3ν 

 

 

 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 

 

πκπιεξψζηε ηα ζηνηρεία ηεο θάξηαο ζαο θαη έπεηηα παηήζηε πιεξσκή 
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Δπηζηεκνληθά Τπεχζπλνο Πξνγξακκάησλ: 

Δπζηξάηηνο Παπάλεο, Δπίθνπξνο Καζεγεηήο Κνηλσληνινγίαο Παλεπηζηεκίνπ Αηγαίνπ 

Γηνηθεηηθή Τπνζηήξημε: 

Παθιαηδφγινπ νθία, paklatzoglou.sofia@gmail.com 

Πξαζζά Διέλε, eprassa@aegean.gr   

Μπαιάζα Καηεξίλα, ppy@aegean.gr 
 

Σερληθή Τπνζηήξημε: 

Πξαζζά Σεξέδα, teriprassa@outlook.com 

Γξακκαηεηαθή Τπνζηήξημε 

ηαπξνχια Βεγηάδε, Πελειφπε Αιηάγα, Διηζάβεη Γθηλάια, Υξχζα Σαπίλε, Μαξία Αλαγλσζηνπνχινπ, Σεξέδα Εσγνπνχινπ 

22510-36520, 210-6492115 εξγάζηκεο κέξεο θαη ψξεο 

6940911716, 6988019804, 6972192165, 6988069584, 6948711315, 6941657126 

Ζιεθηξνληθφ ηαρπδξνκείν: ppy@aegean.gr 

mailto:paklatzoglou.sofia@gmail.com
mailto:eprassa@aegean.gr
mailto:ppy@aegean.gr
mailto:ppy@aegean.gr
mailto:ppy@aegean.gr
mailto:ppy@aegean.gr
mailto:teriprassa@outlook.com

